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Strategia „Społem” 2013

Prezes Jerzy Rybicki mówi jak przyciągać klientów. Obok R. Jaśkowski.

J

ak już informowaliśmy, w marcu
i kwietniu odbywają się doroczne cztery konferencje „Strategia
Społem”. W roku bieżącym konferencje jednocześnie spełniają funkcje regionalnych zebrań delegatów KZRSS
„Społem”, które organizowane w okresach między zjazdami mają charakter
informacyjno-konsultacyjny. Konferencja – „Strategia Społem 2013” w tym
roku wzbogacona jest o informacje Zarządu Związku o przebiegu realizacji

MAH „Społem”

Cena 4,50 zł (plus VAT)

uchwał V Zjazdu Delegatów KZRSS
„Społem”, który odbył się w listopadzie 2011 roku. Włączenie problematyki omawianej dotychczas na odrębnie
zwoływanych regionalnych zebraniach
delegatów do tematyki Konferencji
– jak zapowiadał w zaproszeniach Zarząd KZRSS – pozwoli na wypracowanie spójnych, strategicznych zamierzeń, którymi powinny się kierować
spółdzielnie w realizacji zadań gospodarczych w 2013 roku oraz umożliwi

wymianę doświadczeń i podzielenie się
problemami przez uczestników konferencji z różnych regionów kraju.
Zarząd Związku zaprosił na Konferencję prezesów, członków zarządów,
przewodniczących rad nadzorczych
oraz innych przedstawicieli spółdzielni
posiadających mandat delegata KZRSS
„Społem”. Podobnie jak w latach poprzednich Konferencja była okazją do
spotkania się kadry zarządzającej spółdzielniami i podzielenia się aktualnymi
problemami naszej organizacji.
Pierwsza z cyklu konferencji odbyła
się w dniach 6-8 marca br. a jej głównym punktem było wystąpienie 7 marca prezesa Zarządu KZRSS „Społem”
Jerzego Rybickiego. Podsumowując
rok 2012 ocenił, że mimo naporu -konkurencji wielkich sieci, „Społem” jest
nadal znaczącą marką w handlu, której wartość stale rośnie (obecnie 582
mln zł i 11 miejsce w branży). Przodują
takie spółdzielnie jak PSS Białystok
z 5-milionowym zyskiem i PSS Bochnia
z 3-milionowym. Dobre wyniki przynosi 147 sklepów LUX, w tym pełna siec
tych sklepów w PSS Bełchatów i Zamość.
Mówca przestrzegał przed pochopnym podporządkowaniem obcym
sieciom i przekształceniu w spółki.
Czasem nawet gdy rosną obroty, to

Fot. Dariusz Gierycz

W kuluarach Sejmu prezes Anna Tylkowska – z lewej, podczas konferencji spółdzielców 5 marca br., w towarzystwie kolegów z KRS: Mieczysława Zapała,
Tadeusza Badacha, Alfreda Domagalskiego i Stanisława Śledziewskiego.
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze, 5 marca br. w Sali Kolumnowej
Sejmu, na zaproszenie Klubu Parlamentarnego PSL zebrało się ponad 300 spółdzielców wszystkich 15 branż, by wyrazić swe opinie wobec projektów ustaw dotyczących spółdzielni. Przybyli do Sejmu przedstawiciele resortów: sprawiedliwości,
finansów, rolnictwa i rozwoju wsi, pracy i polityki społecznej oraz zdrowia, aby
wysłuchać głosów spóldzielców.
Dokończenie na str. 3

Noc Kooperatystów

Dokończenie na str. 3

Konferencja Wiosenna
– dla PSS Wyszków, PSS Grodzisk
Maz., WSS Śródmieście, SS Mokpol,
WSS Praga Południe i WSS Wola.
Do życzeń świątecznych kontrahentów dołączyli również właściciele ALPAN-u Maciej i Paweł Pankiewiczowie,
prezes Polmarsu Robert Ziółkowski
oraz przedstawicielka JBB w Łysych
Ewa Milewska.
To miłe spotkanie, z udziałem także
kolegów z „Tęczy Polskiej”, zakończono
znów składaniem życzeń świątecznych,
w tym przez gospodynie spotkania – prezes MAH i przewodniczącą Rady Nadzorczej Annę Tylkowską. Wszystkim
podobały się potrawy wielkanocne i klimat góralskiej chaty.
DG

Prezes Janusz Szczękulski z WSS Wola (w środku) po wręczeniu nagrody Pepsi
Cola. Z prawej J. Wójtowicz-Garwoła.
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Poseł Jan Bury otwiera spotkanie. 

marca br. w warszawskiej restauracji „Siwy Dym” odbyła
się Konferencja Handlowa
MAH – WIOSNA 2013. Z uwagi na
zbliżającą się Wielkanoc, miała ona
charakter świąteczny i była okazją do
wzajemnego składania serdecznych
życzeń i dzielenia się jajkiem. W tej
ciepłej, radosnej atmosferze spotkali
się prezesi zarządów-właściciele MAH,
dyrektorzy handlowi spółdzielni oraz
przedstawiciele pięciu firm współpracujących z Agencją: ALPAN, Polmars,
Pepsi Cola, JBB i Carlsberg. Konferencję prowadziła prezes Zarządu MAH
Jadwiga Wójtowicz-Garwoła.
W swoim wystąpieniu, po powitaniu
gości i złożeniu życzeń świątecznych,
poinformowała o pozytywnych wynikach
MAH za rok 2012, które z zadowoleniem
przyjęła na posiedzeniu marcowym jej
Rada Nadzorcza, a roczny bilans będzie
przedmiotem Zgromadzenia Wspólników
MAH w czerwcu br. Pani prezes dziękując za owocną współpracę spółdzielniom
i kontrahentom, mówiła o szerokiej promocji MAH i spółdzielni w telewizji, pra-

sie, środkach komunikacji miejskiej i na
plakatach.
Ulotki promocyjne Agencji ukazują
się już nie tylko jako wkładka do Społemowca Warszawskiego, ale i do „Tęczy
Polskiej”. Wyróżniła dwie firmy dystrybucyjne, realizujące największą sprzedaż
z MAH – ALPAN i Polmars. Zapowiedziała też przystąpienie do MAH nowego
wspólnika – Spółdzielni Detaliczno-Handlowej Hala Kopińska w Warszawie.
Głównym punktem spotkania było
podsumowanie konkursu „Zajączek
z PEPSI”. Wyróżnione zostały również
spółdzielnie, które aktywnie współpracowały z firmą Carlsberg. Dyr. Wojciech
Świderski z Pepsi Cola wraz z grupą
współpracowników wręczył nagrody za
najlepszą sprzedaż prezesom spółdzielni
– w grupie „zielonej” - PSS Legionowo, PSS Tomaszów Maz. i PSS Grodzisk Maz.,
– a w grupie „niebieskiej” - SS Mokpol,
WSS Wola i WSS Praga Południe.
Natomiast wyróżnienia Carlsberga
wręczał jego kierownik regionalny sprzedaży Roman Janiszewski

WSG Centrum

W dniu 18 maja 2013 r. w godz. 19:00-1:00 po raz trzeci Krajowa Rada Spółdzielcza
weźmie udział w ogólnoeuropejskiej akcji „Noc Muzeów” pod hasłem „Noc Kooperatystów”.
W programie m.in.: zwiedzanie „Domu pod Orłami”, Muzeum Historii Spółdzielczości, prelekcje, warsztaty, atrakcje dla dorosłych i dla młodzieży. Szczegółowy program ogłoszony będzie w kwietniu i podamy go w następnym numerze
Społemowca.
Zapraszamy serdecznie na ulicę Jasną 1 w Warszawie („Dom pod Orłami”). (red.).

Dobry bilans

Głosowanie absolutorium dla Zarządu.

J

ak pisaliśmy przed miesiącem,
Warszawska Spółdzielnia Gastronomiczna Centrum realizuje re-

ceptę na trudności ze znakomitym powodzeniem. Potwierdziło to Zebranie
Przedstawicieli 22 marca br. w kawiar-

ni Rozdroże, gdzie prezes Halina Kalinowska z dumą i satysfakcją mówiła w
sprawozdaniu o dwumilionowym zysku
brutto za rok 2012, o wysokiej płacy
średniej 4176 zł, o stuprocentowej dywidendzie dla 121 członków (od trzech
lat!). Te świetne wyniki na trudnym
rynku warszawskim świadczą nie tylko
o trafnej strategii, gospodarności, ale
i elastyczności, pracowitości Zarządu
i 66-osobowej Załogi, wspomaganych
przez Radę Nadzorczą.
Dzięki stałym zyskom, spółdzielnia co
roku przeznacza niemałe kwoty na akcję
socjalną i wsparcie akcji charytatywnych.
Wśród pięciu placówek prym wiedzie od
lat popularny bar mleczny Bambino, a
obok niego pozostałe starają się uzyskiwać dobre wyniki – kawiarnia Rozdroże
(p.Smaki Warszawy na str.8), stołówka
w NIK, bar Targówek i bistro Gocław.
Dietetyczne jadłospisy służące wymagającym kontrolerom NIK będziemy publikowali wkrótce na naszych łamach.
WSG Centrum godnie kontynuuje
tradycje społemowskiej gastronomii, pomnażając stale swój majątek i dorobek,
podnosząc wysoko opinie warszawiaków o jakości usług. Serdecznie gratulujemy!
DG
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Bliżej Nowego
Sezamu

Jak podaje 11 marca br. portal
dlahandlu.pl, BBI Development NFI
S.A. uzyskał wszystkie wymagane
akceptacje od Zarządu Transportu
Miejskiego, spółki Metro Warszawskie sp. z. o. o., konsorcjum AGP Polska, wykonawcy II linii metra oraz
spółki ILF, projektanta II linii metra
dla projektu budowlanego budynku
„Nowy Sezam”. Będzie on pierwszym
obiektem w Warszawie, który umożliwi bezpośrednie przejście z wnętrza
budynku na peron metra. Inwestor
posiada wykonalną decyzję o warunkach zabudowy dla swojej inwestycji
i w najbliższym czasie wystąpi o pozwolenie na budowę.
BBI Development NFI wspólnie
z WSS Śródmieście przygotowuje realizację dziesięciopiętrowego budynku
z trzema kondygnacjami podziemnymi
na działce o powierzchni 2 920 mkw.,
w miejscu obecnego domu handlowego
„Sezam”, zlokalizowanego przy ulicy
Marszałkowskiej w Warszawie. W jego
wnętrzu zostaną zaaranżowane sklepy
oraz powierzchnie biurowe. W ramach
kondygnacji -1, 0 i +1 zaprojektowane zostały lokale usługowo-handlowe
i gastronomiczne. Dwa najniższe podziemne poziomy zostaną przeznaczone
na podziemny parking na 112 miejsc.
Pozostałe piętra, ponad sklepami, zaaranżowane zostaną na potrzeby nowoczesnych biur. Obiekt będzie miał
ponad 41 metrów wysokości. Łącznie
zaoferuje 13,5 tys. mkw. powierzchni
użytkowej. Projekt inwestycji przygotowała pracownia Juvenes – Projekt
należąca do grupy BBI.

Ø

Komunikat
MAH

W dniu 15 marca 2013 r. obradowała Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” Spółka z o.o. Na posiedzeniu
Rada Nadzorcza zajmowała się
następującymi tematami:
– zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za
2012 r.,
– wynikami ekonomicznymi
Mazowieckiej Agencji Handlowej w 2012 r.,
– współpracą handlową ze
spółdzielniami i dostawcami.
Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Handlowej podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki
za 2012 rok.
Prezes Zarządu Pani Jadwiga
Wójtowicz-Garwoła omówiła wyniki ekonomiczne oraz należności
Spółki. Następnie analizie został
poddany temat współpracy Mazowieckiej Agencji Handlowej ze
spółdzielniami i dostawcami na
bazie podpisanych przez Spółkę
umów. Zostały zaprezentowane
zakupy Spółdzielni w 2012 roku
w porównaniu do 2011 roku w ramach obowiązujących umów.
Wiele uwagi Rada Nadzorcza
poświęciła podsumowaniu działań
marketingowych MAH w zakresie medialnym, zrealizowanych
programów lojalnościowych oraz
comiesięcznych promocji.

Z głębokim żalem żegnamy

Barbarę Mazurowską
byłą Wiceprezes Zarządu ds. handlu „Społem”
WSS Śródmieście.
Szczere wyrazy współczucia Mężowi i Bliskim Zmarłej
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
„Społem” WSS Śródmieście

Ø

Spartakiada Zimowa

Mili,
ale nieprzekonujący

Klienci w sieciach handlowych są obsługiwani uprzejmie, ale niekoniecznie
fachowo – informuje „Puls Biznesu”, powołując się na badania Daymaker Index.
Wynika z nich m.in., że polscy sprzedawcy mają problemy ze wskazaniem zalet
produktów, niechętnie pozwalają klientom
na przetestowanie sprzętu, rzadko oferują
akcesoria, przez co często nie są w stanie
przekonać kupującego do podjęcia decyzji
na „tak”. Są za to oceniani jako „przyjaźni”, placówki są ponadto chwalone za czystość i porządek. Podobnie jest z prezentacją produktów – tu odstają tylko sklepy
sportowe. Badania przeprowadzane przez
Daymaker Index opierają się na wizytach
tajemniczych klientów.

Ø

KRS
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Solidni Partnerzy
„Taurusa”

12 lutego br. w kompleksie hotelowogastronomicznym w Tarnowie-Ładnej
Kierownictwo Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego „Taurus” w Pilźnie
gościło przedstawicieli samorządów
oraz odbiorców i dostawców. W serdecznej atmosferze, z udziałem mediów, podsumowano dotychczasową,
bardzo dobrą partnerską współpracę.
W czasie spotkania wyróżniające się
osoby i firmy, współpracujące z „Taurusem”, uhonorowano okolicznościowymi
dyplomami i statuetkami „Solidny Partner Firmy Taurus”. Statuetki otrzymali
m.in.: WSS Praga Południe i WSS Śródmieście oraz Mazowiecka Agencja Handlowa „Społem” Sp. z o.o. w Warszawie.
(patrz foto na str.5).
W sieci śródmiejskiej spółdzielni od 2
lat promowane są produkty, z których 11
otrzymało znak najwyższej jakości w ramach Programu Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi „Poznaj Dobrą Żywność”
m.in. szynka swojska pilzneńska, kiełbasa
swojska pilzneńska, kiełbasa swojska drobiowo-wieprzowa i polędwica paradna.
Sprzedaż tych produktów jest wspomagana licznymi degustacjami w placówkach
handlowych, bądź w ramach organizowanych pokazów kulinarnych pod hasłem:
„Jakość i tradycja w naszej kuchni”.

