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ak doniosła PAP, 3 czerwca br. Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Rada Ministrów omówi propozycję na jednym z czerwcowych posiedzeń. Podatek
ma mieć dwie stawki. Pierwsza ma wynieść 0,8 proc. od obrotów miesięcznych pomiędzy kwotą 17 mln zł i 170 mln zł, a druga wyniesie 1,4 proc.
ponad kwotę 170 mln zł obrotu miesięcznie. Wolny od podatku będzie obrót
do 17 mln zł. MF szacuje, że w tym roku z tego podatku do budżetu wpłynie
Dokończenie na str. 3
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dzenie zatwierdziło sprawozdania
Zarządu i Rady za rok 2015, udzielając im pokwitowania oraz dokonało
podziału zysku netto za rok 2015.
Jak zaznaczono w sprawozdaniu
finansowym za 2015 rok, zostało ono
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
przez Spółkę w dającej się przewidzieć
przyszłości, bowiem nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności.
Spółka nie miała obowiązku badania

Nie damy się!
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Zgromadzenie Wspólników MAH „Społem”

oroczne
Zgromadzenie
Wspólników
Mazowieckiej
Agencji Handlowej „Społem”
Spółka z o.o. obradowało 30 maja br.,
tym razem w wilanowskiej restauracji Kuźnia Kulturalna. Na wstępie
zgromadzonych powitała serdecznie
prezes Zarządu MAH Jadwiga Wójtowicz-Garwoła. Na przewodniczącą
Zgromadzenia wybrano przewodniczącą Rady Nadzorczej MAH Annę
Tylkowską, a na sekretarza, sekretarz Rady Grażynę Gąstał. Zgroma-

85-lecie PSS Biała Podlaska

W dniu 9 maja 2016 r. obradowała
Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” Spółka z o.o.
Na swym posiedzeniu Rada Nadzorcza zajmowała się następującą tematyką:
– przyjęciem porządku obrad
Zgromadzenia Wspólników w dniu
30 maja 2016 roku,
– projektem sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w 2015 roku,
– projektem planu finansowego
Spółki na 2016 rok.
Rada Nadzorcza Mazowieckiej
Agencji Handlowej wiele uwagi poświęciła przygotowaniom do Zgromadzenia Wspólników. Szczegółowej
analizie został poddany plan finansowy i plan marketingowy Spółki na
2016 rok oraz stan należności bieżących Spółki.

sprawozdania finansowego. Obsługę
rachunkową prowadziło Biuro Rachunkowe „Marcińczak i Wspólnicy”
z Warszawy.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki było: zawieranie
w imieniu spółdzielni umów z producentami i dostawcami wyrobów
żywnościowych i nieżywnościowych,
wspieranie sprzedaży w spółdzielDokończenie na str. 3
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e słowa mogą stanowić motto jubileuszu 85-lecia PSS Społem w Białej
Podlaskiej. Właśnie nimi, śpiewając „Ole, ole, PSS! Nie damy się!”, zakończył swój wspaniały koncert Chór „Społem”. Od 62 lat jest wspierany wraz z kapelą ludową przez bialską spółdzielnię. Koncert odbywał się 4
czerwca br. w społemowskiej 52-letniej, zmodernizowanej restauracji „Stylowa”. Przedtem, po odśpiewaniu przez chór na wstępie Hymnu Spółdzielców
z 1935 r., zaprezentowano uczestnikom uroczystego jubileuszowego spotkania
bogatą historię PSS, oklaskiwano odznaczonych i wyróżnionych oraz wystąpienia gości. W siedzibie spółdzielni odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci
zasłużonego prezesa Juliusza Krzyżanowskiego /twórcy chóru/, a na zakończenie uroczystości odbył się uroczysty wspólny obiad.
Nawet bez wysłuchania ciekawej prezentacji historii spółdzielni, rozpisanej
na cztery glosy pracowników PSS, można było zauważyć specyfikę jubilatki.
Oto, w elegancko wydrukowanym zaproszeniu zamieszczono motto ze statutu
Spółdzielni Pracowników Podlaskiej Wytwórni Samolotów w Białej Podlaskiej
Dokończenie na str. 3

Noc Muzeów

200 lat inicjatywy Staszica

WSS Wola

PSS Grodzisk Maz.

Gra tradycyjna Orkiestra z Chmielnej.

Dokończenie na str. 5
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PSS Otwock

PSS Legionowo
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yło bardzo ciekawie. Dziękujemy!„ – to jeden z wielu
„
wpisów do Księgi Pamiątkowej, wyłożonej w Muzeum Historii
Spółdzielczości w Polsce w gmachu Krajowej Rady Spółdzielczej
podczas Nocy Muzeów. Muzeum
w Domu pod Orłami przy ul. Jasnej było jednym z 250 instytucji
na terenie Warszawy, do których
zapraszano uczestników tej niezwykłej imprezy. Do Spółdzielczego
Muzeum jako jednego z 52 warszawskich obiektów muzealnych
otwartych w czasie tego kulturalnego wydarzenia zapraszała grająca
przed budynkiem Orkiestra Uliczna
z Chmielnej. Już na parterze każdy
gość otrzymywał pakiet informacji
m.in. z pocztówką budynku KRS
i losem na zorganizowaną tej nocy
loterię. Parter to także wernisaż
portretów Polaków XXI w artysty,
fotografika Sebastiana Skalskiego.
O ekspozycji muzealnej udostępnionej zwiedzającym na pierwszym
piętrze, we wspomnianej Księdze
można przeczytać:„Gratuluję pięknej
aranżacji muzeum, udanej i dobrze
zaplanowanej wystawy. Dziękuję za
możliwość zobaczenia eksponatów

i za szczególnie przyjemną gościnność
oraz obsługę personelu”.
W roku bieżącym mija 200 lat od
założenia przez ks. Stanisława Staszica
Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego zwanego również Rolniczym
Towarzystwem Wspólnego Ratowania
się w Nieszczęściach, które uważane
jest za pierwowzór ruchu spółdzielczego, którego rozwój dopiero po latach
nastąpił w Europie. Z tej okazji wystawa „Hrubieszowskie Towarzystwo
Rolnicze – dziełem Stanisława Staszica
w służbie społeczeństwa „ oraz prelekcje związane z życiem i rolą jaką ks.
Stanisław Staszic odegrał na przełomie
XVIII i XIX w. spotkały się z zainteresowaniem odwiedzających muzealne
sale w Domu pod Orłami.
Obecni na przygotowanych prelekcjach uczestnicy Nocy Muzeów mogli
poszerzyć swoją wiedzę o życiu i działalności twórcy Towarzystwa Hrubieszowskiego. Prof. dr.hab. Zofia Chyra-Rolicz
zaprezentowała sylwetkę ks. Stanisława
Staszica jako patrioty i społecznika, filozofa, uczonego, działacza gospodarczego, publicysty, reformatora szkolnictwa.
Dokończenie na str. 6
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a łamach „Zielonego Sztandaru”
z dnia 1-7 czerwca
br. ukazał się ważny, ciekawy wywiad
z prezesem Zarządu Krajowej Rady
Spółdzielczej – Alfredem Domagalskim, który przeprowadziła znana
dziennikarka Dorota Olech. Nasza
redakcja, która od dłuższego czasu
publikuje przedkongresowe ciekawe
teksty dotyczące aktualnej problematyki spółdzielczości i jej uwarunkowań dalszego rozwoju, z radością
wita te publikację z mocnym tytułem „Politycy muszą wreszcie zrozumieć spółdzielczość”. To solidny
głos prasowy przed zbliżającym się
Kongresem Polskiej Spółdzielczości
w dniach 12-13 grudnia br.
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aktywnymi, obywateli. To niewątpliwie zostanie kiedyś zauważone przez
ludzi i spotka się z ich reakcją.”
A oto dalsze fragmenty dalsze wywiadu prezesa A.Domagalskiego:
„Pragniemy, aby czas przygotowań do Kongresu wypełniony został
merytoryczną dyskusją o celu, potrzebie i warunkach rozwoju tego, jak się
okazuje bardzo ważnego sektora społecznej gospodarki rynkowej. Dotyczy
to także, a może przede wszystkim

Red.Dorota Olech w kolejnym
pyta: – Współpraca z samorządowcami okazuje się niezwykle owocna.
Być może warto w przyszłości jeszcze
bardziej zacieśniać współpracę z samorządowcami ? Podejmować jeszcze
więcej wspólnych inicjatyw? „– Spółdzielnie niezależnie od rozmiarów
prowadzonej działalności – odpowiada prezes Domagalski, są podmiotami lokalnymi. Cele i zadania jakie
realizują są tożsame lub bliskie celów

„W ocenie wielu osób dotychczasowy model gospodarczy w Polsce przez
niektórych określany jako „prostacki
kapitalizm” przeżywa głęboki kryzys
– stwierdza słusznie red. Dorota Olech,
a następnie zadaje pytanie: – Czy to nie
stanowi pewnej szansy dla spółdzielczości. To dobry moment by pokazać,
że istnieje coś lepszego, bardziej wartościowego. Tylko to samo się nie zrobi.
W jaki więc sposób promować spółdzielczość?”

miejsca spółdzielczości w systemie
społeczno-gospodarczym naszego państwa.... Zdecydowanie sprzeciwiam się
upodabnianiu spółdzielni do spółek komercyjnych. Spółdzielnie wymyślono
i powołano jako zbiorową formę aktywności ludzi stanowiącą odpowiedź na
zagrożenia, jakie przynosi komercyjna
gospodarka kapitalistyczna.” ...”Jan
Paweł II powiadał, że spółdzielczość
dowartościowuje człowieka chroniąc
słuszne interesy osoby ludzkiej”

i zadań realizowanych przez samorząd
terytorialny. Samorządy będąc bliżej
spółdzielni lepiej rozumieją ich działalność, doceniając ich wkład w rozwój społeczno-gospodarczy gminy.
To przesądza z reguły o dobrych relacjach między samorządem spółdzielczym a samorządem terytorialnym...
Pragniemy te dobre relacje rozwijać
i upowszechniać. Temu celowi m.in.
służy konkurs „Samorządowiec –
Spółdzielca”.

W odpowiedzi prezes Domagalski
stwierdził: „Ja też nie mogę zrozumieć
dlaczego nasze państwo oparło rozwój społeczno-gospodarczy włącznie
na konkurencji i komercji. W naszym
przypadku przynosi to poważne zagrożenia, a konkurencja wyczerpuje swą
sprawczą siłę rozwoju.
W Polsce dla trwałego i zrównoważonego rozwoju niezbędna jest większa
aktywność obywateli i większa ich partycypacja w procesach gospodarczych.

lat temu, 17 czerwca 1991
roku zawarto w Bonn
historyczny
„Traktat
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy między Polską a Niemcami”. W imieniu naszego kraju
dokument ten podpisał premier Jan
Krzysztof Bielecki, zaś w imieniu
Niemiec – kanclerz Helmut Kohl.
Treść Traktatu stanowi preambuła – 38 artykułów merytorycznych

i listy, które wymienili ministrowie
spraw zagranicznych – Krzysztof Skubiszewski i Hans-Dietrich
Genscher. W dokumencie można
wyróżnić podstawowy dział, obejmujący problematykę bezpieczeństwa, dobrosąsiedzkie stosunki oraz
współpracę gospodarczą i kulturalną. Poza tym są jeszcze działy dotyczące współpracy regionalnej i przygranicznej, wymiany młodzieżowej,
mniejszości narodowych i kontaktów
międzyludzkich.
Traktat o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy między Pol-

Autor w 1991 r. pod Bramą Brandenburską.

ską a Niemcami był uzupełnieniem
zawartego w listopadzie 1990 roku
Traktatu o potwierdzeniu istniejącej
granicy między naszymi krajami. Ale
najważniejsze, że ten Traktat przekreśla ostatecznie pogląd o dalszym
istnieniu prawnym Rzeszy w granicach z 1937 roku. Warto podkreślić,
że zarówno w omawianym Traktacie
jak i w Traktacie „2 + 4”, tj. czterech
mocarstw i dwu państw niemieckich
(RFN i NRD) z 12 września 1990 roku
przyjęto postanowienia, które całkowicie usunęły wszelkie wątpliwości.
Przypomnę, że strona polska zabiegała o zawarcie tego Traktatu możliwie
wcześniej, tak aby on wszedł w życie
jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec.
Jednakże się to nie powiodło.
Koniec końców umowa została
podpisana dopiero 14 listopada 1990
roku. A głównym negocjatorem obu
traktatów ze strony polskiej był prof.
dr hab. Jerzy Sułek, autor książki „Na
drodze do porozumienia i pojednania z Niemcami. Niżej podpisany był
świadkiem części opisywanych wydarzeń polsko-niemieckich, gdyż w latach 1989 – 1996 pracował w Berlinie
i Bonn jako stały, akredytowany korespondent prasy polskiej.
W powszechnym odczuciu większości Polaków kanclerz Kohl uchodził za promotora pojednania Niemiec
z Polską i adwokata unijnych aspiracji

naszego kraju. Jednakże w procesie
negocjacyjnym
polsko-niemieckim
był twardym bezwzględnym graczem.
Nie inaczej było przy załatwianiu
ważnych spraw o życiowym znaczeniu dla Polski. Pierwszym znaczącym rozczarowaniem była oficjalna
wizyta Kohla w Polsce w listopadzie
1989 roku. W „Deklaracji Mazowiecki-Kohl” były ważne sprawy gospodarcze, polityczne, społeczne. Ale nie
było uznania granicy na Odrze i Nysie
Łużyckiej.
Niebawem po powrocie z Polski,
28 listopada 1989 roku Kohl wysunął 10–punktowy plan jedności Niemiec, ale pominął w nim przyszłe
granice zjednoczonych Niemiec,
czym wywołał wielkie oburzenie
polskich elit politycznych. „Taka
sama postawa – powiedział mi prof.
J.Sułek – jeszcze silniej przejawiała się w trakcie procesu „2+4”, na
dodatek niemiecki kanclerz wypowiedział się wówczas przeciwko jakiemukolwiek udziałowi delegatów
polskich w negocjacjach „wielkiej
czwórki” z oboma państwami niemieckimi”.
Jak słusznie powiedział wówczas
Jan Nowak Jeziorański „w trakcie rokowań 2+4” Kohl powrócił do tezy,
że istniejące umowy między Polską
a NRD i RFN stracą swą ważność
z chwilą zjednoczenia Niemiec. „Tylko parlament zjednoczonego państwa
niemieckiego – mówił Kohl – będzie
miał prawo podjąć decyzję w sprawach terytorialnych.”
Oznaczało to, że Niemcy chcą rozpocząć rokowania w sprawach terytorialnych od zera i prowadzić je z pozycji siły tylko z Polską, bez udziału
czterech mocarstw. Ale upór kanclerza Kohla w kwestii ustalenia granicy
z Polską spotkał się ze zdecydowaną
reprymendą Amerykanów. W trakcie
wizyty kanclerza RFN w Waszyngtonie w kwietniu 1990 roku prezydent
George Bush złamał opór Helmuta
Kohla i przymusił go do akceptacji
Odry i Nysy Łużyckiej jako ostatecznej granicy z Polską zjednoczonych
Niemiec.
Jerzy Wojciewski

Na wstępie redakcja „Zielonego
Sztandaru” uwypukliła istotny cytat
z wywiadu: „Uważamy, że państwo
powinno w swej polityce dostrzegać
i uwzględniać interesy ponad 8 milionów ludzi tworzących dziś spółdzielnie. Jeśli państwo tego nie zrobi,
pokazuje swój lekceważący stosunek
do znacznej części pragnących być

Z kart
historii
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Nie lekceważyć 8 milionów

Traktat z Niemcami

Felieton obywatelski
Pod koniec ubiegłego miesiąca
obchodzony był w Polsce uroczyście
Dzień Samorządu Terytorialnego,
dla przypomnienia pierwszych wyborów samorządowych w Polsce,
które się odbyły 27 mają 1990 roku.
Dla naszej redakcji „Społemowca
Warszawskiego”, będącego miesięcznikiem Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców najbliższy jest
Samorząd Terytorialny Mazowsza.
Na jego terenie działa 314 gmin, 42
powiaty oraz samorząd województwa mazowieckiego, któremu od
lat skutecznie marszałkuje – lekarz
z zawodu, samorządowiec z wyboru
– Adam Struzik, niegdyś marszałek
Senatu.
Należy sobie uświadomić, że minione ćwierćwiecze wniosło wielki
wkład samorządów w dobre zmiany
w naszym kraju, w naszej „małej ojczyźnie” – Mazowszu. Stanowią je
liczne inwestycje, modernizacje, inny
sposób gospodarowania i sukcesywna
zmiana wizerunku Polski. Pieniądze,

Polityka rozwoju oparta wyłącznie na
efektywności ekonomicznej jest polityką krótkiego dystansu. Nie zapewni ona
rozwiązania narastających problemów
społecznych i nie zabezpieczy trwałego postępu. Od wielu lat zwracają na
to uwagę międzynarodowe organizacje
jak ONZ, Międzynarodowa Organizacja Pracy, czy Unia Europejska.
Nie potrafią, czy nie chcą tego
zrozumieć polscy decydenci. Ludzie
na świecie wyrażają sprzeciw i bunt
przeciwko strategii rozwoju opartej
na polityce nierówności. Swego rodzaju bunt mogliśmy obserwować
w Polsce w czasie ostatnich wyborów
parlamentarnych. Byłoby dobrze,
aby zwycięzcy i pokonani zrozumieli
źródła tego buntu. Wyjdzie to na dobre państwu, społeczeństwu i politykom.”
Dodajmy, że na wyborczą przegraną rodzimej polityki liberalnej,
wpłynęło wiele głosów z 8-milionowej rzeszy polskich spółdzielców,
boleśnie doświadczonych rządami liberałów, praktycznie zwalczających
spółdzielnie.
Opr. Jerzy Wojciewski
do Brukseli na spotkanie Zarządu Fundacji Polonia International, któremu
prezesuje Andrzej Pakulski – wielki
polski patriota, syn uczestników Powstania Warszawskiego.
Nie wszyscy jeźdźą autami – i chwała Bogu. Dlatego Urząd Marszałkowski
zakupił 80 nowoczesnych, wygodnych
pociągów, a przy okazji całkowicie
zmodernizował tabor Kolei Mazowieckich. Jak się jedzie takimi komfortowymi wagonami, lub samochodami
to gdzieby nie spojrzeć to łatwo dostrzec nowe lub wyremonowane boiska
i inne obiekty sportowe, gdzie ćwiczą
przyszli zawodnicy kadry narodowej
w różnych sportach. W zdrowym ciele
zdrowy duch.Oprócz 1900 obiektów
sportowych co parę kilometrów przyciagaja oczy nowe, lub pięknie wyremontowane szkoły w ilości sztuk 920
i 139 przedszkoli.
Parę dni zajęłaby taka wycieczka
zapoznawcza z dorobkiem samorządu
Mazowsza. Dlatego ciurkiem wymienię w ciągu dalszym różne inne po-

Mazowsze pnie się

będące w gestii samorządów są wydawane z rozmysłem, bardziej racjonalnie i efektywniej. Jest to wielka
zasługa radnych gminnych, powiatowych i wojewówdzkich. Nie zapominajmy o samorządach pomocniczych
sołtysów, czy rad osiedlowych. „My
jesteśmy bliżej ludzi, bliżej ich spraw,
dlatego potrafimy bardziej roztropnie,
rozsądnie i efektywniej rowiązywać
problemy, tworzyć akceptowane przez
mieszkańców programy i je konsekwentnie realizować „– powiedział na
spotkaniu z samorządowcami marszałek województwa mazowieckiego –
Adam Struzik.
Na poparcie słów marszałka przytoczę rezultaty badań CBOS z marca tego
roku. Otóż okazuje się, że praca samorządowców jest lepiej oceniana aniżeli praca posłów i senatorów. Dobrą
ocenę samorządowcom wystawiło 72
proc. badanych. Natomiast pozytywne
opinie na temat funkcjnowania Sejmu
wyraża 27 proc., a Senatu – 28 proc.
zapytywanych. Należy podkreślić, że
zaufanie – jakim zostali obdarzeni samorządowcy – jest najwyższe od czasów reformy administracyjnej. Dlaczego takie dobre dla samorządowców są
wyniki badań ?
Ktoś się wyraził, że bliższa jest koszula ciału. A dlaczego nie, jeśli przysłowiowa koszula to skupianie się na
pilne rozwiązywanie bieżących problemów, wspieranie uzasadnionych
lokalnych inicjatyw oraz mądre inwestowanie w rozwój swojego terenu.
Przywołajmy parę konkretów. Są one
przedmiotem dumy Mazowszan – od
1990 roku w województwie mazowieckim udało się czerpiąc ze środków krajowych i funduszy unijnych wyremontować 1800 km dróg wojewódzkich
oraz 2200 powiatowych i gminnych.
Drogi bez dobrych mostów byłyby nie
w pełni przydatne – dlatego trzeba też
powiedzieć, że zbudowano lub wyremontowano 35 mostów. Takimi solidnymi drogami i bezpiecznymi mostami
łatwo dojechać w terminie do Portu
Lotniczego Warszawa – Modlin. Mnie
się to udało dwukrotnie, kiedy leciałem

żyteczne budynki i obiekty, które są
m.in. dowodem, że w tej naszej ”małej ojczyżnie” nie poszło na marne ani
jedno euro z obfitych dotacji unijnych.
A więc są to 192 placówki medyczne, 80 instytucji kultury i obiektów
dziedzictwa kulturowego, piękne zrewitalizowanych 366 zabytków, które
samorządowcy Mazowsza nazywają
pieszczotliwie perełkami turystycznymi, a wielu turystów na ich widok
mówi – jakież one są śliczne. Widać
odmłodzone miasteczka, można ich
doliczyć się ze 40,które z powodzeniem mogłyby konkurować z miasteczkami Hiszpanii, czy południa Francji.
W mijanych po drodze wsiach widać
nowe lub odnowione domy i obejścia,
wokoło wypielęgnowane kwietniki,
ozdobne krzewy, smukłe tuje i oryginalne drzewa.
Te wszystkie osiągnięcia i cały dorobek Mazowsza jest zasługą setek
samorządowców i całego Zarządu Województwa Mazowieckiego, ale także
skutecznej ich walki z centralnym fiskusem o obniżenie niesłusznie, nazbyt
wysoko naliczonego „janosikowego”.
Z satysfakcją dodam, że nasza redakcja przed kilku laty bardzo ostro włączyła się w walkę prasową o obniżenie
niesprawiedliwego „janosikowego”.
Wspomnę choćby moje dwa teksty
w cyklu felieton obywatelski: „Pazerny Janosik” i „Janosik wykańcza Mazowsze”, które z wdzięcznością zostały
przyjęte przez Urząd Marszałkowski
Mazowsza.
Z zadowoleniem dowiedziałem się
i chętnie o tym informuję Czytelników,
że po obniżeniu „janosikowego” i dostosowaniu go do realnych możliwości
regionu, oraz że po poprawie płynności finansowej i stabilnych wynikach
finansowych agencja Fitch Ratings
podniosła rating województwa mazowieckiego. „Podniesienie ratingu, powiedział marszałek A.Struzik, powinno
być jasnym sygnałem, że Mazowsze
ma dobrą perspektywę jako całość,
a nie dzielone na superbogate centrum
i superbiedne otoczenie.”
Jerzy Wojciewski
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Zgromadzenie Wspólników MAH „Społem”

Dźwignia handlu
Dokończenie ze str. 1

niach poprzez organizowanie szkoleń
z zakresu organizacji i techniki handlu,
konferencji, konsultacji i warsztatów
handlowych, inicjowanie i organizowanie kampanii i akcji promocyjnych
i reklamowych oraz sprzedaż usług
marketingowych.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy
tj. zysk brutto w wysokości 283 441,62
zł. Mazowiecka Agencja Handlowa na
dzień 31 grudnia 2015 roku była własnością 25 wspólników. Kapitał Spółki
wynosił 2 mln złotych.
W roku 2015 kontynuowano bogaty
wachlarz działań na rzecz Spółdzielni
we współpracy z 61 kontrahentami.
Przełomowym momentem było podpisanie strategicznej umowy z Grupą
MPT, która weszła w życie 1 stycznia
2015 r. Podpisanie umowy poprzedziły
półroczne rozmowy i negocjacje Zarządu MAH przy aktywnym wsparciu
Rady Nadzorczej MAH mające na celu
wypracowanie optymalnego rozwiązania dla właścicieli MAH.
Przyjęto następujące założenia strategiczne:
1. Uznano wzajemnie pozycje Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” Spółka z o.o. jako organizacji
zrzeszającej spółdzielnie spożywców
z wieloletnią tradycją, prowadzące sklepy spożywcze i przemysłowe
oraz Grupy MPT Sp. z o.o. jako grupy
firm dystrybucyjnych nie posiadającej
własnych spożywczych ani przemysłowych sklepów detalicznych, która
powołała do życia spółkę PRO-DETAL Sp. z o.o. mającą reprezentować
wspólnie z MAH interesy detalistów
w kontaktach handlowych z przedsiębiorstwami, których produkty stanowią
ofertę handlową Spółdzielni zrzeszonych w MAH i detalistów franczyzowych PRO-DETAL.
2. Wzięto pod uwagę wspólny interes, jak również harmonijny rozwój
i zwiększenie udziałów w rynku, motywowane poszukiwaniem rozwiązań,
które umożliwią osiągnięcie znaczącej
pozycji rynkowej w obszarze handlu
detalicznego, przekonane o obowiązku
stwarzania możliwości do dokonywa-

nia swobodnych wyborów przez polskich konsumentów i zaspokajania ich
potrzeb w sytuacji dominacji na rynku
spożywczym podmiotów z kapitałem
zagranicznym.
W roku 2015 MAH na rzecz Spółdzielni–właścicieli zrealizowała niezwykle bogaty program marketingowy.
I tak np. programy handlowe – opracowano i zrealizowano z czterema
kontrahentami: całoroczny program
sprzedaży żywności mrożonej z firmą
Chłodnia Mazowsze; wiosenny z PEPSI – akcja wiosenna z firmą Pepsi Cola
– w maju i czerwcu 2015 roku; letni
konkurs z firmą Coca Cola – w lipcu
i sierpniu 2015 roku; Boże Narodzenie 2015 – świąteczny zorganizowany
z firmą Coca Cola – od 26 października do 4 grudnia 2015 roku oraz z firmą
JBB od 2 listopada do 10 grudnia 2015
roku.
W programach promocyjnych dla
1 143 produktów, określono atrakcyjne warunki zakupów w tym: 845 produktów – super ceny; 35 produktów
– słodycze firmy Colian; 22 produktów
– gazeta FAKT; 71 produktów – hity
cenowe z firmą Polmars; 27 produktów
– „Słodycze to my” z firmą Broplast
Cukry; 22 produkty – PRO-DETAL
ulotka reklamowa; 121 produktów –
PRO-DETAL, akcje dwutygodniowe.
Reklama telewizyjna, organizowana przez MAH objęła 54 producentów (dystrybutorów), zaangażowało się w reklamę około 200 produktów
połączoną z reklamą spółdzielni. Wyemitowano 1 690 telewizyjnych filmów reklamowych w TVP. Wśród
materiałów wydawniczych i reklam
prasowych, wyprodukowano 18 000
ulotek reklamowych, które zamieszczono w „Społemowcu Warszawskim”,
„Tęczy Polskiej” i Biuletynie KZRSS.
Reklamowano spółdzielnie w prasie
ogólnopolskiej i branżowej: FAKT –
8 edycji z produktami firm: Danone,
Animex i JBB; 13 edycji „Społemowca Warszawskiego”, 12 edycji „Tęczy
Polskiej” i w 7 wydaniach Biuletynu
KZRSS.
Reklama w metrze w Warszawie,
to uzyskanie stałej lokalizacji na billboardach, na trzech stacjach warszawskiego metra, reklamujących spółdzielnie oraz produkty następujących
kontrahentów:

85-lecie PSS Biała Podlaska

Nie damy się!

Od lewej: R. Jaśkowski, E. Mazur i
Śledziewski.
Dokończenie ze str. 1

z 1931 r. – prekursorki dzisiejszej PSS.
Brzmi ono: „Spółdzielnia zawiązuje
się w celu zaspokojenia wspólnymi
siłami materialnych i kulturalnych potrzeb swych członków, a w działalności
swej dążyć będzie do zorganizowania
produkcji i wymiany w myśl interesów
spożywców”.
Zatem tu tkwi klucz do zrozumienia
ambicji bialskich społemowców, którzy od wielu lat utrzymują jako jedyna spółdzielnia PSS w kraju swój chór
i kapelę. Natomiast potrzeby spożywców-konsumentów zaspokajają nie tylko poprzez znakomitą, wysoko cenioną
produkcję swej piekarni i ciastkarni,
zakładu przetwórstwa ryb, garmażerię
restauracji „Stylowa”. To także promocyjne sprzedaże w zmodernizowanych 12 sklepach, m.in. w 50-letnim
SDH Sawko, sklepie firmowym przy
głównym deptaku przy ul.Brzeskiej,
czy w chyba najładniejszym, oddanym w ubr.roku, o którym pisaliśmy