W

dniach 1–3 marca br. Krajowa
Rada
Spółdzielcza
i redakcja magazynu „Tęcza
Polska” zorganizowały XIII Międzynarodową Spółdzielczą Spartakiadę
Zimową w Wiśle. Uczestniczyło w niej
150 spółdzielców z całej Polski oraz
reprezentacja Centralnego Związku
Spółdzielczości z Bułgarii. Spartakiada
w Wiśle odbyła się po raz trzeci. W minionych latach dziesięć razy odbywała
się w Białce Tatrzańskiej. Patronat nad
imprezą sprawują: Prezes Polskiego
Komitetu Olimpijskiego – Andrzej
Kraśnicki, Starosta Cieszyński – Jerzy
Nogowczyk i Burmistrz Wisły – Jan
Poloczek.
Na Spartakiadzie spółdzielczość spożywców reprezentowali: Anna Tylkowska –przewodnicząca Rady Nadzorczej
KZRSS „Społem” i prezes Zarządu „Społem” WSS Śródmieście w Warszawie,
Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa
Zarządu KZRSS „Społem” oraz przedstawiciele PSS „Społem” w Białymstoku,
z wiceprezesem Zarządu Januszem Kuleszą na czele.
Według organizatorów, przeniesienie
w 2010 roku Międzynarodowej Spółdzielczej Spartakiady Zimowej z Białki
Tatrzańskiej do Wisły było dobrą decyzją. Tu uczestnicy spotkali się z życzliwa
pomocą i gościnnością burmistrza Jana
Poloczka oraz starosty cieszyńskiego,
Jerzego Nogowczyka, który w tym roku,
podobnie jak w roku ubiegłym, towarzyszył uczestnikom Spartakiady. Obecny
był na otwarciu i zakończeniu Spartakiady. Bardzo cenna była pomoc prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc

Chłopska”, Karola Nogowczyka. W tym
roku do programu Spartakiady wprowadzono zwiedzanie powiatu cieszyńskiego oraz zabytków starego Cieszyna
i wycieczkę na czeską stronę. Uczestnicy
Spartakiady nie szczędzili słów zachwytu
i uznania dla tego pomysłu.
Z gościnną atmosferą uczestniczy
Spartakiady spotkali się też w Spółdzielczym Domu Wczasowym „Kłos”, gdzie
odbył się wieczór integracyjny podczas
którego przygrywała kapela góralska. Tu
również odbyło się uroczyste zakończenie oraz ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zwycięzcom. Relację z XIII
Międzynarodowej Spartakiady Zimowej
nadawała TVP Info.
Zwycięzcami XIII Międzynarodowej Spółdzielczej Spartakiady Zimowej
w Wiśle zostali m.in. (pierwsze miejsca):
W slalomie narciarskim mężczyzn – Andrzej Dykta ze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Nysie,
w slalomie narciarskim kobiet – Katarzyna Wiecha z Delegatury Regionalnej
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, w zjeździe na sankach
– Adam Cieślar z GS „S.Ch.” Wisła.
W tej konkurencji za trzecie miejsce puchar KZRSS Społem otrzymał – Janusz
Kulesza z PSS „Społem” w Białymstoku.
– nagroda specjalna: Puchar Prezesa Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie.
Nagrodę specjalną dla najmłodszego
uczestnika – Michała Śliwińskiego ze
Spółdzielni Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Suchedniowa – słodycze oraz album
ufundowało „Społem” WSS Śródmieście
w Warszawie.
(na podst. SIS KZRZSS Społem)

Spotkania Wielkanocne

C

hoć aura nie przypominała zbliżających się świąt Wielkanocnych,
to jednak nastroje zebranych
przy stołach członków Koła Spółdzielców „Społem” Praga – Południe, były
prawdziwie wiosenne. Dawno nie pamiętamy, aby w drugiej połowie marca
śnieg sypał nieustannie, a północne wiatry wiały jak w środku zimy. Kolorowe
pisanki, palemki i bazie wskazywały
jednak wyraźnie, że wkrótce nadejdą
radosne i naprawdę wiosenne, święta
i dlatego, nie bacząc na kaprysy pogody
w niewielkiej sali konferencyjnej spółdzielni zebrali się niemal wszyscy spośród 44 członków Koła, aby złożyć sobie
życzenia i wysłuchać informacji, jakie

Ś

zwykle przy takich okazjach przekazuje
nam przewodnicząca Maria Strzelecka.
Zaczęła od, płynących z głębi serca, życzeń
świątecznych, kierując je zarówno do członków Koła jak i Zarządu Spółdzielni, który
przybył w pełnym składzie, podkreślając tym
samym, że jego prezesi zawsze znajdują dla
nas czas i chętnie przebywają z nami, doceniając tym samy m ogromną rolę jaką pełnią
wszyscy członkowie spółdzielni, a zwłaszcza
ci z najdłuższym stażem i doświadczeniem.
Podkreślił to również prezes Bogusław
Różycki życząc wszystkim zdrowia, pomyślności i radosnego nastroju podczas
świąt.
A potem składano życzenia jubilatom, którzy w ostatnich dniach obcho-

wiątecznie i smakowicie zastawiony
stół powitał uczestników wielkanocnego spotkania kierownictwa Spółdzielni
Spożywców Mokpol z gronem seniorów. Przy
tradycyjnych potrawach dobrze rozmawiało
się o dawnych i dzisiejszych czasach. Było też
trochę towarzyskich ploteczek, były recytacje wierszy; także własnych. Słowa prezesa
Sylwestra Cerańskiego życzącego zebranym
wiosennych, pogodnych świąt spełniły się
nieomal natychmiast, bo mimo zimowych
powiewów aury na zewnątrz, w sali zapanowała słoneczna atmosfera. Warto zauważyć,
że oprócz walorów towarzyskich spotkania
te stanowią znakomite pole do wymiany doświadczeń między pokoleniami spółdzielców,
a celne spostrzeżenia, poparte wieloletnim
doświadczeniem mokpolowskich seniorów są
warte by im się przysłuchiwać.
/JŻ/.

dzili „okrągłe” urodziny. Byli to: Barbara
Gawryszewska, Mieczysław Wójcicki i
Zbigniew Dejtrowski. Oprócz życzeń i
gromkiego „Sto lat” otrzymali też okolicznościowe upominki ufundowane przez
Koło Spółdzielców.
Ponieważ wielkanocne spotkanie było
jednocześnie pierwszym w tym roku kalendarzowym, przewodnicząca, a także
Komisja Rewizyjna, przypomniały czym
zajmowaliśmy się w ubiegłym roku i jak
gospodarowano się funduszami Koła. Zaproponowano też, aby podobnie jak to bywało w latach ubiegłych, zorganizować w
okresie wiosennym jednodniową wycieczkę dla wszystkich członków Koła. Zebrani
zaaprobowali ten pomysł, a szczegóły dotyczące daty i kierunku wyjazdu, zostaną
uzgodnione w najbliższym czasie.
Przy jajeczku i świątecznych wędlinach
szybko minął czas, zaś na zakończenie,
odbyła się, tradycyjna w naszym Kole,
loteria podczas której można było wylosować interesujące fanty w postaci np. słoika
miodu z mazurskich pasiek, lub borówek
z gruszką doskonale nadających się do indyka na świąteczny stół puszki kawy. Było
też „ptasie mleczko”, pikle i inne marynaty oraz soki owocowe czy butelki oliwy z
oliwek. Te pożyteczne produkty przekazał
nam zarząd spółdzielni, zaś pieniądze zebrane za rozchwytane w mig losy, zasilą
fundusze Koła.
Tekst i foto: Elżbieta Jędrych
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wyniki pozostają mierne. Negatywne
są przykłady przejętego przez obce
firmy majątku po PSS w Gdańsku
(Biedronka), Tychach (Eurocash),
Zabrzu (kapitał wietnamski), czego
nawet żałują poniewczasie inicjatorzy
tych przekształceń.

W kontekście rozpoczętych w Sejmie RP prac nad nową ustawą spółdzielczą, prezes przedstawił założenia
proponowanych zmian w prawie spółdzielczym, mających istotne znaczenie
dla naszych spółdzielni. Ocenił, że jeśli
z siedmiu projektów poselskich do prac
komisyjnych przyjmie się projekt PSL,
zgodny z opiniami KRS, to prace przebiegną pozytywnie w duchu rozwoju

Piramida w przedszkolu

W

dniu 7 marca 2013 r.,
w ramach działań związanych
z akcją: „Właściwe odżywianie pomaga w nauce”, „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście w Warszawie zorganizowała
w Przedszkolu nr 41 „Wiślana Kropelka”, przy ul. Kruczkowskiego 12b,

spotkanie z grupą
pięciolatków, które
poprowadziła dietetyk
Małgorzata
Cempel-Zgierska.
Przedszkolaki
w sposób przystępny
zostały
zapoznane
ze składnikami całodziennej racji żywieniowej, poprzez
omówienie poszczególnych produktów
oraz ze skutkami
nieprawidłowego żywienia. Zastosowane
środki dydaktyczne
to: plansza na temat roli pożywienia w organizmie, roli energetycznej gotowanych
potraw – na przykładzie użycia kuchenki dla lalek, roli regulującej pokarmów
– z użyciem eksponatu w postaci sygnalizatora świetlnego. Następnie dzieci
umieszczały na planszy z Piramidą Zdrowego Żywienia piktogramy produktów,
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odczas uroczystego finału 42
(wiosennej) Edycji Konkursu
o zaszczytne miano „Orła Agrobiznesu” – nagrody nadawanej przez stołeczną Agencję EMS – Kapituła, której
przewodniczy od lat poseł na Sejm RP
Franciszek J. Stefaniuk, postanowiła
wyróżnić tym zobowiązującym tytułem
szereg kolejnych, wyróżniających się
na polskim rynku, firm producentów
żywności i ich «logistycznego» otoczenia. Tym razem były to przede wszystkim przedsiębiorstwa nader skutecznie
wspierające całą branżę gospodarki żywieniowej– bowiem większość z nich to
renomowane banki spółdzielcze i jedna
PSS „Społem” – w Mikołowie.
Wśród laureatów znalazły się więc
banki spółdzielcze w Gnieźnie, Grodzisku Mazowieckim, Radomyślu Wielkim,
Twarogu, Załuskach i Bank Spółdzielczy
Ziemi Kaliskiej.
Wśród laureatów jest również „Społem” PSS «Zgoda» w Mikołowie – obecnie wiodąca spółdzielnia spożywców na
Górnym Śląsku. Powstała w 1921 r,
czyli jeszcze «za czasów niemieckich»,
dziewięćdziesiąt lat temu. Obecnie zatrudnia 60 osób i posiada 300 udziałowców. Prowadzi osiem różnej wielkości placówek handlowych i dwie
renomowane piekarnie. Prezesem tej
spółdzielni jest Marek Karkowski;
Pozostali wyróżnieni zaszczytnym
tytułem Orła Agrobiznesu to: Firma
Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
„KRAWPAK” z Rogoźna koło Tomaszowa Lubelskiego (właściciel Stanisław
Krawczyk), specjalizująca się w konfekcjonowaniu i paczkowaniu produktów
sypkich (takich jak tarta bułka, ryż, kasze
czy mąka ziemniaczana); Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne
K.W.S Żabczyńscy z Łaskarzewa (firma ta istnieje od 1942 r, obecnie zatrudnia ok. 100 osób; jest znana w branży
młynarskiej, piekarskiej i cukierniczej
– wszystkie wyroby Żabczyńskich cieszą się uznaniem konsumentów nie tylko
w Garwolinie, Łaskarzewie czy Łukowie,
lecz również i w stolicy; Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Janina Bronowska
z Czernichowa. Przedsiębiorstwo to po-

siada 20 sklepów firmowych, w których
także … można się napić kawy, w estetycznym otoczeniu. Współpracuje ponadto stale z dwustu poważnymi odbiorcami.
W trakcie uroczystości wręczenia
nagród, jaka odbyła się 20 marca br.
w Domu Literatury przy Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie, głos zabrali
: honorowy patron tej Nagrody, wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak (PSL) oraz członek Kapituły, prof.
dr Antoni Rutkowski – wybitny specjalista w dziedzinie przetwarzania żywności.
Obaj podkreślili nie tylko wysoką rangę
nagrody, lecz także wielką zasługę jej
twórców wobec całej rzeszy krajowych
(i nie tylko!) konsumentów, mogących
już spokojnie spożywać przyzwoicie wyprodukowaną, certyfikowaną i naprawdę
dobrą polską żywność.
Mówcy podkreślili też wielkie znaczenie, jakie dla samej możliwości wyprodukowania wysokiej jakości żywności, ma
działalność rodzimych banków spółdzielczych, które godnie przetrwały ekspansję
zagranicznych podmiotów finansowych
na polski rynek….I dlatego także obecnie są nadal prawdziwą ostoją dla polskich producentów: począwszy od tych
z <pola>, aż po gotowy, oferowany przez

„Orła Agrobiznesu” dla PSS «Zgoda»
w Mikołowie odbiera prezes Marek
Karkowski (z prawej). Obok Kamila
Walczyk z Kancelarii Sejmu RP i wicemarszałek Eugeniusz Grzeszczak.

spółdzielczości, a jeśli nie, to mogą pójść
w negatywnym kierunku.
W roku 2013 prezes Związku zalecił
spółdzielcom m.in.: utrzymanie suwerenności gospodarczej spółdzielni, utrzymanie znaków i szyldów „Społem”, ew.
łączenie się ze silniejszymi spółdzielniami, utrzymanie dywersyfikacji dostaw,
pomnażanie majątku spółdzielni, podnoszenie jakości usług, przyciąganie klientów poprzez aktywny marketing, w tym
nazwy własne sklepów osiedlowych,
wprowadzanie marki własnej, programy
lojalnościowe.
Podczas Konferencji przedstawiono
również najważniejsze zmiany w zakresie warunków prawno-ekonomicznych
działania spółdzielni w 2013 roku
oraz dotychczasowe efekty i zamierzenia Krajowej Platformy Handlowej.
Uczestnicy Konferencji mieli także
okazję wysłuchać wykładu pt. „Sztuka zarządzania”, obejmującego zagadnienia dotyczące procesu zarządzania
z uwzględnieniem specyfiki branży handlowej.
Opr.red.