– LUX-ie Arenda. Od szeregu lat
dla klientów Społem odbywają się
letnie pikniki i festyny przed SDH
Sawko, z hasłem prezesa Eugeniusza Mazura, które odnotowaliśmy:
„Kochaj Społem!”
Oferta spółdzielni jest szczególnie widoczna w świątecznych
witrynach sklepowych, na stronie
internetowej i w lokalnej prasie,
o czym mówił w wywiadach prezes
Mazur. Np. w sklepie firmowym
obok zakupu cenionych tu wyrobów
piekarskich, ciastkarskich i garmażeryjnych, można skorzystać z juSt. bileuszowej promocji na zakup przysmaku
cebulowo-pieczarkowego,
rolmopsów delikatesowych, torcika
Laskowskiego. W czterech placówkach
– restauracji Stylowa i trzech LUX-ach
można otrzymać rabatową Kartę Student, po okazaniu ważnej legitymacji
i wypełnieniu formularza. Do połowy
czerwca trwa konkurs dla posiadaczy
karty stałego klienta „Społem znaczy
razem”, a nagrodami są bony towarowe
do sklepów PSS.
Podczas uroczystości jubileuszowej goście składali w ciepłych
słowach gratulacje i życzenia.
Wiceprezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk powiedział m.in., że darzy spółdzielnię
uznaniem i podziwem, za to że
dała sobie radę, bez strat, w dobie ostrej konkurencji, w okresie
transformacji. Wykazuje odwagę
w pokonywaniu trudności i wyzwań. Z kolei wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
Stanisław Śledziewski i wiceprezes Zarządu KZRSS Społem
Ryszard Jaśkowski, składając
również jubilatom gratulacje
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Metro Centrum – Bakoma, Animex, Zielona Budka, Żywiec Zdrój,
JBB; Metro Wilanowska – JBB, Alpan, Mokate, Taurus; Metro Ratusz
– Coca Cola.
Obok cyklicznie organizowanych
Warsztatów Handlowych MAH w 2015
roku odbyły się dwie Konferencje Handlowe MAH z udziałem prof. Urszuli
Kłosiewicz-Góreckiej na temat: „Relacje przedsiębiorstw w łańcuchach
dostaw FMCG – rzeczywistość
i oczekiwania” i „Formaty handlu
detalicznego w Polsce – stan i kierunki rozwoju”.
Spółka również aktywnie uczestniczyła we współpracy ze spółdzielniami, producentami, szkołami podstawowymi i przedszkolami przy udziale
dietetyka w akcji „Właściwe odżywianie pomaga w nauce i zabawie”.
Jak zapowiedziała prezes Jadwiga
Wójtowicz-Garwoła, w 2016 roku
przypada Jubileusz 20-lecia działalności Spółki. Z tej okazji zostało
wybranych siedmiu kontrahentów
z TOP listy umów MAH, którzy ze
względu na wieloletnią współpracę
oraz specyfikę oferty handlowej zakwalifikowali się do PROGRAMU
ABC, a także przyjęli propozycję.
Są to: ANIMEX, AMA, BAKOMA,
COCA COLA, CHŁODNIA MAZOWSZE, JBB, PT DYSTRYBUCJA. Czas trwania PROGRAMU
ABC: od 1 maja do 31 października
2016 roku.
Głównymi celami tego przedsięwzięcia są: osiągnięcie większego stopnia integracji zakupowej
w ramach naszej Grupy MAH;
podwyższenie rentowności handlu
w placówkach detalicznych Spółdzielni w zakresie proponowanych
kategorii produktów; wspieranie
sprzedaży w Spółdzielni poprzez
zwiększenie aktywności kontrahentów; kontynuacja zdrowej kupieckiej rywalizacji w Grupie MAH.
Podsumowanie PROGRAMU ABC
nastąpi na uroczystym spotkaniu
z okazji 20-lecia MAH w dniu 2
grudnia 2016 roku.
W relacji ze Zgromadzenia warto
podkreślić, że ogromne znaczenie,
o czym mówią sami wspólnicy MAH,
ma m.in. promocja i reklama społemowskiego handlu wobec rzeszy
mieszkańców Warszawy, Mazowsza
i Podlasia, w telewizji, metrze, prasie. To prawdziwa dźwignia handlu,
zwłaszcza na tle agresywnej konkurencji wielkich sieci. To znak żywotności spółdzielni Społem!
Opr. DG
i życzenia, podkreślili, że bielska PSS
wierna zasadom spółdzielczym, szczególnie mocno realizuje potrzeby człowieka – materialne i duchowe, zarówno swych członków i pracowników, jak
i klientów.
Obaj prezesi odznaczyli grupę zasłużonych osób oznakami „Zasłużony
Działacz Spółdzielczości” oraz „Zasłużony dla Społem”. Prezes Eugeniusz Mazur i przewodniczący Rady
Nadzorczej PSS Kazimierz Wojtaszek
przyjęli też od KRS i KZRSS Społem
kryształowe puchary. Natomiast z rąk
przedstawiciela wojewody lubelskiego – zbiorową Odznakę Za Zasługi dla
Województwa Lubelskiego. W okolicznościowym liście wojewoda Przemysław Czarnek wyraził uznanie za doskonałą produkcję i sprzedaż bialskiej
spółdzielni, pozytywny wizerunek
przedsiębiorstwa, stosującego zasady
solidności, wiarygodności, zaangażowania społecznego.
Z sentymentem uczestnicy tej miłej
uroczystości będą jeszcze długo sobie
nucić śpiewane przez zasłużony chór
„Z tamtej strony jeziora”, „Polesia
czar”, „Za Niemen”, czy słynną pieśń
z opery „Nabucco”... A przed nami
jeszcze, po okresie ciężkiej pracy, tegoroczny jubileuszowy letni festyn i piknik spółdzielczy.
DARIUSZ GIERYCZ

Z ostatniej chwili

Patriotyzm gospodarczy
Dokończenie ze str. 1

638,1 mln zł. Ważne jest to, jak podkreśla premier Beata Szydło podczas konferencji prasowej 18 maja,
że celem podatku, obok zapewnienia
dochodów dla budżetu państwa, jest
„– i dla mnie osobiście jest to nawet
bardziej istotne – zapewnienie równych szans konkurowania polskich,
małych podmiotów handlowych
z tymi sieciami wielkopowierzchniowymi”.
Szerzej o motywach działania swego rządu, o jego patriotyzmie gospodarczym, premier Beata Szydło mówiła w wywiadzie dla Pulsu Biznesu
z 11 maja br.: „Wszyscy na świecie
wspierają swoje, w rozumieniu „krajowe” firmy. Niektórzy premierzy mają
to wręcz wpisane w swoją działalność,
np. w sprawie interesów duńskich
firm przyjechał niedawno do Polski
premier Danii. Nie widzę w tym nic
złego. W Polsce musimy przełamać
barierę mentalną, która została z poprzedniego okresu i z początku transformacji, gdy styk polityki z biznesem
źle się kojarzył. Dla mnie patriotyzm
gospodarczy to wspieranie inwestycji
i ekspansji polskich firm, tworzenie
dobrego klimatu do rozwoju i konkurencji, odbudowa polskiego przemysłu. To także prorozwojowa działalność gospodarcza, która pozwala
wyrównywać szanse /.../.
Nowoczesny patriotyzm gospodarczy ma również wiele innych wymiarów: płacenie podatków, zatrudnianie
pracowników na godnych warunkach,
wykorzystywanie rodzimych technologii. Patriotyzm to także stawianie
na polskie produkty, choć oczywiście
musimy pamiętać o uwarunkowaniach
unijnych: nie mogę np. wprost apelować o kupowanie polskiego sprzętu,
ale mogę zachęcać i promować, sama
go używając i mówiąc o jego zaletach.
Kreując modę na polskie produkty,
możemy zrobić wiele dobrego dla polskiej gospodarki. Patriotyzm gospodarczy to proste równanie: przyszłość
i dobrobyt naszej ojczyzny zależy od
naszych dzisiejszych wyborów./…/
Poza tym to nieprawda, że nie chcemy zagranicznego kapitału. Wręcz
przeciwnie — cały czas zapraszamy
inwestorów. Zależy nam jednak na
takich, którzy trwale wpiszą się w pejzaż gospodarczy: będą płacili podatki

w Polsce, godnie wynagradzali pracowników, wykorzystywali myśl techniczną polskich inżynierów i wspierali
ich w pogłębianiu wiedzy i potencjału. Chcemy też, by powstawały u nas
coraz nowocześniejsze i bardziej zaawansowane produkty. Mniejsze
polskie firmy zamierzamy natomiast
wspierać w procesie przekształcania
się w duże przedsiębiorstwa./…/
Spodziewamy się krytyki ze
strony firm, które dotychczas nie
płaciły podatków czy wykorzystywały tanią siłę roboczą. Rozumiem
to — psujemy im interes, ale od tego
nie odstąpimy. Wszystkie wskaźniki
gospodarcze, m.in. ostatnie odczyty
nastrojów przedsiębiorców i konsumentów, dowodzą, że w Polsce jest
dobry klimat dla biznesu./…/
I faktycznie, jak pisze Dziennik
Gazeta Prawna z 2 czerwca rząd szykuje się do batalii o podatek handlowy z Komisją Europejską. Po drugie,
sprawą polskiego podatku handlowego chce zainteresować KE Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zrzeszająca największe zagraniczne sieci.
Zastosowanie wysokiej kwoty wolnej
od podatku to ryzyko wystawienia
się na zarzut niedozwolonej pomocy
publicznej ze strony UE. A wprowadzenie progresji w tym kształcie wypełnia warunki dyskryminacji niektórych podmiotów – twierdzi Andrzej
Faliński, dyrektor generalny POHiD.
Przyznaje, że możliwa jest formalna
skarga, której adresatem byłaby Komisja Europejska. Nadawcą zaś niekoniecznie POHiD, ale któraś z organizacji polskich przedsiębiorców, np.
Lewiatan.
Resort finansów odpiera te zarzuty.
Zdaniem wiceministra Janczyka o niedozwolonej pomocy publicznej nie ma
mowy. – Kwota zwolnienia z podatku
jest równa dla wszystkich, a podatek
zależy od skali działania. Na przykład
w przypadku Węgier zakwestionowano rozwiązanie, w którym firma zaczynała płacić podatek w momencie
przekroczenia określonego poziomu
przychodów, ale płaciła go od całości.
U nas takiego rozwiązania nie ma –
podkreśla minister Janczyk. – Nie ma
dyskryminacji, bo jednakowo i podmioty krajowe, i zagraniczne po przekroczeniu progu obrotów będą objęte
obowiązkiem uiszczenia tej daniny –
dodaje minister.
Opr. Red.
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PSS Legionowo
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iniony rok nie był zbyt dobry
dla spółdzielców z Legionowa. Rosnąca konkurencja
ze strony sieciowych sklepów wielkopowierzchniowych, na którą nałożyły się nie zawsze najlepiej obrane
kierunki działania i wynikłe z nich
zmiany w kierownictwie sprawiły, że
w ostatecznym rachunku w bilansie
pojawiła się strata. Co prawda bez
problemu udało się ją pokryć z funduszu zasobowego, ale takiego sygnału nie wolno zlekceważyć.
Gorąca dyskusja jaka rozgorzała na
Zebraniu Przedstawicieli spółdzielni
była najlepszym dowodem na to, że
wszyscy dobrze to rozumieją. Proces minimalizacji strat rozpoczęto już
w zeszłym roku. Szczegółowej analizie
poddawana była struktura sprzedaży
i rotacja towarów. Rezultatem takiej
strategii były blokady zakupu towarów, które nie wykazywały rotacji przy
jednoczesnym zwiększaniu zamówień
na te o wysokiej rotacji. Udało się nawet wynegocjować zwrot towarów nie
rotujących w asortymencie alkoholi
mocnych i win, a także dokonać zwrotu niektórych niechodliwych towarów.
Dobrym pomysłem okazało się ustalenie z dostawcami sprzedaży ich wyrobów na zasadzie komisowej. Aktywne
działania pozwoliły nawiązać współpracę nowymi dostawcami (Janpol,
Anda, Radio Rada, Galicja), którzy
zagwarantowali korzystniejsze ceny
zakupu, sprawniejszą logistykę i dobrą jakość dostarczanych produktów.
W ofercie znalazło się także ponad 70
produktów pod marką Społem.
Przedstawiając sprawozdanie roczne, już w imieniu nowego od lutego
br. Zarządu Edyta Rybicka podkreśliła,
że negocjowanie jak najniższych cen

PSS Otwock

O

twocka Spółdzielnia Spożywców „Społem” zrzeszająca
341 członków w dniu 4 maja
br. na Zebraniu Przedstawicieli podsumowała swą działalność w roku
2015. Zebranie poprowadził przewodniczący Rady Nadzorczej Jan
Baran, który przedstawił również
sprawozdanie z działalności rady.
Bieżąca analiza i ocena sytuacji gospodarczo-finansowej
Spółdzielni,
zatwierdzanie planów, realizacja
uchwał i wniosków oraz omówienie
wyników lustracji z 2015 roku, to
tylko część zagadnień jakimi zajmowała się Rada Nadzorcza Spółdzielni.
Prezes Jadwiga Studzińska złożyła
sprawozdanie Zarządu Spółdzielni. Do
połowy października 2015 r. sprzedaż
prowadzona była w 12 placówkach, na
dzień 31.12.2015 r. ze względów ekonomicznych działalność handlową prowadzono w 11 sklepach. Pozostałe 18
obiektów wynajmowane było 54 dzierżawcom. Sprzedaż detaliczna wynosiła 12900 tys. zł. co stanowiło 87,33 %
działalności podstawowej. W sklepach
realizowana była sprzedaż na kartę
klienta uprawniającą do rabatu. W trosce o klienta sklepy codziennie oferują
produkty świeże o najwyższej jakości,

WSS Praga Północ
Nawet niewielka spółdzielnia potrafi sobie radzić z powodzeniem,
jeśli tylko umiejętnie dostosuje się do
zewnętrznych uwarunkowań rynkowych. Najlepszym tego przykładem
jest Społem WSS Praga Północ,
która miniony rok zamknęła zyskiem wysokości prawie 60 tys. złotych. Nim padnie ocena czy to dużo
czy mało, należy wziąć pod uwagę
właśnie wielkość spółdzielni. A licząc
20 członków zatrudnia ona 6 osób na
niecałych pięciu etatach. I tu mamy
właściwą do porównań skalę.
Oczywiste jest, że przy takim stanie zatrudnienia spółdzielnia nie
prowadzi działalności handlowej.
Jej funkcjonowanie opiera się na
wynajmie posiadanych lokali. Analiza rynku i konfrontacja jej wyników
z własnymi możliwościami, skłoniły
praskich spółdzielców do przyjęcia
takiego kierunku działania. I chyba
słusznie. Na mocne rynkowe uderzenie
ich nie stać, ale też nie muszą obawiać
się o przyszłość firmy. Rachunek ekonomiczny ma swoje twarde prawa,
a podejmowanie w aktualnej sytuacji

zakupu było podstawą przedsięwzięć
ukierunkowanych na maksymalizację
marży. Towarzyszyły temu promocje i dodatkowe ekspozycje w postaci
stojaków. Zadbano o reklamę – dwa
razy w miesiącu ukazywały się gazetki promocyjne, co tydzień ogłaszano
promocje weekendowe na targowisku miejskim, prowadzono degustacje
w sklepach. Dobrze rozwijał się spółdzielczy program lojalnościowy „Społem znaczy razem” – w 2015 roku wydano ponad 600 kart więcej niż w roku
2014.
Zintensyfikowane zostały działania
kontrolne. Przeprowadzono 168 kontroli w sklepach sprawdzając niemalże
na bieżąco przede wszystkim standar-

nia produkcji chleba tostowego, orkiszowego, z żurawiną, bułek grillowych
oraz małych pączków. Monitoring
sprzedaży wskazał natomiast, że warto
zwiększyć wypiek ciastek kruchych,
babki jogurtowej i piaskowej. W sferze organizacyjnej nastąpiła wymiana
kadry kierowniczej piekarni. Podjęto
szereg działań marketingowych od
promocji gazetowej po organizację degustacji wyrobów piekarni na licznych
imprezach masowych organizowanych
w Legionowie.
Działania generowały też nakłady
na poprawę stanu majątku spółdzielni.
W ubiegłym roku była to niebagatelna
kwota ponad 100 000 zł, którą przeznaczono na modernizację i zakupy środ-

Przemawia prezes Jerzy Rybicki

dy obsługi, wygląd sklepu, ekspozycję
towarów, zaopatrzenie i etykietowanie,
ekspozycję i dostępność towarów promowanych oraz przestrzeganie zasad
dobrej praktyki higienicznej. Kontrole
te pozwoliły na racjonalne przerzucanie towarów między sklepami i szybkie
usuwanie stwierdzonych uchybień.
Legionowska PSS Społem nie jest
wielką spółdzielnią. Zatrudnia 80 osób
na nieco ponad 76 etatach. Koncentruje
się na działalności handlowej w sześciu
sklepach spożywczo – przemysłowych
i jednym sklepie odzieżowym, prowadzi piekarnię, a także uzyskuje dochody z wynajmu posiadanych nieruchomości. Poważnym problemem w tej
strukturze jest rentowność piekarni.
Dynamika sprzedaży ogólnie odnotowała spadek o 8%, przy czym w dziale
pieczywa cukierniczego wskaźnik ten
sięgnął ponad 30 %. Zaszła wręcz konieczność zmniejszenia lub zawiesze-

ków trwałych, remonty, kupno drobnego sprzętu, naprawy i konserwacje oraz
materiały dla brygady remontowej.
Spora suma poszła na meble i wyposażenie dla nowo otwartego sklepu Eleganza oraz monitoring w sklepach i piekarni. W piekarni wykonano też remont
wentylacji i siłowników, w sklepie nr
13 ze względu na zmianę branży trzeba
było wyremontować salę sprzedażową
i wymienić oświetlenie, a w sklepach
numer 34 i 37 przeprowadzić remonty
instalacji elektrycznej.
Sprawa rentowności, choć w tej
chwili zdecydowanie pierwszoplanowa, nie wpłynęła na działalność społeczną
i
kulturalno-oświatową.
Utrwalając dobrą tradycję wspierano
najbardziej potrzebujących. Spółdzielcy między innymi włączyli się do
Akcji Poruszenie zainicjowanej przez
Urząd Miasta, spotkania w Domu Pomocy Społecznej Kombatant, pomogli

w organizacji obozu letniego dla dzieci
organizowanego przez Centrum Pomocy Pedagogiczno Psychologicznej,
zakupili książki dla Domu Dziecka
w Chotomowie, przekazali darowiznę
na rzecz podopiecznych fundacji Zdążyć z Pomocą, grali w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Pokazali, że
spółdzielczość to nie tylko orientacja
na wyniki finansowe ale też umiejętność dobrego znalezienia się w miejscowym środowisku.
Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców Jerzy
Rybicki, który został wybrany na przewodniczącego walnego zgromadzenia
bowiem jest jednocześnie członkiem
legionowskiej PSS w swym wystąpieniu podkreślił, że w dzisiejszych warunkach handlu niekorzystny wynik
można w pewien sposób zrozumieć
i potraktować jako jednostkowy wypadek. Nie można natomiast dopuścić
by przerodził się on w stały trend spadkow, bo to już realnie zagrozi istnieniu
spółdzielni. Wyraził jednocześnie przekonanie, że nowy zarząd przy pełnym

wsparciu ze strony wszystkich członków i pracowników skutecznie zadba
o wzrost przychodów ze sprzedaży oraz
korzystne relacje przychodów i kosztów działalności.
Założenia na kolejny rok to plan
jednocześnie ratunkowy i ambitny. Jego najważniejsze punkty to
zahamowanie spadku sprzedaży,
ograniczenie zapasów w sklepach,
wielowariantowa restrukturyzacja
piekarni, weryfikacja kosztów działania poprzez rezygnację z ochrony
i negocjacje czynszów i wreszcie zbycie majątku wynajmowanego, który
na dzień dzisiejszy wymaga dużych
nakładów finansowych. W przychodach ze sprzedaży legionowscy spółdzielcy stawiają sobie poprzeczkę
bardzo wysoko zakładając wzrost
o blisko 500 tys. złotych. To, że umieli
dzięki gruntownej analizie wypracować szczegółowy i realistyczny plan
naprawczy pozwala mieć nadzieję, że
odrobią tegoroczną stratę .
Tekst i foto:
Jarosław Żukowicz

pojawiające się na rynku nowości oraz
artykuły po promocyjnych cenach.
Detal korzysta zakupowo z sieci Chorten, Mazowieckiej Agencji Handlowej i Krajowej Platformy Handlowej,
dzięki której na półkach pojawiły się
produkty marki „Społem”, a ich oferta
sukcesywnie wzrasta.
Nad
działalnością
społeczną
w otwockiej spółdzielni czuwa Wacława Maj – przewodnicząca Koła Spółdzielczyń. Na comiesięcznych spotkaniach Koła obchodzone są uroczystości
osobiste jak imieniny, urodziny, spotka-

nia świąteczne i spółdzielcze. Na rzecz
pracowników oraz emerytów Spółdzielnia prowadzi szeroką działalność
socjalną obejmującą: pożyczki mieszkaniowe, dopłaty do wypoczynku, noworoczne paczki dla dzieci, zapomogi
oraz działalność rekreacyjno-sportową,
integracyjną i kulturalną.
Spółdzielnia systematycznie remontuje i modernizuje swoje placówki wy-

posażając je w nowoczesne urządzenia.
Wymianie ulegają okna, drzwi, sufity,
modernizowane są wnętrza. Inwestycje
te pochłaniają niebłahe sumy, ale przekłada się to na wizerunek i zadowolenie
klientów.
W roku 2015 udało się Spółdzielni
w jednym przypadku przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości gruntowej.

Pomimo niesprzyjających warunków handlowych, jakie wynikają
z konkurencji w branży Spółdzielnia
konsekwentnie broni swojej pozycji na
rynku, dopasowując się do nowej rzeczywistości.
Głosowane na zebraniu uchwały
podsumowały miniony rok i nakreśliły
kierunki działania na bieżący. Znalazły
się wśród nich te zatwierdzające sprawozdanie finansowe z działalności gospodarczej, przeznaczenia zysku bilansowego, oznaczenia najwyższej sumy
zobowiązań, udzielenia absolutorium
członkom zarządu, udzielenia skwitowania radzie nadzorczej, zmian statutowych, sprzedaży nieruchomości oraz
uchwała w sprawie wyboru przedsta-

wicieli Spółdzielni na VI Zjazd Przedkongresowy. Podjęto też stanowisko
w sprawie wprowadzenia ustawowego
zakazu handlu w niedzielę i święta.
Obecny na zebraniu wiceprezes
Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” Ryszard Jaśkowski przedstawił
opinię środowiska spółdzielczego
w sprawie zakazu handlu w niedzielę
i święta, które było istotnym tematem
podczas ubiegłorocznego VI Zjazdu
Delegatów. Dziękując za zaproszenie
odniósł się do złożonych sprawozdań, bieżącej sytuacji w handlu, rządowych regulacji i politycznej woli
współpracy. Podkreślił, że inwestycje
jakie poczyniła otwocka Spółdzielnia
przyniosły korzystne zmiany wizerunkowe. Zachęcał do wdrożenia programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” i promowania produktów
marki „Społem”.
Spółdzielnia jest jedną z większych
firm w Otwocku, zatrudniającą 82 pracowników i istniejącą ponad 70 lat,
a spółdzielcze logo wyróżnia firmę na
tle zagranicznych sklepów. Możliwości jakie posiada stawiają ją na mocnej
pozycji i ukazują wysoki poziom jaki
utrzymuje na lokalnym rynku.
Tekst i foto:
DANUTA BOGUCKA

informacji o tematyce comiesięcznych
spotkań rady, znalazły się rekomendacje do utrzymania dotychczasowego
kierunku działania oraz inwestowania
środków własnych w remonty i modernizację wynajmowanych obiektów.
Dyskusja na spotkaniu dotyczyła
spraw własności gruntów. Po udzieleniu absolutorium zarządowi, zatwi-

erdzeniu sprawozdania rzeczowego i finansowego oraz uchwaleniu podziału
zysku zatwierdzono kierunki dalszej
działalności. Ponieważ dotychczasowa
strategia pozwala nie tylko przetrwać,
ale też osiągnąć zysk postanowiono
utrzymać ten wypróbowany, spokojny
kurs.
Jarosław Żukowicz

Odrobić stratę

Utrzymać poziom

ryzykownych przedsięwzięć mogłoby szybko okazać się niekorzystne dla
bilansu spółdzielni. A tak przychody
w minionym roku wyniosły ponad 2
miliony złotych, co stanowiło prawie
20- procentowy wzrost w porównaniu
do roku 2014.

że w zasadzie dzierżawcy nie mają
żadnych zaległości czynszowych.
Problemy, z którymi boryka się teraz
północnopraska spółdzielnia związane
są z kwestiami własności gruntów.
Chodzi o działki przy ulicy Księcia
Ziemowita 36 i 88. Dotychczasowy pr-

Wynajem lokali to nie finansowy
samograj, zwłaszcza przy nie tak
znowu małej podaży. Dzierżawcę trzeba znaleźć, zachęcić, wynegocjować
dobrą cenę oraz oczywiście utrzymać
na dłużej. I to się udaje. W 2015 roku
większość obiektów była wynajmowana. Jedynie dwa pawilony, mimo starań
nie znalazły amatora. To lokale przy
ulicy Boryny i Kłosowej. Nie da się
ukryć, iż ich lokalizacja nie jest atrakcyjna.
Przedstawiając
sprawozdanie
z działalności Zarządu WSS Praga
Północ jego prezes Zbigniew Chojnacki podkreślił, że umiejętnie prowadzone przedsięwzięcia windykacyjne okazały się na tyle skuteczne,

zebieg procesu prawnego wskazuje, że
prawdopodobnie trzeba będzie zwrócić
obydwie nieruchomości. Zasadniczo
jest to o tyle racjonalne, że dzisiaj
generują one jedynie koszty związane
z wysokim czynszem za użytkowanie.
W nadchodzących latach pojawi się
też konieczność zwiększenia nakładów
finansowych na remonty i modernizację. Najemcom zależy na odpowiednim
standardzie lokali, więc wydatki te są
oczywiste. Spółdzielni jednak udaję się
je obniżać dzięki porozumieniom z dzierżawcami, którzy część kosztów biorą
na siebie.
W sprawozdaniu z działalności Rady
Nadzorczej przygotowanym przez jej
przewodniczącą Teresą Krupę, oprócz

Spokojnym kursem
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rezes
Janusz
Szczękulski
z dumą prezentuje sztandar
swej spółdzielni, który ustawiono na honorowym miejscu na
dorocznym Zebraniu Przedstawicieli WSS Wola 2 czerwca br. Powstał
on w latach rozkwitu przemysłowej, robotniczej Woli, a wraz z nią
i spółdzielni „Społem” w latach 60.
Do końca lat 80. ponad dwieście
sklepów i ponad setka zakładów
gastronomicznych wolskiej WSS
zaopatrywało mieszkańców i pracowników takich wielkich fabryk,
jak Waryńskiego, Kasprzaka, Polfa, Luksemburg. Do dziś, także na
stronie internetowej, spośród 31 wolskich sklepów część nosi numerację:
258, 241, 220, 194, 153, 135, 130, 129,
118… Z daleka widoczne są wyraziste, kolorowe społemowskie szyldy
i znaki na wszystkich zmodernizowanych placówkach.
Dzisiaj diametralnie zmieniła się
dzielnica i spółdzielnia. Wolskiej WSS,
po drastycznych ciosach specustawy
z 1990 r. i znacznej redukcji potencjału, przyszło działać w warunkach
gwałtownie rosnącej konkurencji ze
strony najbogatszych sieci zagranicznych, które zdominowały rynek wol-

ski, opanowując zwłaszcza powstałe
nowe osiedla. Wielki przemysł przestał
istnieć, a na starej Woli, która też stała
się sypialnią dla biznesowego centrum
stolicy, przeważają starsi mieszkańcy
z mniejszym portfelem zakupów.
W tych coraz trudniejszych warunkach, w roku 1994 nowy prezes Janusz
Szczękulski wydobywa spółdzielnię
z długów i przez następne lata wywalcza ciężkim trudem dodatni wynik
ekonomiczny. Dzięki strategii rozwoju,

cowych WSS wprowadzała w sklepach
m.in. klimatyzację, komputeryzację,
ledowe oświetlenia, usługi przykasowe, oszczędne chłodziarki, plazmowe
ekrany. Tym razem takim novum, jak
zapowiedział prezes Szczękulski na
czerwcowym Zebraniu Przedstawicieli, wskutek fluktuacji kadr i braku odpowiedniej ilości odpowiednich osób
do pracy w handlu, będzie sięgnięcie,
we współpracy z urzędami po pracowników przybywających do Warszawy

w oparciu głównie o śmiałe inwestycje,
modernizacje, ale i działalność podległego targowiska przy ul. Obozowej
oraz wynajmom pomieszczeń. Dzięki
odważnym, podejmowanym z dużym
rozmachem budowom wielofunkcyjnych, wielopiętrowych obiektów, jak
przy ul.Redutowej, Górczewskiej,
Wolskiej, poprzez swoistą „ucieczkę
do przodu”, zrekompensowano z nawiązką straty, wynikające ze spadku
obrotów w handlu.
Jak pisaliśmy przed rokiem, wolska
spółdzielnia jest prekursorką we wprowadzaniu innowacji w handlu. Jako
pierwsza spośród warszawskich dzielni-

z Ukrainy. To pomoże rozwiązać jedną
z dokuczliwych bolączek w handlu
W sprawozdaniu rocznym Zarządu
za rok 2015, do ważniejszych wydarzeń
i osiągnięć zaliczono m.in. rozwijanie
we współpracy z firmą Marpol formatu
dwóch sklepów pod dodatkowym szyldem „Tanioch”. Z dynamiką obrotów
117-125 proc. mogą one śmiało konkurować nawet z popularnymi sieciami
dyskontów. W całej sieci zastosowano
różne formy promocyjno-marketingowe, w tym modułową, bardziej czytelną gazetkę cenową, reklamę POS TV,
udział w akcjach promocyjnych MAH,
wdrożenie katalogu edukacyjnego i in-

Wierni sztandarowi

PSS Grodzisk Maz.