po uprzednim bezpośrednim zapoznaniu
się z produktami rozmieszczonymi na jej
poszczególnych poziomach.
Kolejnym etapem było przyrządzenie
owocowych napojów, które z ciasteczkami Cukierni Raj-Plus stanowiły poczęstunek. Opiekunka grupy, Róża Roszkowska, z ogromnym zaangażowaniem
przygotowała dzieci do uczestniczenia
w tego rodzaju przedsięwzięciu.
W spotkaniu udział wzięli: Henryka
Brzezicka z Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem”, Adam Stykowski z Cukierni Raj-Plus oraz pracownicy Sekcji
Marketingu „Społem” WSS Śródmieście:
Joanna Stachowiak, Jolanta Jędrzejewska
i Marcin Cieluba.
Akcję wsparli partnerzy handlowi śródmiejskiej „Społem” WSS: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin, „Meduza” –
Hurtownia Rybna, Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Grodzisku Mazowieckim,
DUO 777 – Centrum Dystrybucyjne Mrożonej Żywności, „JBB” Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Gospodarstwo Sadownicze
Bogusław i Wanda Musiałowscy, Andrzej
Smulski – Handel Obwoźny oraz wspo
mniana
Cukiernia Raj-Plus.
(na podst. SIS KZRZSS Społem)
naszych przedsiębiorców, wysoko przetworzony i zgodny ze wszelkimi wymogami Unii Europejskiej, wyrób finalny.
W obecności dyrektora Agencji EMS
(Agencji
Promocyjno-Wydawniczej
EMS Elżbiety Syzdek), Włodzimierza
Syzdka, statuetki „Orłów Agrobiznesu”
wręczył laureatom Eugeniusz Grzeszczak, któremu asystowała Kamila Walczyk z Kancelarii Sejmu RP. Wręczono
również odpowiednie nagrody (platynowych i srebrnych „Orłów Agrobiznesu” )
sprawdzonym promotorom. Otrzymali je
m.in. „Platynowego Orła” Marek Balcer, burmistrz Mikołowa oraz „Srebrne
Orły”: Dariusz Pilak – starosta gnieźnieński; Wojciech Żukowski – burmistrz
Tomaszowa Lubelskiego; Romuald
Woźniak – wójt gminy Załuski; Andrzej
Laskus – f-ma A.T.M. Laskus; Zofia
Rydzyk – f-ma „Patrycja i Paweł” (laureatka Konkursu „Orłów Agrobiznesu”
i „Orła Grand Prix”); Stanisław Konczak
– z-ca burmistrza Radomyśla Wielkiego;
Piotr Galiński – z-ca burmistrza Grodziska Mazowieckiego; Eugeniusz Gwóźdź
– burmistrz Twaroga.
Do nagrody nominowano też jedenaście kolejnych banków spółdzielczych
(wśród nich jest bank z Nasielska), oraz
sześć spółdzielni (wśród nich jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Radzyniu Podlaskim, którą
rekomendował burmistrz Radzynia Podlaskiego, Witold Kowalczyk – Złoty Promotor „Orłów Agrobiznesu”), jak również sześć przedsiębiorstw prywatnych.
Reasumując – tę edycję nagród „Orłów Agrobiznesu” zdominowały firmy
z rodowodem spółdzielczym, co jest
warte szczególnego pokreślenia, biorąc
pod uwagę twarde realia europejskiego
kryzysu gospodarczego. Okazuje się bowiem, że to instytucje spółdzielcze nie
tylko najlepiej umieją przetrwać ten trudny okres, lecz także (jak właśnie banki
spółdzielcze) potrafią również umożliwić
innym podmiotom godziwe warunki działalności gospodarczej – w coraz bardziej
«niegodziwym» otoczeniu.
Zgodnie ze zwyczajem, uroczystość tę
uświetnił recital słynnej piosenkarki starszego pokolenia, Joanny Rawik. Należy
zaznaczyć, że będąca w świetnym nastroju i kondycji maestra zaśpiewała tak
wspaniale, jak miało to miejsce w najlepszym okresie jej błyskotliwej kariery…
Tekst i foto:
Cezary Bunikiewicz

W Sejmie

Sprzeciw spółdzielców
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W spotkaniu, które prowadził przewodniczący Klubu Parlamentarnego
PSL Jan Bury, uczestniczyli: wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak,
posłowie z Komisji Nadzwyczajnej do
rozpatrzenia ustaw dotyczących spółdzielczości, prezes Zarządu Krajowej
Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski,
przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS Jerzy Jankowski. Środowisko “Społem” reprezentowała grupa
prezesów spóldzielni na czele z przewodniczącą RN KZRSS Anną Tylkowską i wiceprezesem Zarządu Związku
Ryszardem Jaśkowskim.
Eugeniusz Grzeszczak, wicemarszałek Sejmu RP na wstępie stwierdził, że
zaletą spółdzielczości jest efektywność
społeczna, ponieważ zapobiega ona wykluczeniu i sprzyja łagodzeniu występujących nierówności. Wybitny znawca
prawa spółdzielczego, prof. Henryk
Cioch twierdzi, że bez spółdzielczości
nie można zbudować społeczeństwa obywatelskiego. Tym musimy się kierować
przyjmując prawo spółdzielcze, które
będzie sprzyjać jej rozwojowi. Obowiązkiem posłów jest wsłuchiwanie się w głosy spółdzielców.

A. Anulewicz.

Stanowisko spółdzielców przedstawił
w swoim wystąpieniu Alfred Domagalski, który stwierdził, że pragniemy, aby
ustawodawstwo spółdzielcze sprzyjało
budowaniu wspólnoty, jako rozumnego
współdziałania ludzi i respektowało zasady spółdzielczej niezależności uznawane
przez cały świat. Niestety z tym nie liczą
się niektóre projekty ustaw spółdzielczych zgłoszonych pod obrady Sejmu RP.
Autorzy tych projektów chcą decydować
za spółdzielców.
Nie możemy godzić się z prawem, które
nie liczy się ze stanowiskiem spółdzielców
i zakłada likwidację spółdzielni, utrzymuje niesprawiedliwy system podatkowy.
Spółdzielczość musi być pełnoprawnym
uczestnikiem dialogu społecznego. 8 milionów spółdzielców i ponad 300 tysięcy
pracowników nie ma swojej reprezentacji
w Komisji Trójstronnej. Alfred Domagalski wyraził uznanie dla Klubu Parlamentarnego PSL za inicjatywę spotkania i gotowość wysłuchanie opinii spółdzielców.
W dyskusji zabrało głos ponad 20
przedstawicieli spółdzielczości. Ostro
sprzeciwiali się zwłaszcza projektowi
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jako likwidacyjnemu liczni przedstawiciele spółdzielczości mieszkaniowej
Łodzi, Gdańska, Warszawy, Poznania.
Wtórowali im protestujący przeciwko
dyskryminacyjnym zapisom w projektach
posłów PO spółdzielcy z banków spółdzielczych, SKOK-ów, sp.mleczarskich,
RSP, sp.pracy. Prezes Andrzej Anulewicz z KZRS „Samopomoc Chłopska”
wzywał posłów i rząd, by dali szanse
rozwoju spółdzielniom, a nie ograniczali ich działalności, bo grozi nam powrót
do niszczącej specustawy z 1990 r. która
wtedy zdziesiątkowała ruch spółdzielczy.
Na zakończenie poseł Jan Bury
stwierdził, że spółdzielczość nie jest ani
lewicowa, ani prawicowa. Potrzebne jest
przyjęcie prawa spółdzielczego ponad
podziałami.
Opr.red.
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odczas spotkania Klubu Działaczy Spółdzielczych w dniu 18
lutego br., kustosz Izby Pamięci WSS Śródmieście i nasz znakomity
publicysta historyczny, red. Kazimierz
Bendkowski, zapoznał zgromadzonych
z życiorysem prezydenta RP, Stanisława
Wojciechowskiego – nie tyko polityka,
lecz także wybitnego działacza spółdzielczego, człowieka o «kryształowym
charakterze». Okazji do wygłoszenia tej
prelekcji było kilka: bowiem niedawno,
w grudniu 2012 r, upłynęło pół wieku od
chwili objęcia przezeń prezydentury;
zaś niebawem będziemy obchodzić jego
60 rocznicę śmierci. Prelegent ,w swoim
wywodzie, skupił się na przybliżeniu
obecnym również mało znanych, lecz
bardzo charakterystycznych dla tej
«nietuzinkowej» postaci, ale ważnych
szczegółów jego biografii.
Urodzony 15 marca 1869 r. w Kaliszu,
(ostatnim dużym mieście przed granicą
zaboru rosyjskiego z zaborem pruskim),
poza depozytem ogromnego patriotyzmu, otrzymanym od rodziców - jako
dziedzictwo Powstania Styczniowego,
wychowywał się też w «podgrzewanej»
stale przez carat atmosferze „ciągłego
zagrożenia ze strony Niemiec”. Co także
później stanowiło stały element jego poglądów…
Po ukończeniu w 1888 r. gimnazjum
klasycznego w rodzinnym Kaliszu,
rozpoczął studia w Uniwersytecie Warszawskim, na wydziale przyrodniczym.
Działał tam w zakonspirowanym Związku Młodzieży Polskiej o kryptonimie
„Zet”. Ogromny rozrzut ideowy (od
konserwatywnych narodowców do socjalistów) członków tej organizacji miał
również swój wpływ na jego dalszej
wybory życiowe. Jednak poza „Zet”em należał także do zakonspirowanej
Kasy Studenckiej oraz do Towarzystwa
Oświaty Ludowej, prowadzącego kursy
alfabetyzacji, a także zakładającego tajne biblioteki i organizującego fachowe
wykłady dla rolników.

Po wymuszonym groźbą
aresztowania wyjeździe za
granicę, od 30 czerwca 1892
do 25 stycznia 1906 r. staje się tam znaczącym działaczem politycznym, który
dąży konsekwentnie do odzyskania przez
Polskę niepodległości. Los tak zrządził, że
po związaniu się z socjalistami, wydalony
został w skutek monitów władz carskich
z Francji; po przybyciu do Anglii uczy się
zecerstwa (co było przez ponad 150 lat
bardzo intratnym zawodem) i zajmuje się
głównie drukowaniem pism konspiracyjnych. Obok Józefa Piłsudskiego, w nowo
powstałej Polskiej Partii Socjalistycznej,
prowadzi na terenie kraju (głównie w zaborze rosyjskim) kolportaż „Robotnika”.
Drukowanego zresztą wspólnie z J. Piłsudskim przez kolejne lata – skąd też
wywodziła się wielka przyjaźń obu tych
wybitnych postaci historycznych.
Odmiennie, aniżeli J. Piłsudski, stara
się (wzorem tzw. narodowców) dążyć do

niepodległości w oparciu o Rosję (najpierw carską, później sowiecką). Co finalnie, po niepowodzeniu tych zabiegów,
zakończyło się powrotem S. Wojciechowskiego do Polski, w jednym z ostatnich
transportów uchodźców z Moskwy.
Ani jego praca wraz z J. Piłsudskim
w strukturach niepodległościowych PPS
(łącznie z udziałem S. Wojciechowskiego w zaopatrywaniu Oddziałów Bojowych w broń i materiały wybuchowe
- co wówczas było czynione także z pomocą narzeczonej, a później małżonki
S. Wojciechowskiego, Marii de domo
Kiersnowskiej), nie wpłynęło decydująco na jego poglądy. Stanisław Wojciechowski nigdy nie stał się ani wojującym socjalistą, ani bezkompromisowym
«endekiem».
Natomiast na pewno warte jest podkreślenia jego konsekwentne zaangażowanie w ruchu spółdzielczym, a przede
wszystkim pionierska działalność w la-

Od lewej prof. Włodzimierz Bojarski i doktor Krzysztof Lachowski.
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Kazimierz Bendkowski i Bogdan Augustyn.

O prezydencie - spółdzielcy

Towarzystwo Spółdzielców

od przekornym tytułem „Stulecie budowy i niszczenia polskiej
gospodarki” prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski przedstawił, na forum Towarzystwa Spółdzielców, swoją wizję dziejów rodzimej gospodarki
i przemysłu na przestrzeni kolejnych
interwałów historycznych, w okresie stulecia: 1912r. – 2012r. Spotkanie
z tym prelegentem w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej (jakie odbyło
się 14 lutego br.) zgromadziło także
wiele utytułowanych naukowo osób,
doskonale zorientowanych w zawiłościach poruszonej w referacie tematyki. Zaś prelegent, demonstrujący swój
rzetelny patriotyzm i nie stroniący od
dyskusji, zdobył sobie sympatię zgromadzonych.
Tak więc przyjęto do wiadomości, że
uwarunkowane historycznymi okolicznościami interwały sprzyjające naszej
gospodarce, zostały z powodzeniem
wykorzystane przez rodaków. Ale również okoliczności związane z ograniczaniem naszych praw i możliwości, zostały
w odpowiedni sposób «zrekompensowane z naddatkiem» w kolejnych latach,
bardziej sprzyjających rozwojowi.
Również teza prelegenta «o palącej konieczności porozumienia się Rodaków, ponad wszelkimi podziałami politycznymi»,
właśnie na tym spotkaniu stała się «żywym
faktem». Dowiodła tego m.in. dyskusja po
wygłoszonym referacie. Była ona prowadzona z wzajemną sympatią i dążeniem do
osiągnięcia punktów «stycznych», a więc
konsensusu, pozwalającego na zgodną
interpretację zdarzeń, powszechnie przez
nas poznanych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat i uznanych przez wszystkich za oczywiste. Przy zastrzeżeniu, że
nie wszystkie wyciągnięte z nich wnioski
muszą być takie same…
Prof. Bojarski, przypomniał nam czasy I Rzeczypospolitej , owej pramatki

tach 1906 do 1919. Zapoznany w czasie
pobytu w Anglii z ideą kooperatywizmu,
konsekwentnie ją szczepił (m.in. wraz
z Edwardem Abramowskim) w tzw. Kongresówce. W 1905 r, z inicjatywy jego
i E. Abramowskiego, powstaje Związek
Towarzystw Samopomocy Społecznej,
który niebawem przekształca się w Towarzystwo Kooperatystów, zarejestrowane
oficjalnie w listopadzie 1906 r. W skład
jego Rady wszedł jako współzałożyciel
S. Wojciechowski. Po odbytym w 1908
r. Zjeździe Krajowym Stowarzyszeń
Spożywczych w skład Biura Informacyjnego Zjazd powołał na sekretarzy
Romualda Mielczarskiego i Stanisława
Wojciechowskiego. Był on także jednym
z czołowych publicystów w tygodniku
„Społem” (którego nazwa jest autorstwa
Stefana Żeromskiego).
Koncepcja powołania Stanisława
Wojciechowskiego na prezydenta RP ,
jako osoby skłaniającej się zarówno ku
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ideałom socjalistów, jak i wyznawanym
przez narodowców, była niewątpliwie
«autorskim» pomysłem J. Piłsudskiego,
genialnym w napiętej, «wybuchowej»
społecznie sytuacji, zaistniałej po zamordowaniu pierwszego prezydenta odrodzonej Rzeczypospolitej, prof. Gabriela
Narutowicza. przez «nawiedzonego» narodowca, malarza Eligiusza Niewiadomskiego. Prof. S. Wojciechowski był wtedy
wykładowcą spółdzielczości w Wyższej
Szkole Handlowej.
Perturbacje polityczne, jakich widownią stała się po kilku latach ówczesna
Polska, groźne dla jej bytu państwowego,
skłoniły Marszałka do przeprowadzenia
zamachu stanu. Mając na względzie całość Rzeczypospolitej, J. Piłsudski domagał się ustąpienia rządu Witosa. Historyczne spotkanie «na moście» Prezydenta
z Marszałkiem nie wniosło, niestety, nic
nowego. Dalsze starcia zbrojne spowodowały, iż w obliczu niewyobrażalnych

następstw ewentualnej wojny domowej
(z udziałem tzw. wojsk wielkopolskich),
prezydent Stanisław Wojciechowski złożył rezygnację z urzędu.
Były prezydent powrócił potem do
działalności naukowej (w Spółdzielczym
Instytucie Naukowym) i jako wykładowca w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego oraz Wyższej Szkole Handlowej. Napisał wówczas m.in. „Historię Polskiej Spółdzielczości do 1914 r.”
(jej kontynuacją był manuskrypt, który
spłonął w Powstaniu Warszawskim) oraz
„Ruch spółdzielczy w Anglii” i „Kooperacja w historycznym rozwoju”.
Po doświadczeniach II wojny światowej, i utracie jedynego syna ( który został
zamordowany w Oświęcimiu), «socjalizujący» b. prezydent , być może, uważał,
że dostrzeże go tzw. nowa władza. Jednak w jego przypadku w 1948 r, w sali
„Romy” na ul. Nowogrodzkiej, S. Wojciechowski spełnił po raz ostatni już rolę

domość narodowa; zrozumiano „że chociaż jest naród, to nie ma państwa”.
Zgodnie z koncepcją prof. W. Bojarskiego stan polskiej gospodarki (oraz
wszystkich jej plusy czy minusy) ilustrują właśnie najlepiej owe interwały
historyczne w naszych dziejach. I spowodowana tymi perturbacjami reakcja
Polaków. I tak jak np. Kulturkampf zaowocował powszechną alfabetyzacją Polaków, ich emancypacją i niespotykanym
wcześniej «szturmem» w dziedzinie gospodarki, ograniczenia natury politycznej
i ideologicznej w PRL nie wyhamowały
odbudowy kraju po II wojnie światowej,
lecz jeszcze bardziej zmobilizowały do
konstruktywnego działania nie tylko inteligencję polską, lecz także inne klasy
społeczne, ożywiane duchem patriotycznym. A dla podtrzymania tego ducha niezwykłe znaczenie miała czynna obecność
Kościoła katolickiego, w codziennym życiu społeczeństwa.