M

iniony rok podsumowali
spółdzielcy z PSS Społem
w Grodzisku Mazowieckim.
I było to bardzo satysfakcjonujące
podsumowanie, bo bilans po stronie aktywów i pasywów zamknął się
kwotą 20 024 781 złotych, a wypracowany zysk sięgnął sumy 465 000
złotych netto. Ten godny pozazdroszczenia wynik to rezultat rzetelnego
i przemyślanego planowania oraz
nieustannej troski o utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży. Stwierdzenie, że gospodarność spółdzielni
rozumiana jako celowe, oszczędne
i racjonalne dysponowanie środkami
finansowymi oceniona zostaje pozytywnie, które znalazło się w dokumentach kontroli lustracyjnej, najlepiej oddaje całą sytuację.
Grodziska spółdzielnia wykorzystując prawie 128 etatów w pionie obsługi
detalicznej i ponad 20 w dziale administracyjnym prowadzi 16 sklepów
zlokalizowanych w Grodzisku, Milanówku i Brwinowie. Są to placówki
nowocześnie przebudowane, o wysokim standardzie wykończenia i wyposażenia. Sklepy są klimatyzowane,
skomputeryzowane, zachęcające do robienia w nich zakupów w miłej atmosferze. Spółdzielnia, poszukując nowych
pól aktywności, podjęła też działalność
deweloperską budując nowe budynki
usługowo-mieszkalne. Jako jedna z 25
spółdzielni grodziska PSS przystąpiła
do wspólnego społemowskiego projektu zmodernizowania ośrodka wypoczynkowego w Kołobrzegu. Inwestycja ta wysokości 100 tys. zł. zapewniła
jej udziały w powstałej spółdzielczej
spółce Zorza, a ośrodek już w sierpniu
ubiegłego roku przyjmował pierwszych
gości.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Proczek poinformował zebranych o podstawowych kierunkach działania uwypuklając między innymi właściwe funkcjonowanie procesu stałej
dyskusji nad realizacją programu działania oraz kwestie związane z nabyciem nieruchomości stanowiącej własność miasta Milanówka. Poprosił też
uczestników zgromadzenia o aktywny
udział w dyskusji będącej, jak to określił, cennym elementem poszukiwania
metod jak najlepszego zaspokojenia
potrzeb klientów spółdzielni przy jednoczesnym zachowaniu podstawowej
zasady gospodarki rynkowej skierowanej na osiągnięcie zysku.
Prezes spółdzielni Grażyna Gąstał
przedstawiając sprawozdanie zarządu podkreśliła, że na dobry ubiegłoroczny efekt złożyło się wiele pozytywnych wyników. Niestety były też
potknięcia. Centrum Handlowe, które
miało być wsparciem dla całej sieci,
okazało się przedsięwzięciem generującym koszty. Trzeba było podjąć
działanie zmierzające do jego likwidacji. Współczesne warunki handlu do
łatwych nie należą, ale w Grodzisku
po raz pierwszy od kilku lat nie poja-

Mówi prezes Grażyna Gąstał.
wiła się nowa sieciowa konkurencja.
Nie znaczy to wcale, że stan taki trwał
będzie nadal. Wiadomo już, że konkurencja przygotowuje nowe lokalizacje
i trzeba się z nią liczyć.
Odpowiedzią na te wyzwania jest
strategia stawiająca na stworzenie
sklepu przyjaznego klientowi, oferującego wysoką jakość towarów wraz
z usługami dodatkowymi. W dalszej
perspektywie trzeba mieć więc na
uwadze, że coraz większą popularnością cieszą się zakupy komputerowe,
punkty całodobowe i usługi driver-in.
Dobrze sprawdzają się w ofercie mar-

w programie „Duża Rodzina” i „Zakupy z polecenia”, który jako wspólne
działanie samorządu i miejscowych
kupców ma na celu popieranie lokalnych firm. Ponieważ istotnym założeniem spółdzielni od początku istnienia
było i jest najlepsze służenie mieszkańcom, brała ona czynny udział w życiu
lokalnym. W minionym roku udzielono
wsparcia organizacjom i inicjatywom
społecznym takim jak ZHP, „Bezpieczne Miasto i Gmina”, Dom Dziecka
w Łodzi, Stowarzyszenie Osób Niedowidzących. Na wielu płaszczyznach
rozwijała się współpraca z władzami

ki własne. W asortymencie sklepów
spółdzielni znajduje się obecnie ponad 40 produktów firmowanych przez
Społem. Osiągnięciu lepszych warunków zakupowych sprzyja współpraca
z Mazowiecką Agencją Handlową. To,
że marża wzrosła o 1,3% nawiązuje
wprawdzie do relacji uwarunkowanych
sprzedażą ale faktycznie jest efektem
konsolidacji zakupów w MAH. O potrzebie takiego właśnie współdziałania
mówiła również przybyła na zaproszenie spółdzielców prezes zarządu MAH
Jadwiga Wójtowicz Garwoła.
Działalność wiązała się także z kosztami. Remont lokalu przy ul. Piłsudskiego pochłonął prawie 20 tys. zł,
a niezbędne remonty interwencyjne kolejne 30 tys., zakupy kas fiskalnych zamknęły się kwotą 20 tys. zł, natomiast
w wydatkach inwestycyjnych trzeba
było wyasygnować prawie 300 tys. zł.
na przekształcenie wieczystej dzierżawy gruntu pod jednym z obiektów we
własność.
Nie da się też ukryć, że konkurencja przejmuje część klientów. Na
przestrzeni ostatnich trzech lat odnotowano zmniejszenie ilości transakcji.
Pozytywem jest wzrost wartości koszyka sprzedaży, ale to nie uspakaja.
Konieczne jest wsparcie dla działań
handlowych w sferze promocyjnej.
Dlatego też spółdzielnia pojawiła się
w reklamie telewizyjnej, radiowej
i gazetowej, była również widoczna na stacjach warszawskiego metra.
Systematycznie wydawano gazetkę
produktową. Kontynuowano udział

lokalnymi. Obecność burmistrz Milanówka Wiesławy Kwiatkowskiej oraz
zastępcy burmistrza Grodziska Mazowieckiego Piotra Galińskiego na walnym zebraniu spółdzielców była tego
najlepszym dowodem.
Walne zgromadzenie zakończyło się
podjęciem szeregu uchwał wśród których znalazło się postanowienie o przeznaczeniu 345 tys. zł na zwiększenie
funduszu zasobowego, absolutorium
dla zarządu oraz aprobata dla działań
zmierzających do wprowadzenia zakazu handlu w niedziele i święta pod
warunkiem, że będzie on obejmował
wszystkie podmioty gospodarcze bez
wyłączeń.
Jakie plany na przyszłość? Wypracowana strategia wydaję się właściwa i nie ma się nad tym co rozwodzić, bo liczby mówią same za siebie.
Niewiadomą są zmiany w otoczeniu
zewnętrznym i nie chodzi tu tyle
o aktywność konkurencji, co raczej
o zmiany w podatkach. Rozciągnięcie opodatkowania sieci wielko powierzchniowych na mniejsze placówki mogłoby bezpośrednio zagrozić
bytowi spółdzielni. Niekorzystna koniunktura na rynku nieruchomości
ogranicza popyt na lokale pobudowane przez spółdzielnię. Przyszłość
niesie więc wielorakie wyzwania.
Dotychczasowe doświadczenie natomiast daje optymistyczny sygnał do
stawienia im czoła.

Dobra strategia

Tekst i foto:
Jarosław Żukowicz

sji zagranicznych sieci,
w tym dyskontów – jednak pozytywne efekty.
Szczególnie ważna jest
wypracowana i realizowana przez Zarząd wizja
stabilnego rozwoju oraz
szybkie reagowanie na
zmieniającą się sytuację
na rynku.
Zebranie Przedstawicieli WSS Wola podjęło
uchwały m.in. w sprawie
przyjęcia
sprawozdań
Rady Nadzorczej i ZaSprawozdanie składa prezes Janusz Szczękulski.
rządu, podziału nadwyżki
bilansowej, skwitowania
formacji handlowo-alkoholowej. Przy- jednoosobowemu Zarządowi, przyjęcia
chody z działalności marketingowej, kierunków działania wraz z wnioskami
które osiągnęły dynamikę 119 proc., na rok 2016, wyboru delegatów na VI
również przyczyniły się do osiągnięcia Kongres Spółdzielczości. Zostali nimi
zysku brutto w wysokości ponad 325 Janusz Szczękulski, Henryka Stykowmln zł.
ska i Maria Kucharska. Przyjęto rówPodobnie jak Zarząd, również Rada nież stanowisko popierające społeczny
Nadzorcza w swym rocznym sprawoz- projekt ustawy o zakazie handlu w niedaniu widzi plusy i minusy. Te pierw- dziele, za czym przemawiają względy
sze to udane inwestycje, przychody ekonomiczne i społeczne.
z targowiska, wynajmów, dynamika
Obradom przewodniczyła Henry„Taniochów”. Minusy to nadal spadek ka Stykowska, przewodnicząca Rady
obrotów i nierentowność dużej części Nadzorczej, a sekretarzem obrad była
sklepów oraz niestabilność załóg i kło- Władysława Hajduk. Obrady toczyły
poty z pozyskaniem dobrych pracowni- się w społemowskiej restauracji Gama,
ków. Jednak dodatni wynik spółdzielni a zakończyły uroczystym obiadem.
to głównie zasługa aktywności prezesa,
Należy zaznaczyć, że od szeregu
dla którego zawnioskowano o udziele- lat, mimo rosnących, wciąż nowych
nie absolutorium.
zagrożeń dla polskiego, spółdzielczego
Prezes w swym wystąpieniu wobec handlu, wolscy społemowcy zachowuprzybyłych 24 delegatów, stwierdził, ją wręcz olimpijski spokój i wiarę, że
że „musimy przetrwać” i pokonać prze- wygrają tę walkę o trwałą pozycję na
szkody, także dokuczliwe kadrowe. miejscowym rynku. Są wierni sztandaZ uporem np. już od 30 lat spółdzielnia rowi i swojej ponad wiekowej tradycji,
walczy z Urzędem Miasta o targowi- bo za rok będą obchodzić 110-lecie
sko. Optymistyczne są wyniki sprze- powstania swego prekursora na Woli –
daży w pierwszych miesiącach br., bo Stowarzyszenia Spożywczego Robotzahamowano spadek obrotów. Mówiąc ników Chrześcijańskich „Łączność”.
o kontynuacji strategii rozwoju w 2016
r., serdecznie podziękował swoim
DARIUSZ GIERYCZ
współpracownikom i całej
załodze za pracę w roku
2015.
W dyskusji, w której
zabierali głos Maria Kucharska, Anna Powała,
Janusz Osiński i niżej
podpisany,
potwierdzono, że konsekwencja
i wytrwałość w działaniu
prezesa Janusza Szczękulskiego, poparte harmonijną współpracą z Radą
Nadzorczą i kierownikami
sklepów, przynosi - mimo
rozmaitych
trudności,
a zwłaszcza wielkiej agre-
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Towarzystwo Spółdzielców

T

owarzystwo Spółdzielców na
swych spotkaniach zajmuje się
przede wszystkim problematyką spółdzielczą, ale wśród omawianych zagadnień znajdują się także
tematy od biegające od głównego
nurtu. Jak stwierdził na ostatnim
posiedzeniu dr Krzysztof Lachowski, prezes zarządu towarzystwa,
podejmowane są one ze względu na
ich istotne znaczenie dla aktualnej
sytuacji gospodarczej i społecznej.
Takie poszerzenie horyzontu pozwala dostrzegać zjawiska ekonomiczne
w szerszym kontekście. I właśnie
ostatnie, majowe spotkanie poświęcone zostało wyzwaniom dla bezpieczeństwa Polski w związku z sytuacją
na Ukrainie.
Temat omówił dr Andrzej Zapałowski, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego. We wstępie zaznaczył, że
w debacie tyczącej się tego problemu
narzucają swe opinie dziennikarze i politycy, kierując się przy tym raczej intuicją niż wiedzą. Specjaliści natomiast
często poddają się tym trendom, uzasadniając wiedzę intuicyjną niektórych
polityków. Niestety w Polsce brak jest
niezależnych analitycznych ośrodków,
które mogłyby wypracować właściwą
strategię. Tymczasem na przykład Rosja czy USA mają po około dwieście
takich ośrodków, które formułują swe
tezy nie oglądając się na trendy polityczne.

Ukraińskie wyzwania

Według dr. Zapałowskiego istotne dla nas zagrożenia na kierunku
wschodnim to konflikt i destabilizacja
na Ukrainie oraz nielegalna migracja
z krajów Afryki, która napotykając bariery na szlaku bałkańskim może zmienić kierunek na kanał wschodni.
Sytuacja materialna ludności na
Ukrainie od czasu Majdanu uległa
drastycznemu pogorszeniu. W okresie
pomarańczowej rewolucji dolar kosztował 8 hrywien, dziś jest wart 27, a średni dochód na obywatela spadł w tym
okresie z 450 do 150 euro. Tymczasem
gaz zdrożał o 600%, a woda o 100%.
Minimalna płaca wynosi 180 zł, a minimalna emerytura – 220, gdy ceny żywności są w niektórych przypadkach
wyższe niż w Polsce. Niespłacalne
w takiej sytuacji kredyty mieszkaniowe
skutkują poważną falą eksmisji. Nie ma
się zatem co dziwić, że sondaże wykazują, iż kilka milionów Ukraińców
chce opuścić kraj. Na to nakładają się
już nie ekonomiczne problemy takie
jak historyczny nacjonalizm na Zachodniej Ukrainie czy tworzenie jednostek zmilitaryzowanych pozostających
poza kontrolą państwa. Szacuje się też,
że od dwóch do trzech milionów sztuk
nie ewidencjonowanej broni pozostaje
w prywatnych rękach. Przybierają na
sile ruchy separatystyczne. Chodzi tu
nie tylko o Donbas ale też o Zakarpacie, gdzie 80% mieszkańców opowiada
się za autonomią i Zachodnią Ukrainę

Wilanowski Turniej Tańca

T

ańce narodowe polonez, kujawiak mazur, oberek, krakowiak
popularne były niegdyś w wyższych warstwach polskiego społeczeństwa.Umiejętność ich tańczenia należała do dobrego tonu, ale umiejętności te
mogą być sprawdzone i w dzisiejszych
czasach podczas organizowanych turniejów. W Warszawie taką okazją był

organizowany w dniach 14-15 maja
przez Centrum Kultury Wilanów Królewski Turniej Tańców Polskich
o Szablę i Broszę Sobieskiego.
Jego celem jest: pielęgnowanie polskiej tradycji i ochrona dziedzictwa
narodowego, popularyzowanie tańców
polskich, kształtowanie poczucia estetyki i wzbudzenie zainteresowania

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

F

estiwal Piosenki Angielskiej dla
przedszkolaków i dzieci z oddziałów przedszkolnych szkół
podstawowych organizowany przez
Przedszkole nr 14 po raz kolejny został wpisany w kalendarz majowych
imprez pod patronatem Burmistrza
Dzielnicy Śródmieście. Podczas siódmej edycji zrealizowane zostały cele,
którymi są: zainteresowanie dzieci
i nauczycieli nauka języka obcego,
aktywizacja środowisk przedszkolnych i szkolnych w zakresie działań
językowych, podejmowanie inicjatyw wewnętrznych w zakresie powszechnie dostępnej nauki języka
angielskiego.
Przedszkole nr 14 z siedzibą przy
ul. Senatorskiej 24, którego dyrektorem jest Barbara Czekańska należy do
placówek, które przyjęły nowe rozwiązania modyfikujące i wzbogacające
wszechstronny rozwój dzieci dostosowany do ich indywidualnych potrzeb.