Później, w okresie PRLu polska nauka, nasze wynalazki; patenty i wdrożenia mogły już zaimponować całemu
światu. Oczywiście, te rezultaty pozostają w pewnym sensie także «w ponurym
cieniu» chociażby tajemniczej śmierci
gen. prof. dra Sylwestra Kaliskiego. Ale
do dzisiaj, także w naszej zbiorowej świadomości, całkowicie dominują ówczesne
pozytywne doświadczenia i osiągnięcia
naszych naukowców.
Globalizm gospodarczy i wykreowane przezeń wielkie, o światowym zasięgu przedsiębiorstwa, powoduje, że także
Polska jest dzisiaj w opałach. Podobnie
jak inne kraje europejskie. Co zatem powinniśmy teraz zrobić?
Przede wszystkim zachować zdrowy
rozsądek! – powiada prof. W. Bojarski .
Słuchając sączących się zewsząd propagandowych bzdur, nie wolno zapominać
ani o naszych korzeniach., ani o poprzednich dokonaniach. Nadal trzeba pamiętać,
że także w czasach tzw. komunistycznych
miewaliśmy różnych doradców, których
lepiej było nie posłuchać! Pro domo sua
– w naszej skali krajowej najważniejsze
jest teraz osiągnięcie porozumienia ponad partyjnymi podziałami. Konieczna
jest też nasza wytrwała walka o rzetelną
prawdę historyczną (i nie tylko) – bo istnieje także prawda «na co dzień» i potrzebna jest również uczciwość w relacjach, przekazywanych społeczeństwu
z wydarzeń bieżących. Dobrym posunięciem natury politycznej
byłoby ożywienie kontaktów gospodarczych
z krajami b. RWPG – co
jest zupełnie realnym
postulatem. Zaś Zjednoczonej Europie możemy
też służyć wzorami rozwiązań konstytucyjnych,
były to bowiem zagadnienia już praktycznie
«przerobione» w Polsce
przed wiekami , w okresie istnienia I Rzeczypospolitej.
Prof. W. Bojarski na
przestrzeni omawianego
stulecia wyróżnia okres
transformacji ustrojowej
: rozpoczęty w 1989 r.
i praktycznie nie zakończony do dzisiaj. Naznaczony (wymuszonym)
upadkiem wielkich zakładów i całych branż
przemysłowych
oraz
«stałym» bezrobociem.
Pomimo przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej, nie ustaje masowa emigracja rodaków
do bogatszych państw;
główną tego przyczyną
jest «niepewność jutra»
i brak perspektyw w kra-

Historia gospodarki
państwa nie tylko dwojga, ale przynajmniej pięciorga narodów. W tym kontekście wskazywał na obecną potrzebę
zacieśniania współpracy z takim państwami, jak Węgry czy Rumunia, oraz
z Czechami i Słowacją (gdzie jednak
nasza nowsza historia naznaczona była
sporem granicznym o zasadniczym znaczeniu, którego ocena «ochłodła w dyskusjach» na przestrzeni ostatniego półwiecza…
W czasie historycznym, objętym wystąpieniem prelegenta miały miejsce
takie realia, jak przysłowiowa nędza galicyjska w zaborze austriackim, zaś w zaborze pruskim masowy wykup majątków
ziemskich z rąk szlachty polskiej. Jednak
wówczas swoistym «remedium» na tzw.
Kulturkampf pruski była tytaniczna praca
oświatowa, prowadzona m.in. przez kler
rzymsko-katolicki.. Akcja alfabetyzacji
Polaków w tym zaborze zaowocowała
faktem, że pod koniec XIX wieku prawie
każdy zamieszkały tam Polak potrafił już
czytać i pisać.
Nie można też przecenić znaczenia
różnorakich związków i towarzyszeń Polaków na tych terenach, dzięki którym zaowocowała znakomicie w życiu gospodarczym m.in. polska spółdzielczość(chociaż
początkowo była to tylko spółdzielczość
rolniczo-handlowa a następnie kasy
i banki spółdzielcze.).Podobnie pionierami postępu w zaborze austriackim byli
spółdzielcy, a skutecznym remedium na
żydowską lichwę, wpędzającą ludność
w nędzę, były Kasy założone przez Franciszka Stelczyka. Najważniejszym kryterium oceny tych wszystkich działań jest
fakt, iż zaistniała tam powszechnie świa-

Na forum światowym obserwowane było już w latach pięćdziesiątych ub.
wieku powolne załamywanie się systemu
kolonialnego (z cechującą go okupacją
militarną zniewolonych krajów) oraz powstawanie, w to miejsce, nowego systemu – w którym okupacja wojskowa była
zastępowana zniewoleniem finansowym.
Taki jest też obecny rozdział historii gospodarki światowej, który też słusznie jest
nazywany «neokolonializmem». Jest to
synonim owego zniewolenia finansowego,
którego prosperowanie znacząco ułatwia
tzw. globalizm. W tym systemie rządzą
wielkie, światowe przedsiębiorstwa, które są często bogatsze od poszczególnych
państw. Towarzyszył temu procesowi globalizacji schyłek gospodarki komunistycznej w wersji sowieckiej, dokonujący się na
przestrzeni zaledwie kilku lat.
Niestety, Polska także w okresie dwudziestolecia niepodległości Państwa Polskiego, czyli tzw. międzywojnia, również
stale ulegała manipulacjom ze strony
wielkich mocarstw Nie inaczej jest także dzisiaj. Chociaż wcale nie musimy
bezwolnie temu ulegać. Przypominając
kolejny «interwał» dziejów polskich,
prelegent wskazał, że m.in. dominacja
sowiecka spowodowała, iż okres «podnoszenia się z ran wojennych po II wojnie
światowej, także napotykał na ograniczenia». Teoretycznie Polska uczestniczyła w II wojnie światowej od 1 września
1938 r. do maja 1945; praktycznie „ostra”
okupacja sowiecka trwała do 1955 r, bo
do tego momentu wywożono – jak z podbitego kraju – wyposażenia fabryk, inne
dobra, a nawet … szyny kolejowe do sowieckiej Rosji ).

czysto «dekoratywną», podczas zjazdu
spółdzielczego, gdzie nie pozwolono mu
powiedzieć nawet słowa. Było to zarazem jego jedyne ( i ostatnie) wystąpienie
oficjalne w PRL.
Gdy zmarł, w 1953 r, organizatorzy pogrzebu oczekiwali, że w kościele
poza wieńcami od rodziny i znajomych,
pojawi się także wieniec od władz państwowych – ale stojak na ten wieniec
pozostał pusty. Polska «Ludowa» o S.
Wojciechowskim po prostu ….«programowo zapomniała».
Antycypując fakt, że imieniem prof. dr
Stanisława Wojciechowskiego nazwano
dużą salę konferencyjną w Domu Spółdzielczym „Pod Orłami” i ufundowano
tam odpowiednią tablicę, wyrażamy też
nadzieję, że w warszawskiej metropolii
znajdzie się również godne miejsce na
pomnik Stanisława Wojciechowskiego.
Znane nam są wysiłki czynione w tym
kierunku przez Krajową Radę Spółdzielczą. Miejmy nadzieję, że do tej inicjatywy dołączą się także inne instytucje, organizacje i godne pochwały siły.
Tekst i foto:
Cezary Bunikiewicz
ju dla ludzi młodych. Jeśli chodzi o przemysł ,w ciągu tych minionych dwudziestu lat, pomimo «propagandowej fasady»
dla większości obywateli jest jasne, że na
pewno «więcej „zburzono”, aniżeli ongiś
udało się wybudować w okresie dwudziestolecia II Rzeczypospolitej». Niestety,
lepszej perspektywy, aniżeli starzenie się,
liczebne zmniejszanie i dalsze ubożenie
społeczeństwa, trudno jest teraz zauważyć. A odpowiedzialnych stać na niewiele
więcej, aniżeli na udawanie głębokiej troski o losy kraju.
W ożywionej dyskusji po prelekcji zabrali m.in. głos dr Krzysztof Lachowski,
relacjonując, że ok. 90 proc. ankietowanych przezeń respondentów opowiedziało
się za ożywioną współpracą gospodarczą
z Rosją oraz prof. Zofia Rolicz – Chyra,
opowiadająca się za współpracą gospodarczą «zarówno z Rosją Putina, jak i Rosją po Putinie». Pani Profesor wskazała
też na niebezpieczne zjawisko tzw. fasadowego demokratyzmu w Polsce, lekceważącego prawdziwe zasady demokracji.
W odpowiedzi prof. W. Bojarski szerzej
ustosunkował się do istniejących już
ograniczeń demokracji w krajach UE (np.
w Grecji) i dalszych kroków, czynionych
w tym zakresie, np. szkoleń (niemieckich)
służb policyjnych, celem uzyskania przez
nie sprawności „dla poskromienia ewentualnych buntów w Polsce”.
Tekst i foto:
Cezary Bunikiewicz
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W ostatnim miesiącu ukazało się kilka znaczących publikacji o działalności spółdzielni „Społem”. Cytujemy obszernie trzy z nich dotyczące spółdzielni warszawskich: w magazynie Krajowej Rady Spółdzielczej „Tęcza Polska” w kolejnych numerach lutowym i marcowym rozmowy red. Józefa Sobieckiego z prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji
Handlowej „Społem” Jadwigą Wójtowicz-Garwoła i prezes Zarządu WSS Śródmieście Anną Tylkowską oraz w „Poradniku Handlowca” red. Jacka Ratajczaka z kierownikiem sklepu „Mini-Lux” przy ul. Krakowskie Przedmieście
16/18 Januszem Tlakiem.
Rozmowę z A.Tylkowską przeprowadził red.J. Sobiecki podczas Spółdzielczej Spartakiady Zimowej w Wiśle,
w przededniu Święta Kobiet (p.foto obok).
W ślad za wcześniejszymi publikacjami prasowymi o naszym jubileuszu 50-lecia „Społemowca Warszawskiego”
w „Tęczy Polskiej”, „Południu” i „Pasmie”, ukazały się również kolejne ciepłe i sympatyczne artykuły w „Kurierze
Spółdzielczym” i „Passie”, za które serdecznie dziękujemy.
W tych życzliwych publikacjach w prasie spółdzielczej, lokalnej warszawskiej i branżowej, znajdujemy wiele
ciekawych i istotnych informacji o społemowskim handlu. M.in. o tym, że w społemowskich sklepach kupują sławne
osobistości, jak np. reżyser Jerzy Skolimowski, aktorki Beata Tyszkiewicz i Emilia Krakowska w „mini-Luxie” przy
Krakowskim Przedmieściu.
Gdy zestawić to z wcześniejszymi naszymi informacjami, np. że prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz jest stałą
klientką sklepu „Lux” na Pradze Południe i odwiedza Halę Mirowską, że prezes BCC Marek Goliszewski, posłanka
Małgorzata Kidawa-Błońska odwiedzają sklepy Mokpolu, a Krzysztof Ibisz bar Sady na Żoliborzu, a Doda bar mleczny „Bambino” na Kruczej, to mamy imponujący zestaw naszych konsumentów. Warto to propagować. (red.).

Jest to region gdzie ponad 140 lat temu powstawały pierwsze spółdzielnie spożywców jak: „Zgoda” w Płocku, czy „Merkury”
w Warszawie do którego tradycji i dorobku nawiązują warszawscy społemowcy.
Dodatkowym atutem w naszej pracy jest
największy w Polsce i bardzo wymagający rynek zbytu jakim jest aglomeracja
warszawska. Wyzwaniem jest silna i bezwzględna konkurencja w postaci sieci supermarketów.

W „Społem” wiele zależy od kobiet

A w jaki sposób udało się wam nawiązać dobre i życzliwe kontakty z dostawcami?
– Odbywają się systematyczne spotkania z dostawcami. Pozwalają nam lepiej poznać się nawzajem i zrozumieć. Dostawcy
prezentują swoją ofertę, a my zgłaszamy
swoje uwagi. Korzyści są wzajemne.
Nie mamy swojego hurtu, ani magazynów, ale mamy wypróbowanych
partnerów biznesowych, z którymi
współpracujemy od lat i na których
możemy liczyć. W ciągu tych
kilkunastu lat zrozumieli oni
spółdzielczość i jej specyfikę. Dostawcy zajmują się
dystrybucją swoich towarów do naszych sklepów
i robią to wzorowo.
Warto dodać, że wśród
naszych dostawców są
również spółdzielnie
mleczarskie i piekarnie
spółdzielcze, z którymi
dobrze się rozumiemy
i nawzajem wspieramy.

Z Anną Tylkowską, przewodniczącą Rady Nadzorczej Mazowieckiej Agencji Handlowej i prezesem
Zarządu„Społem” WSS Śródmieście
rozmawia Józef Sobiecki

sklepach. Każda spółdzielnia ustala jakie
produkty i w jakiej cenie zamierza reklamować. Stąd nasze reklamy w telewizji,
w prasie, a także ulotki i plakaty reklamowe...

 Społem to znaczy razem, społem
to znaczy, że wspólnymi siłami można
osiągać więcej. Tymi starymi społemowskimi zasadami kierowali się 17 lat temu
założyciele Mazowieckiej Agencji Handlowej.
– Właśnie wspólne działanie jest celem i siłą Mazowieckiej Agencji Handlowej. Na początku zwracaliśmy uwagę
głównie na negocjowanie cen przy zakupie towarów i ustalanie korzystnych warunków dostaw. Natomiast obecnie nasze
działania koncentrują się na promocji
produktów, które sprzedajemy w naszych

 Biznes jest ważnym, ale nie jedynym waszym celem...
– Niemniej ważne są cele społeczne.
Tym się właśnie różnimy od spółek kapitałowych, dla których zysk jest jedynym
i głównym celem. W naszej pracy liczą się
również potrzeby ludzi. Jesteśmy na nie
uczuleni. Dlatego dbamy o takie działania, które rozszerzają wiedzę i horyzonty
spółdzielców. Temu właśnie służył wyjazd do Brukseli we wrześniu 2012 roku.
Spółdzielcy, pracownicy, działacze mieli
okazją poznać Brukselę i Parlament Europejski.

 Mazowiecka Agencja Handlowa to z jednej strony spółdzielcza
platforma zakupowa, a z drugiej miejsce integracji ludzi
i spółdzielczych działań. Jakie
to ma znaczenie?
– Bardzo wysoko cenię
właśnie tę rolę integrującą
Mazowieckiej
Agencji
Handlowej. Oczywiście
to zadanie w dużym
stopniu spełnia krajowy związek „Społem”. Nasza praca to
pewne doświadczenie społemowców
w mniejszej skali.
Działamy na terenie
Warszawy, Mazowsza
i częściowo Podlasia.

Wyjątkowy sklep W

Na zdjęciu Janusz Tlak podczas obchodów jubileuszu 140-lecia WSS
Śródmieście z dyplomem wyróżnienia
w konkursie na najlepszy sklep spółdzielni.

W

lutowym numerze miesięcznika „Poradnik Handlowca,
zamieszczono krótki wywiad z Januszem Tlakiem, kierownikiem sklepu Lux-mini „Społem”
WSS Śródmieście w Warszawie przy
ul. Krakowskie Przedmieście 16/18, pt.
„Wyjątkowy sklep w sercu stolicy na

Krakowskim Przedmieściu”. Rozmawiał red. Jacek Ratajczak./red./.
Jacek Ratajczak: Ile metrów powierzchni liczy sobie sklep, ile osób jest
w nim zatrudnionych?
Janusz Tlak: Placówka jest niewielka,
zaledwie 57 m2. Zatrudnionych razem
z kierownictwem jest 11 osób. Tworzymy od lat zgrany zespół, pracują ze mną
doświadczone osoby, sprawdzone w handlu.
Jednak ten mały sklep potrafi osiągnąć
bardzo dobre wyniki finansowe. W czym
tkwi tajemnica waszego sukcesu?
Staramy się efektywnie wykorzystać
każdy centymetr powierzchni. Poza tym
walczymy o każdego klienta. W pobliżu jest Uniwersytet Warszawski, toteż
ustawiamy asortyment głównie pod studentów. Jednostkowy koszyk zakupowy
wprawdzie jest niewielki, około 7–8 zł,
ale dziennie mamy 2.500 paragonów.
Jak się obecnie handluje w takim
miejscu jak serce stolicy, gdzie czynsze
należą do najwyższych w Polsce?
Handel to obecnie ciężki kawałek
chleba, ale dajemy sobie radę. Czynsze
owszem są kłopotliwe, ale praca w tym
miejscu to prawdziwa przyjemność. Spotyka się wielu ciekawych ludzi. Codzienne zakupy robi u nas reżyser Jerzy Skolimowski, bywa Beata Tyszkiewicz, Emilia
Krakowska. Przyciągamy klientów przede wszystkim miłą obsługą. Oprócz standardowego asortymentu stawiamy na
zdrową żywność.
Czego Pan oczekuje w 2013 r.?
Chciałbym być optymistą, ale może po
prostu powiem: oby nie było gorzej.(…)

lutowym magazynie Krajowej
Rady Spółdzielczej „Tęcza Polska” ukazał się wywiad z Jadwigą Wójtowicz-Garwołą, prezes Zarządu
Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” Sp. z o.o. w Warszawie, zatytułowany: „Społem – znak z ponad 100-letnią
gwarancją”. Rozmowę przeprowadził redaktor Józef Sobiecki. Oto jej fragmenty:
– Reklama jest dźwignią handlu! Czy
to jest jedyny cel prowadzonych przez
MAH działań reklamowych?
– Chodzi nam o promocję najstarszej
w Polsce marki handlowej. Nazwa „Społem” pojawiła się w 1906 r. a jej pomysło-

 Jak sobie w tej sytuacji radzicie?
– Jesteśmy jedną z lepszych agencji
społemowskich w kraju. Potrafiliśmy,
dzięki elastyczności, dostosowywać się do
realiów, w których przyszło nam pracować.
Te spółdzielcze realia są inne niż w spółkach, a w dodatku każda spółdzielnia ma
różne możliwości i to trzeba uwzględniać
w pracy Mazowieckiej Agencji Handlowej. Do tej pory nam się to udawało.

 Na czele Mazowieckiej Agencji
Handlowej stoją kobiety. Z kobietami
najczęściej spotykają się klienci odwiedzając sklepy „Społem”.
– W „Społem” od lat dominują kobiety. Można je spotkać nie tylko w sklepach, ale również w zarządach. Sukcesy
„Społem” to w pierwszym rzędzie zasługa kobiet. Jest je za co chwalić. Są
one solidne i skrupulatne, szanują swoją pracę i klientów, dla których potrafią
znaleźć dobre słowo i uśmiech. Właśnie
lata pracy w naszych zazwyczaj kameralnych, związanych często z osiedlami
spółdzielczymi, placówkach pozwoliły
im dobrze poznać klientów. Do „Społem”
jest zawsze blisko...Tę prawdę również
podkreślamy w naszych działaniach
promocyjnych. Kobiety są stworzone do
spółdzielczości. Są jej wierne. Dlatego
wierzę w dobrą przyszłość „Społem”
i Mazowieckiej Agencji Handlowej,
bo leży ona w rękach kobiet, które zawsze mogą liczyć na wsparcie mężczyzn.
Bo przecież społem to znaczy razem.
Tęcza Polska nr 3/2013

– Jest dość powszechna opinia, że „Społem” w zmaganiach z silną konkurencją
może stawiać tylko na jakość, a nie na „
codziennie niskie ceny”...
– Nie jest prawdą, że „Społem” nie może
konkurować cenami. Właśnie w zamieszczonej reklamie, w ofertach kilku spółdzielni podajemy atrakcyjne ceny detaliczne,
które świadczą, że coraz lepiej potrafimy
konkurować również pod tym względem.
– Jakie są inne źródła Waszego sukcesu?
– Jesteśmy solidni wobec spółdzielni,
które tworzą Mazowiecką Agencję Handlową i są jej właścicielami. Jesteśmy solidni

MAH promuje Społem

dawcą był Stefan Żeromski. W ostatnim
rankingu, na 330 polskich marek, „Społem”
zajęło 21 miejsce. Ta mocna pozycja świadczy o skuteczności działań promocyjnych
i reklamowych prowadzonych w imieniu
spółdzielni – właścicieli przez MAH. Chociaż źródła tego sukcesu należy upatrywać
przede wszystkim w coraz lepszym wyglądzie, w nowoczesnym wyposażeniu
i jakości pracy sklepów społemowskich,
w dobrym zaopatrzeniu i w coraz wyższym
poziomie kultury obsługi. Stawiając na tradycyjne przywiązanie naszych klientów do
sklepów „Społem” wychodzimy z naszą
reklamą na ulice i do mieszkań. Mieszkańcy i goście Warszawy mają okazję oglądać
nasze reklamy w kilkunastu autobusach,
tramwajach, na przystankach i w metrze.
Od 8 lat poprzez telewizję, najbardziej popularną i najskuteczniejszą formę przekazu,
trafiamy do mieszkań. Właśnie strony reklamowe zamieszczane na łamach „Tęczy Polskiej” są drogowskazem ukazującym czas
emisji tych reklam w telewizji.

 „Społem” to również znak handlowy z ponad 110. letnią tradycją.
Znak ten powraca do dawnej świetności
i jak wskazują badania jest coraz lepiej
rozpoznawalny na rynku i kojarzy się
z dobrą jakością. Czyja to zasługa?
– Wiele naszych pozytywnych działań przyczynia się do umacniania marki
„Społem” w świadomości ludzi. Nie możemy wprawdzie konkurować cenowo,
ale wygrywamy jakością i świeżością
towarów, które trafiają na nasze półki.
W naszych sklepach jest miejsce na dobrą, zdrową polską żywność, pochodzącą
ze znanych i sprawdzonych źródeł. Nad
tym pracujemy od lat i to już przyniosło
efekty. Ludzie cenią sobie również społemowską tradycję oraz naszą handlową solidność i uczciwość, a także żywy kontakt
ze sprzedawcą, do czego przywiązujemy
dużą wagę. (...)

wobec sprawdzonych dostawców, z którymi współpracujemy od lat. A przede wszystkim staramy się nie zawieść naszych klientów. Słowa naszej reklamy mają pokrycie
w rzeczywistości. Wiele czasu i wysiłku
poświęciliśmy na edukację i szkolenia. Od
lat MAH jest organizatorem konferencji
i seminariów, a także konsultacji i warsztatów handlowych. Szczególną rolę spełniają
spotkania handlowe.
– Jaki jest cel tych spotkań?
– Chodzi nam o dobrą współpracę
ze spółdzielniami i dostawcami. Dlatego
kilka razy w ciągu roku zapraszamy ich
na spotkania. Jest wtedy okazja, by bliżej
się poznać. Dostawcy przedstawiają aktualną ofertę, mówią o swoich planach. My
ze swej strony zgłaszamy swoje uwagi,
propozycje, życzenia. Na spotkania te
zapraszamy dziennikarzy. Spotkania te
mają często charakter rodzinny. Dlatego
tradycyjnie spotykamy się również przed
świętami Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy.

Na zdjęciu prezes Jadwiga WójtowiczGarwoła odbiera dla MAH z rąk właściciela firmy PPM Taurus Stanisława
Jarosza dyplom i statuetkę „Solidny
partner Firmy Taurus”, podczas ostatkowego spotkania 12 lutego br. w kompleksie hotelowo-gastronomicznym firmy TAURUS w Tarnowie-Ładnej.
Realizujemy też cele edukacyjne dla zarządzających sieciami, placówkami handlowymi i produktami. Ostatnie, które określiliśmy jako „Nowe Otwarcie 2013” odbyło
się 14 stycznia. Na spotkaniu tym zaprezentowaliśmy nie tylko nową formę reklamy
telewizyjnej, o której będziemy informować
na łamach „Tęczy Polskiej” przez cały bieżący rok, ale również dyskutowaliśmy jak
skutecznie funkcjonować na coraz bardziej
konkurencyjnym rynku.
Ponadto jako stabilna firma, z dwumilionowym kapitałem zakładowym, w okresie minionych 17 lat funkcjonowania zmienialiśmy
swój profil działania, dopasowywaliśmy go
do zmian zachodzących w naszym otoczeniu,
nie tylko handlowym, ale także dostosowywaliśmy go do wymogów unijnych .Przypomnę,
że na zaproszenie Rafała Trzaskowskiego,
posła do Parlamentu Europejskiego, liczna
grupa reprezentująca właścicieli naszej Agencji odwiedziła we wrześniu 2012 r. Brukselę.
Wyjazd studyjny poświęcony poznaniu Parlamentu Europejskiego, był tym cenniejszy,
że odbywał się w Międzynarodowym Roku
Spółdzielczości.
– Ubiegły rok Mazowiecka Agencja
Handlowa rozpoczynała spotkaniem pod
choinką z okazji Jubileuszu 15-lecia, a zamykała w Teatrze Wielkim, gdzie została
uhonorowana Medalem Europejskim.
Za co otrzymaliście ten medal?
– 7 grudnia ubr. w Teatrze Wielkim odbyła się uroczystość wręczenia Medali Europejskich, przyznawanych przez Business
Centre Club przy udziale Urzędu Komitetu
Integracji Europejskiej. Miałam przyjemność osobiście odebrać to wyróżnienie, które zostało przyznane naszej firmie za reklamę. Dodam, że nagroda w postaci Medalu
Europejskiego jest potwierdzeniem silnej
pozycji na rynku, cieszy się wysokim uznaniem i jest najlepszą referencją.

Str. 															

ak pisał 8 marca br. portal newseria.pl, Psychologowie dzielą
kobiety-konsumentki na profesjonalistki, które nabywają produkty z radością kupowania, bo mają na
to środki finansowe. Pozostałe panie
to „zachłanne konsumpcjonistki”
– kupujące pod wpływem impulsu
oraz „rodzinne panie domu”, które
robiąc zakupy stawiają na pierwszym miejscu potrzeby rodziny, na
drugim swoje. Co ciekawe, psycho-

że mężczyźni częściej niż kobiety, kupują pod wpływem impulsu – myślę, że
to jest trochę przełamanie funkcjonującego powszechnie stereotypu – mówi
prof. Dominika Maison.
Panie w kontekście zakupów psychologowie dzielą na kilka „typów”.
– Mamy spełnione profesjonalistki,
które kupują z dużą radością kupowania, potrafią wydawać pieniądze, mają
też sporo pieniędzy. Dla tych kobiet
pieniądze są środkiem do celu, czyli
cieszą się one tym, co kupią i kupują w dojrzały konsumencko sposób.
Drugi typ kobiet-konsumentek to zachłanne konsumpcjonistki, które mają

żeby zaoszczędzić, aby za pieniądze,
którymi dysponują, więcej móc kupić
rodzinie. Z badania wynika więc, że
nie ma jednego sposobu kupowania
przez Polki – stwierdza prof. Dominika Maison.
Ekspertka zaznacza, że z innych
przeprowadzonych przez nią badań
wynika, że wśród mężczyzn jest więcej
materialistów niż wśród kobiet.
– Typ profesjonalnego konsumenta
oraz rodzinnego pana domu funkcjonuje także wśród panów. Wśród panów
typ profesjonalnego konsumenta występuje być może nawet trochę częściej niż
wśród kobiet w tej grupie. Z kolei dla

logowie podkreślają, że to więcej panów niż pań robi zakupy pod wpływem impulsu.
Jak mówi Agencji Informacyjnej
Newseria prof. Dominika Maison, podstawową cechą, która różni kobiety
i mężczyzn, gdy chodzi o wydawanie
pieniędzy, jest odpowiedzialność – tak
wynika to z badania „Polski same o sobie”, przeprowadzonego przez Wydział
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
– Kobiety w Polsce kupują bardziej
rozważnie niż mężczyźni. Dużo rozważniej wydają pieniądze, bardziej potrafią zaoszczędzić, chętniej kupią dla
innych, dla bliskich, chętniej się też angażują w charytatywne akcje. Badanie
pokazało, co jest sporym zaskoczeniem,

bardzo materialistyczne nastawienie,
kupują zachłannie, aby mieć jak najwięcej, i jeśli im się dana rzecz spodoba, muszą ją mieć natychmiast. Dla
tych kobiet nie jest ważne, że np. zabraknie do pierwszego, ona musi kupić
i natychmiast to kupuje, zapominając
o całym świecie – podkreśla prof. Maison.
Mniej konsumpcjonistycznie do zakupów nastawione są kobiety określane
przez ekspertkę jako „rodzinne panie
domu”.
– „Rodzinne panie domu” są nastawione na rodzinę, nie są nastawione
materialistycznie do życia, nie mają za
dużo pieniędzy, ale podchodzą bardzo
funkcjonalnie do zakupów. Szukają
tanich miejsc, szukają okazji, po to,