Otrzymane granty
w ramach Programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych pozwoliły placówce na realizację
projektów m.in. ze szkołą w Wielkiej
Brytanii oraz z siecią Europejskich
i Pozaeuropejskich Przedszkoli i Szkół.
Przedszkole gościło studentów z Singapuru, Libanu, Nowej Zelandii, Grecji,

To, że ludzie żyjący w takich warunkach nie wychodzą na ulice świadczy
o kryzysie zaufania do wszelkich sił
politycznych. Obserwatorzy uważają,
że jeśli nastąpi drugi Majdan to będzie
on krótki i, niestety, krwawy.
Ukraina to też element gry politycznej wielkich mocarstw. Uczynić
ze środkowego obszaru Ukrainy sferę
swoich wpływów chcą i Amerykanie,
i Rosjanie. Oczywiście bez użycia metod militarnych. USA w swej strategii
zakłada, że okupacja kraju liczącego
od 10 do 15 milionów ludzi nie jest
możliwa. Powodują to wysokie koszty
i brak możliwości trwałego stosowania
środków terroru. Tymczasem Rosja widzi swój interes w powstaniu na tych
terenach autonomicznych republik,
obawiając się przy tym przenikania
nacjonalizmu z Ukrainy Zachodniej
na środkowe obszary kraju . Przygotowując się do głównej geopolityczne
rozgrywki współczesnego świata, która
będzie miała miejsce na Kaukazie i Dalekim Wschodzie chce mieć spokój na
swoich zachodnich granicach.
Dezintegracja kraju sąsiedniego ze
wszystkimi tego zjawiska konsekwencjami, jest bagatelizowana przez naszych
polityków. A trzeba tu sobie powiedzieć,
że nie jesteśmy przygotowani na większość z prawdopodobnych scenariuszy.
Polska straż graniczna nie dysponuje
wystarczającą ilością ludzi i sprzętu aby
powstrzymać większą falę migracji. Nie
posiadamy skutecznych procedur przyjmowania migrantów. Dziś najnowsze
dane wykazują, że w Polsce legalnie
przebywa około 900 tysięcy Ukraińców.
Nie jest znana ciemna liczba żyjących tu
poza systemem wizowym i pracujących
na czarno. W każdym razie dla Ukraińców jesteśmy oazą dobrobytu i spokoju
i należy się liczyć z tym, że w ekstremalnej sytuacji będą wręcz zmuszeni do szukania schronienia u nas.
Ciekawe tezy tego referatu wywołały ożywiona dyskusję o wielowątkowym charakterze co udowodniło,
że taka formuła spotkań Towarzystwa
Ekonomicznego w pełni zdaje egzamin.
Jaż
dzieci i młodzieży tańcem polskim,
stworzenie dzieciom i młodzieży
możliwości spędzania wolnego czasu,
konsolidowanie środowisk tanecznych
i wymiana doświadczeń. Okres w którym odbywał się Turniej to również
Noc Muzeów, co stworzyło dodatkową
atrakcję dla uczestników do przebywania w rezydencji Króla Jana III Sobieskiego
W pierwszym dniu Turnieju odbywały się rundy eliminacyjne, a w niedzielę
polonezem uroczyście rozpoczęto zmagania turniejowe. Z całej Polski do wilanowskiej hali sportowej przy Zespole
Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej przyjechało 150 par wraz z trenerami i osobami
towarzyszącymi. Turniej przebiegał w 7
kategoriach wiekowych od lat 7 do 40
i powyżej. W ocenie par tanecznych
brano pod uwagę m.in. : muzykalność,
styl, charakter tańca, technikę taneczną,
ogólny wyraz artystyczny.
Nowością tegorocznej edycji była
muzyka na żywo. Majowy Turniej organizowany przez Wilanowskie Centrum Kultury dostarczył widzom jak
zwykle wielu wrażeń.
J.J.
Od wczesnych godzin porannych
dzieci prezentowały na scenie piosenki, a w kuluarach dla małych artystów
i ich opiekunów przygotowany został
poczęstunek w postaci tac z jabłkami
i marchewką, przekąskami, ciasteczkami, napojami, o które zadbała m.in.
„Społem” WSS Śródmieście i jej partnerzy: Activ sp. z o.o., Coca Cola,

Wszystko po angielsku
Turcji, Bułgarii i Hiszpanii, którzy prowadzili
w nim lekcje języka angielskiego.
W siódmym „Angielskim festiwalowym
spotkaniu”, które odbyło się w Domu Kultury Śródmieście w dniu
19 maja wzięło udział
ponad 200. reprezentantów z 33. placówek.

spółka Frutta, Pracownia
Cukiernicza RAJ-PLUS,
KART PAK s. c R.P. Drągowski, M.P. Dragowski
. Natomiast Bakoma sp.
z o. o., Garmond Press
S.A i WSS Śródmieście
wzbogacili pulę prezentów o malowanki, książeczki, filmy, dziecięcą
prasę, balony.
J.J.

Noc Muzeów
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200 lat inicjatywy Staszica

Dokończenie ze str. 1

Nieco odmienny charakter miało wystąpienie dr Adama Piechowskiego z Instytutu Spółdzielczego
KRS rysujące sylwetkę reprezentanta Oświecenia jako człowieka
zafascynowanego górami, pioniera
taternictwa uprawianego w celach
naukowych. Celem jego wypraw
w Tatry była m.in. ich geologia,
klimatologia, pomiary elektryczności atmosferycznej, magnetyzmu,
analiza powietrza. W latach 1802
-1804 odbywał zorganizowane wyprawy i zdobył Czerwone Wierchy,
Szczyt Kołowy, Krywań, Sławkowski Szczyt, Łomnicę. Sporządzał no-

tatki i opisy, które umieścił w dziele
„O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski.”
Trzeci prelegent dr Marcin Kwiecień
prezentował genezę i rolę Rolniczego
Towarzystwa Hrubieszowskiego, którego zasady znalazły swoje miejsce
w tworzonych później spółdzielczych
organizacjach.
O przygotowanych atrakcjach mówili Danuta Twardowska i Eugeniusz
Zochniak, a uczestnictwo Muzeum
w majowej nocy wybrzmiało w innym
wpisie do księgi: „Ciekawa wystawa
i bardzo dobry pomysł, aby zareklamować budynek i spółdzielczość podczas
Nocy Muzeów”.

Jolanta Jędrzejewska

Grupa organizatorów Nocy. Od lewej: Jolanta Jędrzejewska, Marcin Kwiecień,
Danuta Twardowska, Zofia Chyra-Rolicz i Adam Piechowski.

Galeria Rondo

W

Podlasie inspiruje

Galerii Rondo
Fundacji Cepelia
Polska
Sztuka i Rękodzieło kolejna wystawa była prezentacją twórczości reprezentantki podlaskich
twórców ludowych Małgorzaty Pepłowskiej .
Tematyka prac jej związana jest z otaczającą
artystkę rzeczywistością.
Inspiracją jest środowisko wiejskie, jego tradycja oraz przyroda, co
znajduje odzwierciedlenie w obrazach tkanych
techniką dwuosnowową
zwaną podwójną . Tę
sztukę twórczyni poznawała od roku 1978 r.
Wzorzyste kompozycje wytwarzane
są na ręcznych poziomych krosnach
.Zanim pojawią się na nich nitki osnowy i wątku przygotowywane są na kołowrotku nici z runa owczego. Sprawne
operowanie na krośnie listewką zwaną
”prądkiem” powoduje wydobywanie
dolnej nici osnowy na wierzch a górnej ku dołowi . Małgorzata Pepłowska w tym zakresie reprezentuje szkołę
węgrowską. Po pięciu latach tworzenia
dwubarwnych dywanów-obrazów za
tkaninę „Zielony Karnawał „ otrzyma-

ła nagrodę w konkursie
białostockiego
Muzeum. Powstawały kolejno cykle m.in. związane z czterema porami
roku, z zabytkami Węgrowa i okolic.
Zapomniana
forma wycinanek obrzędowych z opłatka to
kolejna
specjalność
mieszkanki Podlasia.
Wyczarowuje z opłatka
jednopłaszczyznowe
i przestrzenne finezyjne gwiazdki, szopki,
aniołki, „światy” tj.
białe lub kolorowe
kule
symbolizujące
kulę ziemską. Kwiaty
z bibuły zachwycają
zarówno precyzją wykonania jak i doborem kolorów.
Prace Małgorzaty Pepłowskiej znajdują się w Muzeach Etnograficznych
Warszawy, Łodzi, Torunia,w kolekcjach prywatnych, a poza Polską m.in.
w Kanadzie, na Ukrainie, w Czechach,
Niemczech. Za swoją twórczość otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla
kultury ludowej „ J.J.

Spotkanie na Chmielnej

W

dniach 14 i 15 maja Fundacja Cepelia Polska Sztuka
i Rękodzieło zaprosiła na
pierwsze z dorocznych „Spotkań na
Chmielnej”, które odbywają się pod
honorowym patronatem Marszałka
Województwa Mazowieckiego i Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej, członków Stowarzyszenia Ludzi Twórczych z Brzozowa. Szeroki wachlarz
prac wzbudzał zainteresowanie wśród
odwiedzających stoiska.
Siedemnastoosobowa grupa prezentowała m.in. : wyroby z koronki, haftowane serwety, serwetki, obrusy, rzeźbę, elementy stroju ludowego, kwiaty
z bibuły, wydmuszki zdobione różnymi
technikami m.in. quillingu (tworzenie
wzorów z wąskich pasków papieru
odpowiednio zwiniętych i uformowanych przez zagniecenie zewnętrznych
warstw papieru ), a także wypieki cukiernicze wg dawnych podkarpackich
receptur. Przyjazd grupy rękodzielników z Podkarpacia do Warszawy
był możliwy dzięki zabiegom prezesa
Stowarzyszenia Małgorzaty Chmiel,
a przede wszystkim życzliwemu wsparciu Burmistrza Brzozowa, Marszałka
Województwa Podkarpackiego oraz
Wójta Gminy Haczów. Przedstawiciele

władz doceniają działalność Stowarzyszenia w upowszechnianiu rękodzieła
i folkloru swojego regionu.

Dzięki przychylności Fundacji Cepelia do grona prezentujących swoje
rękodzieło dołączyli zaproszeni goście,a wśród nich przedstawiciele warszawskiego Zespołu Szkół Specjalnych
nr 105 im. Kazimierza Kirejczyka z ul.
Długiej 9, którzy pokazali swoje prace
wykonane m.in. w ramach istniejących
zawodowych specjalizacji introligator,
stolarz, ale także te kształtujące poczucie piękna, gustu i smaku, jak np.
zdobienie techniką decoupage szkła
czy drewna. Zainteresowaniem cieszyły się ikony wykonane przez uczniów
pod czujnym okiem pedagogów Beaty
Boguszewskiej i Leszka Polkowskiego.
W charakterze sprzedawców wystąpili
dwaj uczniowie Mateusz ki i Bartłomiej.
Zespół Szkół jest jedną z dziesięciu
placówek oświatowych na Mazowszu
uczestniczących w programie Krajowej Rady Spółdzielczej „Spółdzielnie
Uczniowskie szkołą aktywności”.
Jolanta Jędrzejewska
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ak podaje PAP 3.06.16, ponowne
określenie minimalnej odległości
sklepów z alkoholem na 50 metrów
m.in. od szkół oraz skrócenie listy innych tzw. obiektów chronionych – to
niektóre ze zmian w zasadach sprzedaży alkoholu, które przyjęli warszawscy
radni. To rezygnacja z części przepisów
przyjętych w zeszłym roku.
W przyjętych wczoraj późnym wieczorem uchwałach ponownie określono, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży może być
usytuowany w odległości nie mniejszej
niż 50 m od obiektów chronionych, co

które nie mogły otrzymać kolejnych
zezwoleń, powstawały nowe punkty.
Pod koniec czerwca 2015 r. radni
zaostrzyli przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu. Wydłużono minimalną
odległość lokalizacji sklepu sprzedającego alkohol – z 50 do 100 metrów
od obiektów chronionych, czyli m.in.
przedszkoli i szkół, a także rozszerzono
tę listę o żłobki, kluby dziecięce, placówki wsparcia dziennego i poradnie
psychologiczno-pedagogiczne.
Ponadto radni wtedy zmniejszyli
o 150 ustaloną liczbę miejsc sprzedaży napojów zawierających powyżej
4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży, tj. z 3100 do 2950
punktów na terenie miasta.

oznacza zmniejszenie minimalnej odległości ze 100 metrów.
Jednocześnie z listy obiektów chronionych zostały wykreślone żłobki,
kluby dziecięce, szkoły dla dorosłych,
szkoły policealne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i klasztory, a także na mocy poprawki zgłoszonej przez
przewodniczącą rady miasta – przedszkola.
Trzecia zasadnicza zmiana to zmiana sposobu pomiaru odległości punktu
sprzedaży. W przypadku szkoły i innych obiektów chronionych pomiar ma
być dokonywany nie do granicy tego
obiektu np. od ogrodzenia, lecz do najbliższego, ogólnodostępnego wejścia.
Pomiar do granicy obiektu pozostaje
w przypadku obiektów wojskowych,
zgodnie z wnioskiem Dowódcy Garnizonu Warszawa.
Ponadto jedna z przyjętych uchwał
zmniejsza do 2900 liczbę punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem
piwa) przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży. Uchwała
z czerwca ub. roku określała ten limit
na 2950.
Nie wprowadzono zmian co do
sprzedaży alkoholów przeznaczonych
do spożycia na miejscu, limit punktów
pozostał na poziomie 2440.
W uzasadnieniu uchwał napisano,
że cel zmian z ub. roku, czyli ograniczenie dostępności alkoholu, nie został
osiągnięty, ponieważ w miejsce istniejących punktów sprzedaży alkoholu,

Jak informuje PAP 25 maja br. od
stycznia 2018 r. będzie jedna inspekcja bezpieczeństwa żywności.
Reforma systemu bezpieczeństwa
żywności jest jedną z najważniejszych
w programie działań rządu – poinformował w środę minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Zakłada ona konsolidację
nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w nowej instytucji – Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.
Harmonogram prac przewiduje, że
rok 2017 stanowiłby okres vacatio legis, podczas którego powołany pełnomocnik powinien przeprowadzić całość zadań niezbędnych do wdrożenia
nowych przepisów. Według tego planu
Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa
Żywności rozpocznie działalność 1
stycznia 2018 r.
„W programie działań rządu i resortu na lata 2015-2019 sprawa reformy
systemu bezpieczeństwa żywności jest
jedną z najważniejszych. Jesteśmy zdeterminowani przeprowadzić reformę
(...), choć zdajemy sobie sprawę, że jest
to trudny i odpowiedzialny proces” –
powiedział minister na konferencji prasowej. Dodał, że do końca bieżącego
roku powinny być przyjęte dwie podstawowe ustawy związane z tą reformą,
aby w następnym roku mogły być wydane stosowne rozporządzenia.
W Polsce istnieje rozproszony model
nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Działa pięć instytucji kontrolnych:
Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS),
Inspekcja Weterynaryjna (IW), Pań-

stwowa Inspekcja Ochrony Roślin
i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcja
Jakości Handlowej Artykułów Rolno
-Spożywczych (IJHARS) oraz Inspekcja Handlowa (IH). Są to główne, chociaż niejedyne inspekcje zaangażowane
w urzędową kontrolę żywności, ponieważ pewien udział mają w niej również
Inspekcja Ochrony Środowiska, a także
służby sanitarne oraz weterynaryjne resortów: spraw wewnętrznych i obrony
narodowej.
Działające obecnie inspekcje zostaną połączone w jedną Państwową
Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności
(PIBŻ). Zakłada się, że konsolidacji
będą podlegać w całości IW, PIORiN
oraz IJHARS, a także PIS i IH w części,
w jakiej sprawują nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Inspekcję nadzorował będzie minister rolnictwa.
Nowa inspekcja będzie miała „spionizowaną” strukturę, a podporządkowanie jednostek terenowych nie będzie realizowane, jak dotychczas, za
pośrednictwem wojewodów lub władz
samorządowych. Finansowanie PIBŻ
będzie się odbywać w ramach jednej
części budżetowej. Dzięki temu – jak
podaje resort rolnictwa – inspekcja
uzyska większą efektywność operacyjną poprzez np. możliwość oddelegowania pracowników do innej części kraju
w celu wykonywania nieplanowanych
zadań w sytuacjach kryzysowych lub
potrzeb związanych na przykład z obsługą eksportu. Jednolity budżet ma pozwolić na racjonalizację wydatków
i lepsze wykorzystanie posiadanych
środków.
Strategiczne kierunki i naukowe
podstawy analizy ryzyka, jak też koordynacja badań realizowanych przez
instytuty i uczelnie będzie zadaniem
Narodowej Rady Naukowej Bezpieczeństwa Żywności. Członkowie Rady
będą powoływani przez Prezesa Rady
Ministrów.
Resort podał, że przygotowanie reformy wiąże się z potrzebą uchwalenia ustawy o PIBŻ oraz zmiany ustaw
regulujących sprawy z zakresu bezpieczeństwa żywności, a także wydania
lub znowelizowania ponad 100 rozporządzeń. Częścią prac przygotowawczych będzie poinformowanie oraz
przeprowadzenie uzgodnień z Komisją Europejską, organizacjami międzynarodowymi i władzami państw,
z którymi Polska prowadzi obrót żywnością.
Opr. Red.