„rodzinnego pana domu” podstawową
wartością jest rodzina. I ci mężczyźni
trochę inaczej odbierają np. reklamy
produktów – mówi prof. Maison.
Podejście do pieniędzy i ich wydawania bierze się, niezależnie od płci,
głównie z wychowania. Wpływ mają
również kultura i cechy osobowości.
– Są osoby, które wyrastają w bardzo materialistycznej rodzinie i wyznają zupełnie inne wartości. gdy chodzi
o wydawanie pieniędzy. Na przykład
są antymaterialistami. Albo odwrotnie
– wywodząc się z rodziny o innych
wartościach mogą nabrać tych materialistycznych wartości w ramach swojej
socjalizacji, w ramach wpływu otoczenia – reasumuje ekspertka. 
opr mag.

u konkurencji. Musimy więc zaoferować mu to czego dokładnie potrzebuje
i to jest nasz główny cel.

podłoża, W przypadku win w Polsce
widzieliśmy potrzebę likwidacji bariery
cenowej. Ponieważ główną przeszkodą
dla sprzedaży win jakościowych była
wysoka, zaporowa cena, uznaliśmy, że
warto je zaproponować dla szerokiego
odbiorcy oferując świetną jakość w niskiej cenie.
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trendu drenażu budżetu był kilka lat temu
minister sportu i turystyki, niejaki Mirosław Drzewiecki. Tenże były biznesmen
chcąc zasłużyć się dla potomności parł
wszelkimi sposobami, aby na mistrzostwa
Europy w piłce kopanej wznieść w Warszawie na miejscu dawnego stadionu dziesięciolecia wielki stadion narodowy, mimo
że już był gotowy, zrekonstruowany pry-

skiej młodego obywatela Marcina Herrę,
a na wiceprezesa obywatela Andrzeja
Boguckiego ustanawiając im pensje po
26 tys. zł., czyli o wiele wyższe niż też
państwowe pensje prezydenta i premiera. Zadaniem tej spółki celowej ministra
sportu i turystyki było koordynowanie
przygotowań Polski do mistrzostw Europy w piłce nożnej.

papierowych i w telewizjach podważano
– i słusznie – zasadność tak horrendalnie
wysokich, rabunkowych i premii i pensji.
Panie ministrze finansów, niech pan
przyblokuje te niezasłużone premie, niech
przez najbliższe kilka lat pańscy eksperci
od prawa finansowego powolutku szukają podstaw prawnych i do umów menedżerskich w spółkach państwowych i do

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

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

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

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

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

Według wstępnych szacunków
sprzedaż Biedronki przekroczyła
w 2012 r. 28 mld zł, to ponad dwukrotnie lepszy wynik niż największego rynkowego rywala. Parafrazując
słowa Premiera Tuska warto więc
zapytać, czy przy tej skali Biedronka
ma jeszcze z kim przegrać na polskim
rynku?
Można powiedzieć, że najłatwiej
możemy przegrać sami ze sobą. Możemy przegrać, jeżeli nie będziemy odpowiednio reagować na zmianę potrzeb
naszych klientów. Wtedy możemy podzielić los hipermarketów, które nie tylko w Polsce, ale i Europie nie potrafiły
w odpowiednim momencie zareagować
na zmieniające się potrzeby i zwyczaje
zakupowe klientów. Dynamika zmian
to wyzwanie, z którym musimy się codziennie mierzyć.
Poza tym polski rynek się zmienia,
postępuje konsolidacja, na przykład
ostatnio Auchan przejął hipermarkety sieci Real. Mówi się o konsolidacji
kolejnych dużych sieci handlowych
w Polsce. Na te procesy także musimy
reagować.
Walka na rynku nie toczy się jednak
o pierwsze miejsce, ale o to, aby klient
kupował w naszych sklepach, a nie

jesteśmy w żaden sposób ograniczeni
przez model sklepu, dostosowujemy się
do lokalizacji i jej potencjału.
Druga rzecz to nieustająca zmiana asortymentu, ciągle wprowadzamy
nowe produkty, a wycofujemy te, których klient nie chce kupować, cały czas
poszukujemy nowych rozwiązań. Nie
robimy żadnych sztywnych założeń,
co do tego, co będziemy sprzedawać
w sklepach. Wprowadzamy to, czego
klient wg naszych danych oczekuje.
Staramy się spełniać rodzące się oczekiwania klientów, a czasami je wyprzedzać. Dobrym przykładem są wina. Gdy
rozpoczynaliśmy ich sprzedaż, to nie do
końca wynikało to z manifestowanej potrzeby naszych klientów. Wiedzieliśmy
jednak, że takie potrzeby wkrótce się
pojawią. Chcieliśmy być pierwszymi,
którzy je realizują.

Felieton obywatelski

Czy pomimo spowolnienia gospodarczego koszyk zakupowy w Biedronce, będzie rosnąć?
Jestem przekonany, że tak. Naszym
zadaniem jest dostarczanie klientowi
nowych produktów i nowych rozwiązań. Poszerzając zakres jego wyboru,

Szybko reagować na trendy
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Biedronka przewidziała, czy raczej
wykreowała zapotrzebowanie na wino
u swoich klientów?
Ujmę to w ten sposób – jeżeli 73
proc. Polaków regularnie kupuje w Biedronce, to możemy mówić o możliwości kreowania pewnych potrzeb. Jednocześnie nie można wykreować danej
potrzeby, jeśli nie ma odpowiedniego

Jednak dyskonty mogą o wiele
szybciej i łatwiej reagować na rynkowe zmiany niż hipermarkety
z gigantycznym asortymentem. Czy
szybkość reakcji to główna przewaga
Biedronki?
Porównując nas do innych graczy na
rynku można powiedzieć tak – my otwieramy sklepy różnej wielkości, standardowe placówki mają ok. 800 mkw.
powierzchni sali sprzedaży, ale są i takie, które mają 600, czy 400 mkw. Nie

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

Małgorzata
Cempel-Zgierska

15-proc. bezrobocie nie doprowadzi
do sytuacji, w której to cena, a nie jakość będzie najważniejsza?
Sądzę, że polski klient zmienił się
na tyle, że powrót do sytuacji, w której
tylko niska cena będzie decydować o zakupie nigdy nie wróci. Oczywiście cena
pozostanie najważniejsza, ale klient będzie wymagał jednocześnie jakości. Jak
powiedziałem, mimo narastających trudności w gospodarce nie widzimy, aby
klient chciał kupować produkty słabszej
jakości, tylko dlatego, że są tańsze. Nie
widzimy zmian, które spowodowałyby,
że musielibyśmy nagle zmienić strukturę naszej oferty, nad której poziomem
jakościowym pracujemy od lat. Nie widzimy zmian, które spowodowałyby, że
musielibyśmy zmienić nasz asortyment
na produkty dużo tańsze, ale słabsze jakościowo. 
opr. mag

ożemy przegrać, jeżeli nie
będziemy odpowiednio reagować na zmianę potrzeb
naszych klientów. Wtedy możemy podzielić los hipermarketów, które nie
tylko w Polsce, ale i Europie nie potrafiły w odpowiednim momencie zareagować na zmieniające się potrzeby
i zwyczaje zakupowe klientów – mówi
w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl 26 lutego br. Tomasz Suchański,
dyrektor generalny sieci Biedronka.

–

Zasłużeni działacze
warszawskiej spółdzielczości spożywców
spółpracę ze „Społem” podjęła już jako słuchaczka II roku
Pomaturalnego Studium Gospodarczego, czyli od września 1970 r,
jako instruktor gospodarstwa domowego.
Jej pierwszym miejscem pracy była powierzchnia wzorcowo urządzonej kuchni,
w nowo otwartym wówczas, Spółdzielczym Domu Handlowym „Sezam”, na ul.
Marszałkowskiej 126.
Na terenie tej ekspozycji dwa razy w
tygodniu przeprowadzała pokazy z zakresu racjonalnego żywienia, połączone
z degustacją przygotowywanych tam potraw: a były one wykonane z produktów
naprawdę dostępnych w bieżącej sprzedaży w „Sezamie”. Tematyka tych pokazów dotyczyła m.in. potraw z produktów
sezonowych, ale mało znanych i używanych; były to też potrawy przygotowywane na różne ważne okazje (np. święta
Bożego Narodzenia czy Wielkanocy), jak
również te, do wykonania których używano koncentratów spożywczych.
Poza aspektem żywieniowym, celem
tych pokazów było również zapoznanie klientów z obsługą i zastosowaniem
sprzętu gospodarstwa domowego – zarówno tzw. drobnego, jak i zmechanizowanego, wprowadzanego jako «nowość»
do sprzedaży. Pani Małgorzata poruszała
ponadto na tych spotkaniach tematykę
ekonomii gospodarstwa domowego, np.
informując o tym, jaki sprzęt będzie w nim
miał najlepsze, optymalne zastosowanie
– oczywiście z uwzględnieniem wielkości takiego gospodarstwa (uwzględniając
wchodzącą w jego skład jedną, dwie lub
trzy czy jeszcze więcej osób).
Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem, nie tylko ze względu na
przekazywane podczas nich treści natury
merytorycznej, co było zakończone degustacją: było tak także ze względu na niecodzienne, «wzorcowe» otoczenie, (idealnej wówczas) kuchni – ze względu na
jej urządzenie i wyposażenie; które ponoć
miało się stać dostępnej już «w niedalekiej przyszłości»…
Po pewnym czasie współpraca p. Małgorzaty z Działem Społeczno-Samorządowym WSS Śródmieście (którym kierowała wówczas p. Bolesława Różalska)
została rozszerzona o prelekcje i pogadanki w Ośrodku „Praktyczna Pani” przy
ul. Wiejskiej 20. Tam też rozpoczął się
nowy etap w życiu zawodowym p. Małgorzaty. Ośrodkiem tym kierowały kolejno: śp. Teresa Rejzer, Halina Waligóra,
Elżbieta Wojciechowska i Halina Janicka.
Była to «pokazowa», doskonale urządzona placówka, z której korzystało środowisko osób rzeczywiście zainteresowanych
podnoszeniem poziomu polskich gospodarstw domowych. Przy tym był to okres
«chronicznych» niedoborów rynkowych.
Dlatego tematykę spotkań zdominowało
zastosowanie produktów «zamiennych»,
w celu uniknięcia na co dzień niedoborów
pokarmowych.
Poza pracą w Ośrodku „Praktyczna
Pani” p. Małgorzata prowadziła zajęcia
z autentycznymi «dziećmi ulicy,» w palcówce zorganizowanej przez p. Władysławę Marynowską (słynną działaczkę
spółdzielczą i społeczną) przy ul. Sulkiewicza. Prowadziła wówczas również wykłady dla pań z… ambasady mongolskiej.
Dotyczyły one polskich tradycji kulinarnych, których poznaniem owe panie były
rzeczywiście niezwykle zainteresowane.
W tym okresie p. Małgorzata prowadziła
też szkolenia dla pracowników centrali
PZU nt. chorób cywilizacyjnych. Zakresem jej działania były również objęte

Kobiety kupują rozważniej

CO PISZĄ INNI?

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 4 (554)

uzyskujemy wzrost wartości koszyka
zakupów w Biedronce. Przykładów
takich działań jest wiele, np. kategoria win wysokojakościowych, którą
wprowadziliśmy parę lat temu. Wartość
naszego koszyka wzrosła także dzięki
wprowadzeniu takich produktów, jak
świeże ryby i mięso w nowoczesnych
opakowaniach.

Ośrodki „Praktycznej Pani” przy ul. Solec
i ul. Dobrej.
Po przejściu na emeryturę pierwszej
zwierzchniczki p. Małgorzaty, p. B. Różalskiej, jej następczynią była p. Irena
Chojnowska. Zaproponowała ona p.
Małgorzacie (były to lata osiemdziesiąte
ub. wieku) prowadzenie zajęć z zakresu
gospodarstwa domowego w Specjalnych
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im.
dr Zofii Galewskiej dla Dzieci Niedowidzących przy ul. Koźmińskiej w Warszawie. (Ośrodek ten był już wówczas objęty
patronatem WSS Śródmieście).
Praca dydaktyczna z dziećmi i młodzieżą, przebywającą w internacie, a więc
z dala od domów rodzinnych i nie mającą
możliwości samodzielnego uczestnictwa w
procesie przygotowywania posiłków, jest,
w oczach personelu pedagogicznego tej
wyspecjalizowanej placówki, działalnością «trudną do przecenienia, ze względu na
fakt, że pozwala ona wejść absolwentom
w dorosłe życie z umiejętnością praktycznej samoobsługi w zakresie żywienia».
Znaczenie tego faktu rozumie doskonale,
niestety już obecnie jako jedyny wśród
spółdzielni działających w stolicy, Zarząd
WSS Śródmieście; i oczywiście kierownictwo Działu Samorządowego, w osobie p.
Anny Markowskiej – gorącej orędowniczki kontynuowania tego programu.
Od jesieni ub. roku p. Małgorzata ma
też swój osobisty wkład w zorganizowaną przez Mazowiecką Agencję Handlową
akcję „Właściwe odżywianie pomaga w
nauce”. Celem tej akcji jest zapoznawanie młodzieży z wzorcem prawidłowego
żywienia, jaki ilustruje tzw. piramida
zdrowego żywienia. Odbywa się to za
pomocą ćwiczeń, pogadanek i pokazów.
Spotkania w ramach tej akcji odbyły się
już w kliku placówkach oświatowych dla
młodzieży. Ich kontynuacja jest planowana także w przedszkolach.
*   *   *
Czterdziestoletni okres owocnej pracy
p. Małgorzaty został zauważony i doceniony przez Krajowy Związek Rewizyjny
Spółdzielni Spożywców „Społem”, który
wyróżnił ją 6 maja 2009 r. odznaką «Zasłużonej dla „SPOŁEM” ».
Na zakończenie rozmowy z reporterem „Społemowca Warszawskiego” p.
Małgorzata z naciskiem stwierdza, że jest
dumna i zaszczycona faktem, że ma możliwość współpracowania z organizacja
spółdzielczą, która poza swoją, podstawową działalnością handlową, nieprzerwanie – przez cały okres jej pracy- realizuje też zadania edukacyjne i poznawcze.
A jest to wynikiem refleksyjnego myślenia o przyszłych konsumentach, którymi
będą obecne dzieci i młodzież.
Jeśli chodzi o osobiste zainteresowania
p. Małgorzaty, to są one ukierunkowane
na historię sztuki i muzykę klasyczną. P.
Małgorzata uprawia też czynnie turystykę
pieszą.
zanotował:
Cezary Bunikiewicz

Rabunkowe umowy menedżerskie

Jerzy Wojciewski
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Ulgi i odliczenia w podatku dochodowym
od osób fizycznych w 2012 r.

P

odatnik ma prawo do następujących
odliczeń w zeznaniu rocznym PIT
w podatku dochodowym od osób
fizycznych za rok 2012 , a mianowicie::
1. Na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego – w zeznaniach za 2012 rok. podatnik, który w latach 2002-2006 zaciągnął
kredyt (pożyczkę) na spłatę kredytu
(pożyczki)mieszkaniowego oraz każdego kolejnego kredytu refinansowego (pożyczki) zaciągniętego na spłatę
ww. zobowiązań, wydatki poniesione
na spłatę odsetek od tych kredytów
(pożyczek) może odliczyć od dochodu
uzyskanego w roku 2012 z uwzględnieniem zasad:
 kredyt (pożyczka) mieszkaniowy
został udzielony w latach 20022006,
 kredyt (pożyczka) mieszkaniowy był udzielony przez podmiot
uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych do
udzielania kredytów (pożyczek),
a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w oświadczeniu PIT-2K,
 kredyt (pożyczka) udzielony na
spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub każdego kolejnego
kredytu zaciągniętego na spłatę
tych kredytów zaciągnięty został
w bankach lub kasach oszczędnościowo-kredytowych działających
we wszystkich państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, jak i w Konfederacji Szwajcarskiej,
– do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt
mieszkaniowy zawartej przed
dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia
2027 r.
– inwestycja dotyczy budynków
mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, a w razie braku
tego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej
na podstawie obowiązujących
ustaw,
Utrzymano nadal wcześniejsze odliczenie dotyczące podatników, którzy
dokonują odliczeń z tytułu faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek
od kredytu (pożyczki) udzielonego bezpośrednio podatnikowi (a nie np. developerowi czy spółdzielni mieszkaniowej) na
sfinansowanie inwestycji mającej na celu
zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z: budową budynku
mieszkalnego, albo wniesieniem wkładu
budowlanego lub mieszkaniowego do
spółdzielni mieszkaniowej na nabycie
prawa do nowo budowanego budynku
mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego
w takim budynku, albo zakupem nowo
wybudowanego budynku mieszkalnego
lub lokalu mieszkalnego w takim budynku
od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo nadbudową lub
rozbudową budynku na cele mieszkalne
lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub
pomieszczenia niemieszkalnego na cele
mieszkalne, w wyniku których powstanie
samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa
budowlanego. Powyższe odliczenie stosuje się jeżeli kredyt lub pożyczka został
udzielony po dniu 1 stycznia 2002 roku
do 31 grudnia 2006r. a odsetki zostały
naliczone i zapłacone od tego dnia od tej
części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni
użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego
1 m2 powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach
mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej
na rok zakończenia inwestycji. Na 2012
r. kwota ta wynosi 325.990zł. Odliczenie
stosuje się, jeżeli do zeznania podatkowego, składanego za rok, w którym po
raz pierwszy dokonuje się odliczenia,
podatnik dołączy oświadczenie według
określonego wzoru (PIT-2K) o wysoko-

·
·

·

ści wszystkich poniesionych wydatków
związanych z daną inwestycją.
Korzystanie z praw nabytych zostało
zagwarantowane dla tych podatników,
którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli
kredyt (pożyczkę) na określone w przepisach cele mieszkaniowe.
Natomiast prawa do odliczenia nie
ma podatnik, który kredyt mieszkaniowy zaciągnął na warunkach określonych
w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu
własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz.
1354) – ust. 2 w ww. art. 9 ustawy z dnia
16listopada 2006r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
2. Na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na
jednym rachunku oszczędnościowokredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, ( limit
ulgi – 11,340 zł, co odpowiada 30%
wydatkom poniesionym w danym
roku podatkowym./
3. Z lat ubiegłych wydatki na cele mieszkaniowe– dokonane do końca 2005,
jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia
odpowiednio w dochodzie (przychodzie) lub podatku za te lata, mogą być
odliczone aż do ich wyczerpania.
Podatnik korzystający z wyżej wymienionych odliczeń wypełnia formularz
– PIT D. w odpowiednich blokach w zależności od tytułu odliczeń oraz czy odliczenie jest od dochodu, czy od podatku.
4. Odliczanie wydatków na darowizny .
Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy nie
może przekroczyć w roku podatkowym
kwoty stanowiącej 6% dochodu. Od dochodu nie podlegają odliczeniu darowizny poniesione na rzecz osób fizycznych,
a także osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność
gospodarczą polegającą na wytwarzaniu
wyrobów przemysłu elektronicznego,
paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych
o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
oraz wyrobów z metali szlachetnych albo
z udziałem tych metali, lub handlu tymi
wyrobami.
Darowizny przekazane na cele kultu
religijnego dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych
wchodzą w 6% limit dochodu. Zalicza się
tu również darowizny na cele zadań publicznych określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dla honorowych krwiodawców jest
możliwość pomniejszenia swojego dochodu do opodatkowania o wysokość
nieodebranego ekwiwalentu, jaki należałby się im za oddaną krew zgodnie z przepisami o publicznej służbie krwi, jeśli
krwiodawca nie otrzymał z tego tytułu
ekwiwalentu pieniężnego.
Darowizny wynikające z innych
ustaw –. w limit 6% dochodu nie wchodzą darowizny przekazane na kościelną
działalność charytatywno-opiekuńczą,
jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi
darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz
– w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. Działalność charytatywno-opiekuńcza kościoła
obejmuje w szczególności: prowadzenie
zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz
innych kategorii osób potrzebujących
opieki prowadzenie szpitali i innych
zakładów leczniczych oraz aptek, organizowanie pomocy w zakresie ochrony
macierzyństwa, organizowanie pomocy
sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom
wojennym, znajdującym się w trudnym
położeniu materialnym lub zdrowotnym
rodzinom i osobom, w tym pozbawionym
wolności, prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk, udzielanie pomocy
w zapewnianiu wypoczynku dzieciom
i młodzieży znajdującym się w potrzebie,
krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw
społecznych temu sprzyjających) przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk
żywiołowych i osobom znajdującym się
w szczególnej potrzebie.
Jeżeli przedmiotem darowizny, przekazanej na powyższe cele są pieniądze, wysokość wydatków z tego tytułu ustala się
na podstawie dowodu wpłaty na rachunek
bankowy obdarowanego, a w przypadku
darowizny innej niż pieniądze – dokumentem, określającym wartość tej daro-

wizny, oraz oświadczenie obdarowanego
o przyjęciu tej darowizny.
Kwotę odliczenia wpisujemy w załącznik PIT – O w części B oraz w części D podaję się szczegółowe informacje
o obdarowanym i wysokość kwoty przekazanej darowizny.
5. Odliczenia na cele rehabilitacyjne
W ramach tej ulgi można odliczyć
wydatki ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub przez
podatnika, na którego utrzymaniu jest
osoba niepełnosprawna i dochód tej osoby nie przekroczył w roku 2012.r. kwoty
9,120zł.
Rachunki musza być wystawione na
osobę, która będzie odliczała ten wydatek. Osoba, której dotyczy wydatek musi
posiadać: orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, albo decyzję przyznającą
rentę z tytułu całkowitej lub częściowej
niezdolności do pracy, rentę szkoleniową,
albo socjalną, jeżeli osoba nie ukończyła
16 roku życia , to orzeczenie o rodzaju
i stopniu niepełnosprawności. .
Jeżeli jest mowa o osobach zaliczonych do I grupy inwalidztwa, należy
przez to rozumieć odpowiednio osoby,
w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji albo znaczny
stopień niepełnosprawności.
Natomiast mowa o osobach zaliczonych do II grupy inwalidztwa, należy
przez to rozumieć odpowiednio osoby,
w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą
niezdolność do pracy albo umiarkowany
stopień niepełnosprawności.
Wydatki, które mogą być poniesione
i podlegają odliczeniom to:
– adaptacja i wyposażenie mieszkań
i budynków mieszkalnych stosownie
do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, np. budowa podjazdów,
poszerzanie wejść, położenie terakoty
antypoślizgowej, założenie brodzika
ze specjalnym siedziskiem, montaż
uchwytów, drzwi przesuwnych,
– przystosowanie pojazdu mechanicznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
– zakup i naprawa sprzętu , urządzeń
i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji, (np.wózki, protezy, kule, obuwie
ortopedyczne, aparaty słuchowe, okulary, laski, materace i poduszki przeciwodleżynowe, aparaty telefoniczne
dla niewidomych) oraz ułatwiających
wykonywanie czynności życiowych,
stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności, z wyjątkiem
sprzętu gospodarstwa domowego,
– zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
– odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjno – usprawniającym, w sanatorium oraz odpłatność za dojazdy
na turnus środkami komunikacji publicznej,
– odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno
– usprawniające,
– opłacenie przewodników osób niewidomych I i II grupy inwalidztwa oraz
osób z niepełnosprawnością narządu
ruchu zaliczonych do I grupy – w kwocie nie przekraczającej w 2011r. -2 280
zł,
– koszty utrzymania przez osoby niewidome psa przewodnika – do 2 280zł,
– opieka pielęgniarska w domu nad osobom niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby, uniemożliwiającej
poruszanie się oraz usługi opiekuńcze
świadczone osobom zaliczonych do
I grupy inwalidztwa,
– leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi
wydatkami w danym miesiącu a kwotą
100 zł miesięcznie, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi , że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone
leki stale lub okresowo,

– odpłatny i konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo -rehabilitacyjne,
– koszty używania samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby
niepełnosprawnej zaliczonej do I lub
II grupy lub podatnika mającego na
utrzymaniu osobę niepełnosprawną
w celach przewozu na zabiegi leczniczo -rehabilitacyjne – 2 280zł,
Aby odliczyć te wydatki należy posiadać rachunki i inne dowody ich poniesienia.
W przypadku prac adaptacyjno-remontowych konieczne jest posiadanie
faktury VAT – na te prace nie ma limitu.
W przypadku używania samochodu, posiadania przewodnika i psa to wymagane
jest tylko oświadczenie podatnika oraz
dowody niezbędne do ustalenia prawa do
odliczenia (np. certyfikat potwierdzający
status psa asystującego, zlecenie i potwierdzenie odbycia niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych)
Kwotę odliczeń związanych z wydatkami na cele rehabilitacyjne wpisujemy
w załącznik PIT– O w części B
6. Ulga internetowa – odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet niezależnie od miejsca w którym
się z niego korzysta, jak i formy jego
dostępu, np. w domu (łącze stałe, bezprzewodowe, w tym za pomocą urządzeń mobilnych) jak i w kawiarence
internetowej. Ulga jest limitowana.
Maksymalne odliczenie podatnika
w skali całego roku nie może przekroczyć 760 zł. Przepisy dotyczące ulgi
internetowej pozwalają domownikom
na zwiększenie limitu odliczeń. Gdy
wydatki z tytułu użytkowania internetu ponoszą np. małżonkowie, to
jeżeli nazwiska obojga z nich będą
umieszczone na fakturze za internet,
to każdy z nich może skorzystać z odliczenia w ramach osobnego limitu
760 zł. Zasady te nie odnoszą się wyłącznie do małżonków. Na fakturze
możliwe jest także umieszczenie danych innych domowników, np. dzieci
lub innych osób, o ile zamieszkują
pod jednym dachem. Jednakże , jeżeli w fakturze obejmującej pakiet
usług, np.telewizja, internet i telefon
nie będzie wyodrębniony Internet, to
na podstawie takiej faktury nie będzie
można dokonać odliczenia Internetu
w ramach tej ulgi. Odliczenie stosuje się, jeżeli wydatek został udokumentowany fakturą i wpisuje się do
w części B PIT O.
7. Wydatki na nabycie nowych technologii – za nową technologie , uważa
się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań
i prac rozwojowych, która umożliwia
wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów i usług i która nie
jest stosowana na świecie przez okres
dłuższy niż ostatnich 5 lat. Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej,
w drodze umowy o ich przeniesienie
oraz korzystanie z tych praw. Prawo
do odliczeń przysługuje podatnikowi
uzyskującemu przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej do
wysokości kwoty dochodu
8. Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
– w pozycji tej należy wykazać kwotę wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
dokonanych przez podatnika w roku
podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych
kontach zabezpieczenia emerytalnego.
Nie więcej jednak niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe (tj. w 2012 r. nie więcej niż
4% kwoty wynoszącej 105.780 zł).
9. Ulga z tytułu wychowywania dzieci
(art. 27f ustawy).

Podstawa obliczenia podatku
w złotych
ponad

Podatek

do
85.528

85 528

Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi podatku dochodowego od osób
fizycznych, uzyskującemu dochody opodatkowane na ogólnych zasadach przy
zastosowaniu skali podatkowej.Odliczeniu od podatku podlega kwota 92, 67 zł
miesięcznie na każde dziecko, za każdy
miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik w stosunku do małoletniego dziecka:
1) wykonywał władzę rodzicielską,
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie
funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Za cały rok można odliczyć od podatku maksymalnie 1112,04 zł za każde
dziecko.
Jeżeli w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka wykonywana była władza rodzicielska, ełniona funkcja opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej, to za
ten miesiąc każdy z podatników może odliczyć 1/30 kwoty 92,67 zł za każdy dzień
sprawowania pieczy nad dzieckiem.
Odliczenie dotyczy łącznie obojga
rodziców, opiekunów prawnych dziecka
albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę
mogą odliczyć od podatku w częściach
równych lub w dowolnej proporcji przez
nich ustalonej.
Na powyższych zasadach z odliczenia
może również skorzystać podatnik, który
– w związku z wykonywaniem ciążącego
na nim obowiązku alimentacyjnego oraz
w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej – utrzymywał w roku
podatkowym pełnoletnie dziecko:
– które zgodnie z odrębnymi przepisami
otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez limitu
wieku
– do ukończenia 25 roku życia uczące
się w szkole, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach
o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy
lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita
Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach
określonych w art. 27 lub art. 30b
w łącznej wysokości przekraczającej
kwotę 3 089zł (stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki
podatku, określonych w pierwszym
przedziale skali podatkowej/ z wyjątkiem renty rodzinnej.
W części E formularza PIT/O podatnik
podaje numer PESEL dziecka, a w przypadku braku tego umeru – imię, nazwisko
oraz datę urodzenia dziecka. Jednocześnie zaznacza za jaki czas przysługuje mu
odliczenie.
10. Na wniosek podatnika naczelnik
Urzędu Skarbowego – przekazuje na
rzecz organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego,
po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, po potrąceniu
kosztów przelewu bankowego.
Za wniosek uważa się wskazanie przez
podatnika w zeznaniu podatkowym albo
w korekcie zeznania organizacji pożytku
publicznego, poprzez podanie numeru
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
oraz kwoty do przekazania na rzecz tej
organizacji..
W zeznaniu podatkowym należy
wskazać tylko jedną organizację, podając
nazwę organizacji pożytku publicznego
i numer wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego oraz można wyrazić zgodę na
podanie organizacji pożytku publicznego danych darczyńcy w formie pisemnej
w tym samym terminie przekazania kwoty 1% podatku. Wykaz organizacji pożytku publicznego dostępny jest na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej : w.w.w..mpips.gov.pl/bip/
11. Skala podatkowa na 2012r.:

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Monika Bobke
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onieważ „Społemowiec Warszawski” jest miesięcznikiem
warszawskich spółdzielni SPOŻYWCÓW, uruchamiamy nową stałą
rubrykę, która zapewne zainteresuje naszych Czytelników, spożywców,
czyli współcześnie mówiąc – konsumentów. Będziemy w niej opisywali
lokale gastronomii warszawskiej, która przez wiele lat zdominowana była
przez „Społem”. Do tej pory działają
z powodzeniem lokale Warszawskiej
Spółdzielni Gastronomicznej Centrum
oraz pojedyncze zakłady pod egidą
dzielnicowych WSS. Właśnie poniżej
opisujemy marcowe wrażenia z takich
dwóch lokali. Wiele dzieje się nowego
w gastronomii warszawskiej i o tym też
chcemy pisać dla naszych Czytelników
(red.).