poradnik

masa wynosi nie więcej niż 25 proc. łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego
produktu (nie licząc wody).
Informacja „Produkt polski” ma być
zamieszczana w formie znaku graficznego, którego wzór określi minister właściwy do spraw rynków rolnych. Inny znak
ma być zabroniony – nawet jeśli dany artykuł spełnia wymogi bycia „produktem
polskim”, podane w ustawie. Obrót produktami opatrzonymi innym znakiem jest
możliwy do końca 2017 roku.
Ustawa ma wejść w życie 1 grudnia
2017 r. Jak podano w uzasadnieniu, ustawa ma – przez wprowadzenie jednolitych
kryteriów – umożliwić konsumentom

że w ustawie wprowadzimy mechanizmy, które w większym stopniu zachęcą
producentów, aby wprowadzić takie znakowanie.
Natomiast przewodniczący Federacji
Gospodarstw Rodzinnych Krzysztof Tołwiński stwierdził, że już są wprowadzone wystarczające przepisy, aby żywność
była znakowana:
– Na rynku wieprzowiny jesteśmy
europejską kolonią gospodarczą. Dyrektywa unijna z 2011 r. o identyfikacji, oznakowaniu, miejscu pochodzenia
produktów zwierzęcych, ostatecznie
implementowana i wdrożona 1 kwietnia
2015 r. Świetna dyrektywa, która pięknie pokazuje kraj miejsca pochodzenia

wyszukiwanie produktów wytworzonych
w Polsce z użyciem polskich surowców.
Wcześniej rolnicy proponowali wprowadzenie oznaczenia identyfikującego
żywność jako zakupioną bezpośrednio od
polskiego rolnika.

nie tylko pełnych partii, ale wszelkiego
MOM-u, nawet mieszanego. Oczywiście
ta dyrektywa w państwie polskim, co łatwo sprawdzić w sieciach handlowych
– chodzę tam często, sprawdzam, pytam
kierowników, dlaczego nie ma prawidłowego oznakowania – niestety, nie jest egzekwowana.
To jest jedno z zasadniczych źródeł,
gdzie przegrywamy walkę o nasz surowiec. Szanowni państwo, tę walkę przegrywamy szczególnie w opanowanym
handlu, czyli w głównych sieciówkach.
My ewentualnie możemy dostarczyć
nasze produkty do tego marginalnego, rodzimego handlu. Panie ministrze,
to jest podstawowa sprawa. Są wszelkie instytucje, agencje, inspekcje, które
wzajemnie się wykluczają, a nie dbają
o naszą gospodarczą rację stanu. Trzeba
jak najszybciej doprowadzić do powstania poważnej inspekcji; nie od 1 stycznia
2018 r., bo to będzie zbyt długie oczekiwanie i zniszczymy za dużo rolnictwa.
Trzeba zacząć egzekwować prawo; na razie przynajmniej to unijne.
Wiceminister odparł: – Jeśli chodzi o znakowanie, to będzie zmiana,
która w większym stopniu zmusi handel do znakowania, tak żeby dotyczyło
to mięsa i niepakowanego, i pakowanego.
Opr. Red.
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a portalu farmer.pl od 30 maja
br. możemy przeczytać o nowych regulacjach prawnych dotyczących oznakowania żywności.
Możliwość dobrowolnego oznakowania artykułu rolno-spożywczego, będącego produktem nieprzetworzonym,
informacją „Produkt polski”, jest
dopuszczalna, jeżeli produkcja podstawowa tego produktu odbyła się ma
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
– zakłada projekt ustawy o zmianie
ustawy o jakości artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o funduszach
promocji produktów rolno-spożywczych, który trafił do konsultacji społecznych.
Zgodnie z rozporządzeniem unijnym
178 z 2002 r., „produkcja podstawowa”
oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę
produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także
łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie
runa leśnego.
W projekcie ustawy podano, że
w przypadku mięsa takie oznakowanie
będzie możliwe, jeżeli mięso to zostało
pozyskane ze zwierząt urodzonych na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz
których chów i ubój obyły się na terytorium naszego kraju; natomiast w przypadku innych niż mięso produktów pochodzenia zwierzęcego – jeśli zostały
pozyskane od zwierząt, których chów
odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Natomiast produkt przetworzony będzie mógł być oznakowany informacją
„Produkt polski”, jeśli został wyprodukowany na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej i wszystkie jego składniki spełniają wyżej podane warunki lub zostały
wyprodukowane na terytorium Polski
i spełniają te warunki.
Przewidziano też możliwość użycia
składników inne niż opisane, ale wówczas można użyć ich tylko wtedy, gdy
nie mogą być zastąpione polskimi, a ich

Oznakowanie żywności
Zachęty ministerialne

Na portalu farmer.pl 19 maja br. podano, że Ministerstwo Rolnictwa zapowiada uregulowanie, które zachęci producentów i handlowców do znakowania
żywności. Projekty ustaw mają wkrótce
trafić do konsultacji. Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki zapowiedział wprowadzenie znakowania żywności krajem
pochodzenia:
– Wśród działań, które mają poprawić
sytuację na rynku produkcji rolno-spożywczej, przewidujemy wprowadzenie
w krótkim czasie ustawy, która za chwilę
wyjdzie z ministerstwa rolnictwa, o systemach jakości i funduszach promocji.
Ustawa pozwoli na takie znakowanie
żywności krajem pochodzenia, żebyśmy
jako konsumenci mieli informację o tym,
z jakich surowców składa się ostateczny
produkt. Niestety, w myśl prawa unijnego takie znakowanie na chwilę obecną
możemy wprowadzić tylko na zasadach
dobrowolności, a więc producenci musieliby chcieć znakować. Mam nadzieję,

CO PISZĄ INNI?

P

konsultowana i poddawana kontroli
urzędników. Ci ją zatwierdzali. W takiej sytuacji ich błędami czy niekonsekwencją nie można obciążać beneficjenta i żądać od niego po dłuższym
czasie zwrotu dotacji z odsetkami. Wyrok jest prawomocny.

rzez wiele miesięcy pisaliśmy
wielokrotnie o barach mlecznych. Tej ostatniej ostoi taniego, dobrego, swojskiego jedzenia dla
ludzi niemajętnych, w tym emerytów,
rencistów, studentów. Dla niektórych,
np. bezrobotnych, zadłużonych, czy
pozostających w trudnej sytuacji życiowej, to jedyna deska ratunku, bo
mogą tu korzystać np. z bezpłatnych
bonów żywieniowych MOPS. Tak jest
np. w Krakowskiej Spółdzielni Gastronomicznej, która pod kierunkiem
dzielnej prezes Haliny Karykowskiej
prowadzi, mimo kolosalnych trudności 9 barów mlecznych.
Opisywaliśmy heroiczne boje o ratowanie barów przed skandalicznymi ciosami fiskusa i horrendalnymi

Podobnie o sprawie donosiło Radio Gdańsk 2 czerwca br. Podano, że
Ministerstwo Finansów zwróci „mleczakowi” z PSS w Słupsku 37 tys.
zł. za niesłusznie zabraną dotację do
tanich posiłków. Poszło o sól w zupie
i skwarki w pierogach! Obecnie Społem w Słupsku zrezygnowało z dotacji ministerstwa do tanich posiłków
w przyszłości.
– Ta sprawa kosztowała nas tyle
nerwów, że jakoś sobie radzimy bez tej
dotacji. Dla nas zwrot ponad miliona
złotych byłby katastrofą. Niewiele bra-

karami m.in. za używanie przypraw.
Zawiązywały się komitety społeczne
w obronie barów, demonstrowano na
ulicach, interweniowali samorządowcy, w tym prezydent Słupska Robert
Biedroń, a także Krajowy Związek
Społem. Wreszcie od 1 kwietnia ubr.
ówczesny minister finansów w rządzie
Ewy Kopacz, Mateusz Szczurek uchylił swoje nierozsądne, szkodliwe przepisy, ale straty wskutek zmian cen,
jadłospisów, odpływu konsumentów
i części personelu pozostały, i w rezultacie z dotacji budżetowych korzysta
już tylko garstka kilku spółdzielni.
Ostatnio do sprawy wróciły media,
w tym Rzeczpospolita z 3 czerwca br.
w artykule Aleksandry Tarka.
Jak pisze autorka – Jadłodajnia,
która nie wpisała do ewidencji produktów dotowanych, ale użytych do dań
bez dofinansowania, nie musi zwracać dotacji… Niedawno głośno było
o sankcjach za pieprz i sól w posiłkach.
W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór o zwrot blisko
40 tys. zł dotacji przez słupskie Społem… Poszło m.in. o ewidencję ilościowo-wartościową surowców, która
stanowiła podstawę obliczenia dotacji.
Urzędnicy wskazali, że bar niektóre
produkty z listy dotowanych zużywał
do sporządzania posiłków z wyższą,
niż przewidywały przepisy, marżą.
I wbrew przepisom nie ujmował ich
w ewidencji surowców…
Jak zauważył sędzia sprawozdawca
Stefan Kowalczyk, w barze mlecznym
można sprzedawać posiłki dotowane
i nie. Przy czym jeśli produkty z wykazu są zużyte do przygotowania posiłków niedotowanych, to nie trzeba ich
ujmować w ewidencji.
Dodatkowym argumentem okazało
się naruszenie zasady zaufania do organów. Sąd zauważył, że ewidencja była

kowało, żeby Ministerstwo Finansów
doprowadziło nas do upadku. Dlatego
teraz wyegzekwujemy te 37 tysięcy
złotych z odsetkami co do grosza –
mówi prezes PSS Społem w Słupsku
Eugenia Rębacz.
Wcześniej urzędnicy skarbówki zakwestionowali dodawanie do potraw
części przypraw i naliczane na nie
marże. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał zwrócenie
cofniętej dotacji wraz z odsetkami od
pierwszego kwartału 2012 roku. Jednak
spółdzielnia słupska, która prowadzi
bar mleczny, wygrała z Ministerstwem
Finansów proces o zwrot ponad miliona stu tysięcy złotych. Ministerstwo
żądało zwrócenia pieniędzy właśnie
z powodu dodawania do zup soli czy
skwarków do pierogów. Sąd przyznał
rację barowi mlecznemu i pieniędzy
PSS Społem w Słupsku zwracać nie
musiało. Po nagłośnieniu sprawy przez
media, zmieniono załącznik zawierający listę dodatków do potraw objętych
dotacją do tanich posiłków.
Tyle prasa i radio dzisiaj. Ale
my musimy postawić pytanie: Kto
za to wszystko odpowie? Za straty
materialne spółdzielni. Za zabójcze
żądanie zwrotu np. dwumilionowej
dotacji przez Gastronomiczną Spółdzielnię Spożywców Społem w Poznaniu, co miało unicestwić ich osiem
barów mlecznych? Dodajmy, że ta
dzielna spółdzielnia z prezes Iwoną
Gorońską na czele, oferuje obiady
dwudaniowe po OSIEM złotych!
KTO WRESZCIE ODPOWIE
za – podważenia zaufania klientów-obywateli do państwa, które
podobno ma stać na straży praw
i interesów obywateli, zwłaszcza tych
najbardziej potrzebujących pomocy
i wsparcia?
Opr. DG

Zabójcze milionowe zwroty

Kto za to odpowie?

WSPOMNIENIE
Na początku roku bieżącego, przeżywszy 91 lat zmarła wieloletnia pracownica i działaczka naszej Spółdzielni

Helena Aleksandra Kasprzak (1925-2016)

która całe swoje życie zawodowe poświęciła spółdzielczości, a przede
wszystkim ludziom, którymi kierowała i otaczała serdeczną opieką.
Miała zaledwie 21 lat, gdy w roku 1946 podjęła pracę inspektora, a wkrótce awansowała na kierownika działu kadr w Wojewódzkim Oddziale Społem
w Warszawie. Członkiem spółdzielni została w roku 1947, a w latach 1950-76
pełniła też wiele funkcji społecznych jako działaczka związków zawodowych,
a także aktyna członkini Ligi Kobiet. Aż do odejścia na emeryturę, czyli do
roku 1980 związana była ze spółdzielnią „Społem” na Pradze-Południe, gdzie
zatrudniona była jako główny specjalista do spraw pracowniczych i samorządowych, ale też w latach 1950-61 inicjowała i nadzorowała działalność komitetów członkowskich, które w tamtym czasie spełniały istotną rolę w działalności
spółdzielczych placówek handlowych.
Pracowała bezpośrednio z ludźmi i dla ludzi dając się szybko poznać jako
osoba kompetentna i niezwykle obowiązkowa, ale też cicha i skromna, kierująca się zawsze i tylko myślą o innych. Emerytura nie była, oczywiście rozstaniem, bo natychmiast, nie przerywając swojej pracy w komitetach członkowskich, włączyła się do pracy w Komisji Historycznej Warszawskiej Spółdzielni
„Społem” prowadząc skrupulatnie Księgę Zasłużonych Działaczy Spółdzielczych, a także organizując i kierując pracą Koła Spółdzielczyń na Pradze-Południe. W latach 1983-85 sprawowała też obowiązki wiceprzewodniczącej Rady
Nadzorczej WSS „Społem” Na Pradze-Południe.
O tym, jak wysoko ceniono jej dorobek zawodowy i działalność społeczną
świadczą liczne odznaczenia i medale, wśród których znajdują się odznaki:
Zasłużonego dla Społem, Zasłużonego Pracownika Handlu, Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego, a także Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi, czy Medal 30-lecia PRL. Ukoronowaniem zaś tych wszystkich wyróżnień jest Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Do ostatnich chwil życia utrzymywała kontakt ze „swoją” spółdzielnią,
żywo interesując się zachodzącymi zmianami.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Pracownicy i członkowie spółdzielni
„Społem” WSS Praga-Południe
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smaki warszawy
KUŹNIA
KULTURALNA