Bar mleczny Sady
– ul. Krasińskiego 26
To jeden z nielicznych już tradycyjnych barów mlecznych w stolicy, gdzie
władze miasta zupełnie lekceważą sobie
wspieranie tej tak ważnej gastronomii dla
najuboższych warszawiaków, których nie
stać na droższe żywienie. Pewnie dlatego
z 50 barów mlecznych w Warszawie ostało się zaledwie kilka, w tym słynny bar
Bambino na Kruczej, prowadzony przez
WSG Centrum. .
Dużo lepiej jest w Krakowie i Poznaniu, gdzie gastronomiczne spółdzielnie
spożywców utrzymują nadal z wielkim
powodzeniem po kilkanaście barów
mlecznych.
Żoliborski bar Sady to ulubiony lokal miejscowych mieszkańców, głównie
emerytów, studentów i mniej zamożnych.
Nie tylko z racji niskich cen, ale i z po-

AKWARIUM

R

ybki należą do rodziny karpiowatych. Początkowo gatunek ten był
sklasyfikowany do rodzaju Microrasbora ale w 1999 przeniesiono go do
rodzaju Danio. Po raz pierwszy
opisany został w 1918 roku. Zasiedla wody wschodniej Birmy,
a także występuje w pobliżu Loi
Kaw Township w południowym
stanie Kayah. Dorasta w naturze
do 2cm . Parametry wody w zbiorniku to temperatura 21 do 25 st
C, pH–7,0,twardość 10–25st n.
Rozmiar zbiornika hodowlanego
dla prowadzenia grupy tych rybek nie może być mniejsza niż 45
x30cm dlatego że samce zwłaszcza w okresie godowym są bardzo
wojownicze. Powinno się zadbać
o obsadzenie boków i tylnej ścia-

SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ

N

owe techniki endoskopowe stosowane w leczeniu podśluzówkowych zmian patologicznych w
przewodzie pokarmowym.
Endoskopowe usuwanie powierzchownych zmian nowotworowych w
przewodzie pokarmowym jest coraz
częściej stosowaną metodą leczenia,
której skuteczność jest równie wysoka jak
leczenie operacyjne. Podstawową zaletą
tych metod jest mniejsza ilość powikłań,
mała inwazyjność, mniejsze koszty leczenia oraz szybsze dochodzenie do zdrowia

wodu solidnej jakości potraw tradycyjnej
polskiej kuchni i swoistej, przyjaznej
atmosfery, jaką wytwarza miły personel
i pomagający sobie klienci.
Zupy po trzy złote, drugie dania w granicach poniżej 10 zł, w tym smakowite
bitki wołowe, żeberka w sosie własnym,
kapitalne omlety, naleśniki, pierogi. kopytka, kasza gryczana z gulaszem. Oczywiście na śniadania jajecznica, twarożek,
parówki. Jest czyściutko, w tonacji niebieskiej i żółtej, a na ścianie foto załogi
z Krzysztofem Ibiszem i jego autografem.
Akurat gdy byłem w porze obiadowej,
tuż przy wejściu przysiadł starszy pan
z akordeonem i przygrywał cicho wiązankę walczyków. Podobno bywa często i gra
za darmo w podzięce dla personelu i gości. Panuje tu familijna atmosfera, wiele
osób wita się, bo to codzienni bywalcy,
a część korzysta z ulgowych abonamentów. Nad wszystkim czuwa energiczna
kasjerka, która pilnuje porządku i czasem
przetrze podłogę, a za bufetem miłe panie
doradzają klientom.
Za jedyne 6,32 zł zjadłem tu smaczny
spory omlet ze szpinakiem, popijając kefirem za 2,50. Kiedy będę głodny, to na
pewno tu wrócę na bitki i kaszę. Chwała
za to wszystko żoliborskiej spółdzielni
„Społem”, która od lat konsekwentnie
utrzymuje ten niezbędny bar.

Kawiarnia Rozdroże
– Al. Ujazdowskie 6
Po paru latach miło wejść do tego
znanego warszawskiego lokalu. Niegdyś
było to miejsce spotkań nie tylko spacerowiczów do pobliskich Łazienek i Ogrodu Botanicznego, ale i różnych osobisto-

Na babę
A któż by się z babą
pokazywał brzydką,
Uciekniesz od takiej,
choć przyszyje nitką.
Na mężczyzn
Wciąż przygadują babom,
Choć sami są ... płcią słabą!

SMAKOSZ

Danio Erythromicron
ny akwarium dość gęstą ścianą roślin
gdyż rybki te są dość płochliwe. Żywienie nie sprawia większej trudności gdyż
można je skarmiać małymi bezkręgowca-

przez leczonych tym sposobem chorych.
Usuwane są to metodą nie tylko zmiany
śluzówkowe ale również te o lokalizacji
podśluzówkowej.
Do najnowszych obecnie stosowanych
metod dołączyła ostatnio endoskopowa dysekcja podśluzówkowa (endo-

mi, z ooplanktonem, specjalnie przygotowanym suchym drobnym pokarmem ale
nie utrzymującym się na powierzchni ale
wolno opadającym. W naszych warunkach najlepiej stosować Daphnię
i Artemię. Najlepiej hodować go
w grupie kilkunastu osobników
w akwarium jednogatunkowym lub
z innymi małymi spokojnymi gatunkami.W celu reprodukcji najlepiej odłowić tarlaki do mniejszego
akwarium w celu odbycia tarła nie
zapominając o przydennym ruszcie.
Pozłożeniu i zapłodnieniu ikry ryby
nie przejawiają opieki rodzicielskiej. Inkubacja ikry jest zależna
od temperatury ,zwykle trwa do 72
godzin. Narybek karmimy Paramecium oraz larwami Artemii i mikrorobakami.
M.W.
Japończycy w latach 80-tych XX wieku.
Zabieg ten polega na podniesieniu zmiany śluzówkowej (polip, guzek) przez
podstrzyknięcie jej roztworem soli fizjologicznej z adrenaliną (0,05 mg/ml)
podanej do warstwy podśluzówkowej, a
następnie zassaniu jej do specjalnej na-

Nowe techniki endoskopowe

scopic sumbmucosal dissection – ESD).
Jest to metoda endoskopii zabiegowej,
znajdująca zastosowanie w leczeniu powierzchownych zmian nowotworowych.
Po raz pierwszy metodę tą wprowadzili

Fraszki Jana Sztaudyngera
Klejnoty
Pan dał pani perły.
Chłop babie korale.
Ja klejnot rodzinny –
ale się nie chwalę...

ści życia publicznego, bo obok są gmachy
rządu i ministerstw, a niedaleko Sejmu.
Tu w latach PRL bywał słynny opozycyjny poseł katolicki, publicysta i literat Stefan Kisielewski, którego portrety zdobią
wejściowy hol. Potem co roku wręczano
tu nagrody jego imienia, a w nowszych
czasach były tu słynne telewizyjne „Herbatki u Tadka”, których gospodarzem był
satyryk Tadeusz Drozda. Teraz bywają tu
ekipy filmowe, by kręcić seriale „M jak
miłość”, czy „Barwy szczęścia”, odbywają się imprezy „Noc Muzeów” i „Wyścig mydelniczek”
Dalej, jak dawniej, na parterze goście
spotykają się przy kawie i na obiadach
kuchni polskiej. Przyjemnie posiedzieć
przy jasnych meblach, z pięknym widokiem przez duże witryny na okoliczną
zieleń, Trasę Łazienkowską i plac Na
Rodrożu. Mimo marcowego mrozu na
dużej sali jest ciepło. W piwnicy po południu funkcjonuje pub.
Byłem tu w śnieżne marcowe południe
gościem w 20-osobowej grupie i wyniosłem dobre wrażenia. Obsługa miła
i sprawna, jedzenie smaczne, w tym gorący krem ze szparagów i pieczony łosoś
w sosie serowo-szpinakowym.
Na deser podano rewelacyjne własne
wyroby – kapitalną paschę i super piernik
z kremem orzechowym i wiśniami maczanymi w spirytusie! Porcje duże i warte
powtórzenia.
Jak mówią bywalcy, warto też skusić
się tutaj np. na klasycznego schabowego z kapustą, czy sznycel po wiedeńsku,
albo tatara wołowego, flaki po warszawsku, albo kaszankę z patelni. Tę dobrą
tradycję podtrzymuje właściciel lokalu
– Warszawska Spółdzielnia Gastronomiczna Centrum.
Widać, że tak jak dawniej, w lokalu
można spotkać się na koleżeńską biesiadę, randkę, czy biznesowe rozmowy.

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

sadki nałożonej na koniec endoskopu i
obcięciu jej pętlą diatermiczną lub specjalnym nożem diatermicznym.
Ostatnio podjęto próby zastąpienia rąk
ludzkich przez zastosowanie specjalnych
służących do tego celu robotów. Jednym
z takich urządzeń jest robot MASTER
składający się z dwukanałowego endoskopu zabiegowego połączonego z ramieniem robota. Zmniejsza się przez to
mogący się pojawiać na każdym etapie
zabiegu błąd ludzki. Zabieg wykonuje 2
specjalistów. Jeden steruje endoskopem
a drugi manewruje konsolą zarządzającą
pracą ramienia robota.
Wdrożenie tego sposobu leczenia jest
metodą bezpieczną obarczoną niewielkim ryzykiem powikłań. Wyszkolenie
personelu endoskopowego obsługującego
tego typu urządzenie nie jest problemem
.Oczywiście osoby te muszą mieć
doświadczenie z obsługą klasycznych
aparatów endoskopowych.
Podsumowując,
należy
uznać
dyssekcję podśluzówkową małych guzków za alternatywną metodę leczenia w
stosunku do klasycznej operacji.
Eskulap
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HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV

Zanim podejmiesz ważną
decyzję, weź kilka głębokich oddechów. Panuj nad
swym ekspansywnym umysłem. Po urodzinach zaplanuj swoje dalsze działania.

Byk 21.IV–21.V

Do dnia urodzin staraj się
jak najwięcej odpoczywać
i raczej niczego nie zmieniać.
Każda zmiana może być niebezpieczna
i przysporzy ci stresów.

Bliźnięta 22.V–21.VI

Do połowy miesiąca nic
szczególnego nie powinno
się wydarzyć. Mogą nadejść
niespodziewanie kłopoty finansowe.
W tym okresie zdrowie na pierwszym
planie.

Rak 22.VI–22.VII

Aura gwiezdna sprzyjająca.
Decyzje finansowe podejmuj
bez obaw, inne też mają szanse
na sukces. Okres świąt powinien posłużyć na odpoczynek o nieco wydłużonym
terminie .

Lew 23.VII–22.VIII

Do drugiej dekady wskazana aktywność. Czas na
zmiany i nowe plany. Należy
zredukować nadmiar obowiązków i pomyśleć o sobie. Poskramiaj swoją impulsywność, żeby nie żałować.

Panna 23.VIII–22.IX

Nie warto zwiększać zakresu
swoich obowiązków. Pośpiech, nerwowość w działaniu
może na zmianę z czarnymi myślami
przysporzyć ci wielu nieprzyjemnych
momentów.



Waga 23.IX–23.X

Pod koniec miesiąca należy
zmniejszyć
tempo.
Zapowiada się spadek energii
w ostatniej dekadzie miesiąca, mający
swoje uzasadnienie w pozycjach gwiazd
i planet.

Skorpion 24.X –22.XI

Wszelkie sprawy, dotyczące
poprawienia sfery finansowej
są na dobrej drodze. Postaraj
się zaaranżować spotkanie z dalszą i bliższą rodziną, co zdecydowanie poprawi
relacje.

Strzelec 23.XI–23.XII

Zredukuj niepotrzebne czynności. Trwa dobry okres astrologiczny, tylko od ciebie zależy
co zaplanujesz jakie osiągniesz efekty.
Zielone światło dla spraw sercowych.

Koziorożec 24.XII–20.I

Ostatnia dekada odpowiednia na realizację wszelkich
zamierzeń. Właściwa intuicja
i refleks umożliwią prawidłową ocenę
Twojej sytuacji. Zachowaj proporcję między wysiłkiem a odpoczynkiem.

Wodnik 21.I–20.II

Przez pierwsze 15. dni możesz
poszerzyć wiedzę w interesujących cię zagadnieniach. Nowe
perspektywy w sferze spraw materialnych. Nie zamykaj się w kręgu drobnych
spraw.

Ryby 21.II–20.III

Warto uwierzyć że los ci sprzyja i , że osiągniesz to wszystko
co ujęte jest w twoich planach.
Mniej troszcz się o siebie, więcej o
najbliższych. Dobrze jest czuć się potrzebnym.

Krzyżówka nr 4 z hasłem
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Wszystkie litery ponumerowane w
prawym dolnym rogu napisane w kolejności od 1-28 utworzą hasło :
Poziomo: 1) składnik majonezu, 5) tytuł naukowy, 8) ryba z rodziny karpiowatych, 9) tytuł powieści historycznej Karola Bunscha, 10) kraj rodzinny, 11) tam
produkują majonez, 13) stan w USA, 16)
Bogumił 1842–1898 poeta i dramatopisarz, 20) orszak, świta, 23) wyraz, zwrot
przyjęty jęz. japońskiego, 24) postępowanie nacechowane bezinteresowną troską
o innych, 25) spółdzielczość spożywców,
26) potocznie błędnie zwane szczypawkami, 27) składnia .
Pionowo: 1) głos indora, 2) bylina
owadożerna, 3) zakwas, 4) dla znajomych
Ala, 5) alkohol z sokiem, 6) w stadninie, 7)
pod opieką bacy, 12) Irena dla znajomych,
14) cedzak, 15) składnik marynaty, 17)
bohater serialu telewizyjnego „Dom”, 18)
po daniach obiadowych, 19) zaburzenie
mimiki, 21) pustynia żwirowa, 22) szuka
go przestępca, 23) imię Agenta 007.
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Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 4 prosimy przesłać na adres
redakcji do dnia 30.04.2013r.
Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania będą premiowane nagrodą – ufundowana przez Wytwórczą Spółdzielnię
Pracy Społem w Kielcach
Rozwiązanie krzyżówki nr 2/2013:
Poziomo: 1) woreczek, 5) wikary, 8)
cybuch, 9) Renesans, 10) Eurydyka, 11)
akapit, 13) Burns, 16) pożar, 20) Harnaś,
23) drwalnie , 24) filipiki, 25) adwent, 26)
zmiana, 27) bielizna.
Pionowo: 1) wyciek, 2) rabarbar, 3)
cocido, 4) kuria, 5) winda, 6) kasza, 7)
rencista, 12) karp, 14) urbarium, 15) saga,
17) żołnierz , 18) handel, 19) pestka, 21)
naira, 22) śnieg, 23) dziób.
HASŁO: WŁAŚCIWE ODŻYWIANIE POMAGA W NAUCE.
Nagrodę ufundowaną przez Mazowiecką Agencję Handlową „Społem”
otrzymuje
MAŁGORZATA
GRZESZCZUK.
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