T

o zupełnie nietypowa restauracja.
To prawdziwa kuźnia artystyczna, bo co tydzień, co kilka dni
występują tu znani i lubiani artyści
estrady, filmu, teatru. W tegorocznym „menu” kulturalnym można
kupić bilety na występy m.in. Sojki,
Umer, Opanii, Maleńczuka, Wodeckiego, Turnaua, Rodowicz, Krawczyka, Bajora, Kabaretu Moralnego
Niepokoju i in. Zwykle przed występem goście jedzą kolację, a potem
tylko piją wino i napoje.
Jasna, przestronna sala pod białym
brezentowym dachem pomieści 180 osób. W upalne
dni znakomicie sprawdza się
klimatyzacja, także w dzień.
Właśnie wraz z dużą grupą
byliśmy gośćmi na obiedzie
w jedno z wiosennych popołudni. Najpierw konferencja przy
zwykłych stołach, a potem obiad
serwowany przez szybką i sprawną
obsługę kelnerską już przy stołach
elegancko zastawionych na białych
obrusach. Z boku pewne elementy
metalowe przypominają, że kiedyś
była tu kuźnia królewska. U sufitu
zawieszono filmowe reflektory, a na
ścianach podziwiamy portrety występujących tutaj artystów.
W menu, wydrukowanym osobno,
znalazły się potrawy lunchowe, zwykle serwowane w godz. 12-16, uzupełnione o przystawki i desery z karty. Mieliśmy zatem do wyboru zupy:
domowy rosół z makaronem lub
krem z białych warzyw z chipsem
z szynki dojrzewającej oraz dania
główne: roladki z indyka ze szpinakiem w sosie serowym z opiekanymi ziemniakami i mixem sałat albo
grillowany łosoś na risotto z pęczaku
z sosem cytrusowym z marynowana
gruszką. Na deser do wyboru były:
sernik na spodzie kakaowo-ciasteczkowym lub domowa szarlotka
z gałką lodów waniliowych. Do
obiadu podawano białe i czerwone

wino, napoje. Na przekąskę entre był
wyśmienity wędzony łosoś z dodatkami. A do deserów można było tez
skorzystać z kawy lub herbaty.
Przyznam, że łosoś w obu postaciach zdobył największe uznanie
gości. Moja warzywna chyba była
lepsza od rosołu. Kiedy wpadniemy
tu na koncert będzie wtedy okazja do
skosztowania specjalności zakładu
– steków z sezonowanej wołowiny,
w tym z Angusa. Ceny potraw, jak
i biletów na koncerty nie są specjalnie wygórowane. Na imprezy zapraszał nas osobiście właściciel Kuźni
Bertrand Jasiński i widać było, że
traktuje swe zadania z pasją jak misję społeczną.

fony. Byłem zaskoczony, że potrawkę w sosie z kurczaka z pieczarkami
oraz surówką dostałem gorącą i...
bardzo smaczną! Idealnie doprawiona, z odpowiednią ilością duszonej
cebuli. A porcja za jedyne 13 zł była
ogromna. Wniosek – nie ulegać stereotypom. I warto korzystać z facebooka.

HOROSKOP

CON-HO

M

imo, że jestem sceptycznie nastawiony do tego typu lokali
azjatyckich, to jednak ubogie,
proste wnętrze tutaj – róg Wiertniczej i Lentza – upiększają dwa
wspaniałe freski na szkle na suficie,
z motywami roślinno-ptasio-kwiatowymi. W tle muzyka z ekranu TV.
Frekwencja mimo deszczowej pogody o dziwo spora i wszyscy, przeważnie młodzi mężczyźni z zapałem jedzą tutejsze dania. A przecież
oferta jest standardowa, a barmanka, blondynka z kokiem, na pytanie
o specjalność zakładu nie potrafiła
nic powiedzieć, tylko napomknęła
że najczęściej klienci biorą kurczaka
z dodatkami. Także i na wynos i na
dowóz, bo odbiera jednocześnie tele-

ZIELONA BUDKA

Waga 23.IX– 23.X

Byk 21.IV-21.V

Skorpion 24.X-22.XI

Bliźnięta 22.V-21.VI

Strzelec 23.XI.-23.XII

W

Twoja kreatywność znajdzie
pole do popisu. Dobry czas
na rozwinięcie nowych pasji.
Okaż więcej zainteresowania
najbliższymi.

Czerwcowe wydarzenia pomogą ci w poznaniu nowych
osób, które być może będą
pomocne w realizacji twoich
planów.

Rak 22.VI-22.VII

Koziorożec 24.XII-20.I

Lew23.VII-22.VII

Wodnik 21.I-20.II

J

do smażenia) i smaż krótko polędwiczki
na dużym ogniu. Wystarczy ok. 2 minuty z każdej strony – tak aby mięso nie
było surowe, ale by zachowało miękkie
i soczyste wnętrze, a z wierzchu ładnie
się przypiekło. 5. Danie podaj zaraz po
usmażeniu mięsa z gorącymi szparagami obficie polanymi przygotowanym
wcześniej sosem.

Dystans do emocji w różnych
sytuacjach pomoże ci zachować równowagę. Rodzina
wymaga wspólnych spotkań
i rozmów.

Duże zmiany w życiu towarzyskim. Czekają cię liczne
zaproszenia w drugiej połowie miesiąca. Czas pomyśleć
o odpoczynku.

Stabilność w relacjach z najbliższymi powinna pomóc
w podejmowaniu ważnych
dla wszystkich decyzji.

Panna 23.VIII-22.IX

Ryby21.II-20.III

Niezałatwione dotąd sprawy
doczekają się finału. Możesz
przyspieszyć ich realizację,
aby mieć czas na podjęcie
wkrótce nowych wyzwań.

W

Sprawy
pierwszoplanowe
wymagają większego skupienia. Zachowuj się racjonalnie
w każdej sytuacji. Czas na
relaks.

z hasłem

krzyżówka nr 6
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Z sezonowego
kalendarza – CZERWIEC
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(w trakcie pieczenia nada ona ciastkom
piękną barwę). 7. Ciastka piecz w piekarniku nagrzanym do 200 stopni (górna
i dolna grzałka) przez ok. 15-20 minut do
czasu, aż pięknie się zrumienią.
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uż niedługo pierwszy dzień lata i każdy z nas z niecierpliwością czeka nie
tylko na słońce i wakacje, ale także
nowe smaki warzyw i owoców, które
pojawiają się w tym okresie. W czerwcu
nuda na pewno nie zagości w naszych
kuchniach. Mamy szeroką gamę warzyw i owoców, zarówno tych, które są
już z nami od wiosny, jak również tych,
które dopiero teraz się dojrzewają. To
okres, kiedy wszystko jest łatwo dostępne, świeże i pachnące.

Merkury pomoże ci na nabranie dystansu do niektórych
spraw. Czas na poświęcenie
większej uwagi nie tylko rodzinie, ale także i sobie.

Dotychczasowe
przedsięwzięcia należy podsumować.
W dokończeniu tych niezrealizowanych pomogą ci
gwiazdy.

TASTE BURGER

domowe dania – Sezonowe Przysmaki

Miesiąc sprzyjający planom
zawodowym i osobistym.
Dobry czas na znalezienie
wspólnego języka z najbliższymi.

Miesiąc nowych pomysłów,
a jednocześnie poznania nowych rzeczy. Dobry okres na
poszukanie nowego źródła
dochodu.

upalny dzień jest tu dosyć zacisznie, mimo że w czerwcu
już tędy przemykają liczne
wycieczki szkolne do Pałacu Wilanowskiego. Wpływają na to drzewa, które przynoszą zbawienny cień
i ogródki z trzech stron pawiloniku z białymi parasolami.
W ofercie głównie znane
lody gałkowe, w tym przebój
tego roku karmelowe solone,
ale oprócz tego można zamawiać gofry z dodatkami, naleśniki, placki ziemniaczane, sorbety,
koktajle, rurki ze śmietaną. Gdy nie
ma młodzieży siadają tu kumoszki
i pojedynczy okoliczni mieszkańcy. Czasem fajny jest widok młodej
pary, po ślubie w kościele obok, pieszo szukającej miejsca w zieleni na
zdjęcia. Polecamy gofry piernikowe
po 5,50 zł, albo bananowca, czyli gofra z bananem, syropem klonowym
i bitą śmietaną za 9,50. Obsługa lekko znudzona, gdy pusto, ale sprawna.

takim ogródku czujemy się
jak w jordanowskim, bo jest
kolorowo i wesoło, a zbite
ze skrzynek mebelki przypominają
dziecięce. Są i leżaki pod parasolami
i lodówka na zewnątrz, skąd dziewczyna serwuje lody, zwykłe Algidy
i Schollera. W upał nie w głowie nam
burgery, tylko właśnie lody, które tutaj wśród dzieci ze szkolnych wycieczek do pałacu smakują jakby lepiej.
Tylko chwilę trwa gwar młodzieży
bo idą dalej, a błogi relaks pozostaje...
SMAKOSZ

Baran 21.III-20.IV

Jeśli masz jakieś niezrealizowane plany z pewnością
będzie je można łatwiej zakończyć. Nowe pomysły nie
dadzą ci spać po nocach.

W Wilanowie
W sumie lokal pod nowym właścicielem dorobił się stałych bywalców
i z okolicznych osiedli Wilanowa
i z innych dzielnic stolicy. Zapanowała moda na dobrą kulturę i jedzenie, jak w czasach królewskich i to
jest właśnie duch nowego Wilanowa.
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Rabarbarowe ciastka
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francuskie
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Polędwiczki wieprzowe
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● pęczek zielonych szparagów ●
polędwiczka wieprzowa ● sos na bazie
octu balsamicznego do mięsa ● musztardowo-miodowy sos vinegrette do polania szparagów 1. Szparagi umyj, odłam
twarde części, ułóż na blaszce, skrop
oliwą z oliwek i posól. Tak przygotowane wstaw do piekarnika nagrzanego do
ok. 175 stopni i piecz do czasu aż ładnie
się przypieką i zmiękną. 2. Polędwiczkę
pokrój w grube plastry 2-3 cm grubości. Każdy kawałek mięsa lekko oprósz
solą i pieprzem, posyp suszonym rozmarynem i skrop oliwą z oliwek, a następnie odłóż na bok na czas pieczenia
szparagów. 3. Sos vinegrette przygotuj
z czterech łyżek oliwy z oliwek, łyżki
musztardy, łyżki miodu, dwóch łyżek
soku z cytryny oraz wyciśniętego ząbka
czosnku. Wszystkie składniki wymieszaj dokładnie do uzyskania gładkiej,
złocistej emulsji. 4. Kiedy szparagi są
już prawie gotowe, rozgrzej mocno patelnię (możesz dodać odrobinę tłuszczu

● ciasto francuskie, najlepiej chłodzone w rolce ● 500 g rabarbaru ● cztery łyżki cukru brązowego/trzcinowego ● dwie
łyżki oliwy z oliwek
1. Ciasto rozwiń na blacie i podziel
nożem na prostokąty o wymiarach mniej
więcej 10 na 15 cm. 2. Rabarbar oczyść,
odetnij końcówki łodyg od dołu i od góry,
a następnie pokrój w dość cienkie plasterki. 3. W wysokim pojemniku wymieszaj
pokrojony rabarbar z cukrem i nałóż po
porcji takiej mieszanki na każdy z przygotowanych wcześniej prostokątnych kawałków ciasta francuskiego. 4. Dłuższe boki
ciasta zawiń do środka, tak aby pomiędzy
krawędziami pozostało kilka milimetrów
wolnej przestrzeni. Następnie krótsze boki
ciasta podwiń do góry (ok. 3 cm z każdej
strony) i przyciśnij mocniej palcami zagiętą krótszą krawędź – dzięki temu ciasto
nie wróci w trakcie pieczenia do zupełnie
płaskiej pozycji. 5. Ciastka przed włożeniem do piekarnika powinny wyglądać
jak niedomknięte paczuszki z podłużną
szparą. 6. Tak przygotowane ciastka ułóż
na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i posmaruj z wierzchu oliwą z oliwek

Warzywa: botwinka, natka pietruszki, rukola, rzodkiewka, sałata, szczaw,
ziemniaki. Pierwsze zbiory bobu, brokułów, cukinii, fasolki szparagowej,
kalafiora, kalarepy, marchewki młodej,
ogórków, pora młodego, selera (liście),
szparag, szpinaku, ziemniaków młodych.
Pod koniec miesiąca zielony groszek
i groszek cukrowy. Owoce: agrest, czereśnie, truskawki, wiśnie. Pierwsze zbiory śliwek i porzeczek.
Tartinka

Przysłowia 
O dzieciach  
Czym słońce dla wszystkich ludzi,
tym dziecko dla matki.
Dla dobrego dziecka słowo
starczy za karę.
Dobre dziatki, to skarb matki.
Dziecko uparte, niewiele warte.
Kiedy dziecko płacze, matkę serce boli.
Gdy dziecko upada,
anioł poduszkę podkłada.
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Wszystkie litery ponumerowane w prawym dolnym rogu napisane
w kolejności od 1-30 utworzą hasło:
Poziomo: 1) teownik, 5) Jose współczesny reżyser hiszpański, 8)kamrat, 9)
miara długości, 10) żona Łomnickiego,
11) wyróżnienie głoski w sylabie, 13)
góra na płw. Ajon Oros, 16) m. w pd
-wsch. Iraku, 20) pachnący krzew, 23)
odpis, 24) tam zdobywa się opaleniznę,
25) munsztuk, 26) frontowa ściana budynku, 27) rodzaj tkaniny z wełny czesankowej.
Pionowo: 1) duże kukułki, 2) syn Odyseusza i Penelopy, 3) ciężka odzwierzęca
choroba zakaźna 4) taką postać przybiera Marzanna, 5) rz. dopływ Tybru, 6) m.
i port na wyspie Leyte (Filipiny), 7) flaga,
daw. bandera, 12) organizacja, stowarzyszenie, 14) w łazience na podłodze, 15)
owocowe, warzywne, 17) konto szczegółowe, 18) nazwisko aktorki filmowej
i teatralnej Aleksandry, 19) łoskot), 21)
brana u krawcowej, 22) Mustafe Naim
(1652-1716) turecki historyk, 23) z prze-

3
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drostkiem Lu jest imieniem kompozytora
i dyrygenta Różyckiego (1884-1953).
Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 6 prosimy przesłać na adres
redakcji do dnia 30 czerwca 2016r.
Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania będą premiowane nagrodą
– niespodzianką ufundowaną przez
Handlową Spółdzielnię Pracy „Hurt”
Rozwiązanie krzyżówki nr 4/16
Poziomo:1) juniorka, 5) bekasy, 8)
lawina, 9) Tułowice, 10) taternik, 11)kastor, 13) ogrom, 16) Bragg, 20) owicyd,
23)pieczywo, 24) Ilirowie, 25) jaśmin,
26) Andora, 27) chłystek.
Pionowo:1) Julita, 2) nowotwór, 3)
Oxnard, 4) Antek, 5) bałyk, 6) kawas,
7) socjolog, 12) Arab, 14) Garwolin, 15)
mity, 17) astygmat, 18) wczasy, 19) kornik, 21)corso, 22) dawka, 23) prezc
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