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Walne Zgromadzenie Członków przed nami...
8 lutego 2017 roku odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze
Walne Zgromadzenie Członków SPPWTK.
Początek zebrania — godz. 1130, miejsce, to sala restauracji „STOLICA”
(dawny „Senator”) przy ul. Szeroki Dunaj 1/3 .
Tegoroczne Zgromadzenie Członków, to przede wszystkim wybory Zarządu,
który będzie prowadził Stowarzyszenie przez kolejne 3 lata. Jest okazja do
zastanowienia się co udało się nam zrobić, co wymaga dalszych starań
i jakie ma być nasze Stowarzyszenie w przyszłości - w zupełnie nowej
sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej. Byliśmy zawsze organizacją
apolityczną, nigdy nie wzywaliśmy do głosowania czy popierania
jakiejkolwiek partii. Zawsze naczelną dewizą Stowarzyszenia było i będzie
służenie naszym klientom i konsumentom m.in. poprzez pomoc i wsparcie
dla przedsiębiorców, oferujących swoje usługi głównie na terenie Starego
i Nowego Miasta. Mamy wielu członków w różnych częściach miasta
(głównie w Śródmieściu) i skupiamy ok 150 firm. Od początków naszej
działalności czyli od 1989 roku wiele firm zmieniło swoich właścicieli,
a także przybyło wielu nowych przedsiębiorców zastępując tych którzy
ustąpili, nie tylko z powodu wymiany pokoleniowej, ale często z powodów
ekonomicznych, nie dając sobie rady z rosnącymi obciążeniami.

Róbmy swoje dalej…
W okresie swojej działalności Stowarzyszenie przechodziło różne okresy; od
entuzjazmu, po chwilowe zniechęcenie, od
spokojnych negocjacji , po gwałtowne choć
przemyślane protesty. Zawsze towarzyszyła nam
rzeczywistość polityczna, która poprzez zmienne
koncepcje gospodarcze i organizacyjne, mogła
wielu skutecznie zniechęcić do prowadzenia
własnej
działalności gospodarczej. Kolejne
zmiany rządów, władz miejskich i dzielnicowych,
najczęściej sprowadzały się do podwyżek
czynszów, opłat, zmian w zakresie zarządzania
handlem i gastronomią — częściej jak zmiany w
organizacji ruchu drogowego.
Obroniliśmy
czynsze, wypracowaliśmy zasady naliczania opłat
bez gwałtownych podwyżek, a po latach
współpraca z władzami miasta przeszła w sferę
spokojnych negocjacji. Stąd uregulowanie spraw
ogródków letnich, zgoda na otwarcie ogródków

zimowych, organizacja lodowiska i kiermaszu,
wszystko po to, aby uatrakcyjnić nasze Stare
Miasto. Do dziś wielu kolejnych decydentów
miejskich z trudem konstatowało, że w lecie
i w zimie to zupełnie inne warunki i możliwości
działania. Jest lepiej ale do „hura optymizmu” jest
nam daleko. Jeden zasadniczy problem zawsze
będzie „kością w gardle” - to niezakończone
starania o wykup lokali użytkowych co opisujemy
na dalszych stronach.
Walne Zgromadzenie jest okazją do
podsumowań i planów na przyszłość, również nad
refleksją, kto naprawdę angażuje się w prace
Stowarzyszenia, a kto markuje tu swoją obecność.
Warto może zastanowić nad taką interpretacją
bądź zmianą statutu, dzięki której nowi
członkowie mieliby pełnię praw statutowych
dopiero po opłaceniu składek.
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Zarząd „rozlicza się”..
Zarząd SPPWTK ukonstytuował się w marcu
2014 r. na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.
Przewodniczącym Zarządu został wybrany: Maciej
Kurek. Zarząd ukonstytuował się w składzie:
wiceprzewodniczący: Janusz Lück, Andrzej Kobel,
skarbnik: Alicja Gałbasik; członkowie Zarządu:
Maria Ryczywolska, Joanna Golatowska, Paweł
Kubaszewski, Łukasz Wszołczyk-Lipka, Marek
Lewandowski. W 2015 roku rezygnację złożyła
kol. Golatowska, a na jej miejsce powołano
kol. Jacka Zawistowskiego. W lipcu 2016 r.
rezygnację złożył kol. M. Lewandowski, na funkcję
sekretarza powołano kol. Wszołczyk-Lipkę.
We
wszystkich
posiedzeniach
z
głosem
doradczym uczestniczył zawsze kol. Roman
Popowski,
honorowy
członek
naszego
Stowarzyszenia.
W
bieżącej
kadencji
(2014-2017)
działalność Zarządu skupiła się na następujących
zagadnieniach:
1. nowy podział obowiązków pomiędzy członków
Zarządu. Powołanie kol. Jacka Zawistowskiego na
Pełnomocnika
Zarządu
d.s.
gastronomii,
a następnie na członka Zarządu.
2. rozważenie możliwości dalszej współpracy
z Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości .
3. opiniowanie projektów dokumentów i zarządzeń
władz miasta odnośnie prowadzenia jarmarków
i kiermaszy.
4. ograniczenia prowadzenia działalności przez
przedsiębiorców w okresie remontów nawierzchni
i rewitalizacji kamienic na Starówce.
5. negocjacje w zakresie dobrej współpracy
restauratorów, bez tzw. „podbierania klientów”
6. wystąpienia do władz miasta w sprawie wykupu
lokali użytkowych w obiektach zabytkowych.
7. podjęcie współpracy ze stołecznym konserwatorem
zabytków
odnośnie
uporządkowania
przestrzeni reklamowej .

Starówki”.
12. przygotowanie projektu organizacyjnego
lodowiska na rynku Starego Miasta, a w
konsekwencji umowa na zarządzanie terenem
Rynku do roku 2020.
13. rozpatrywanie na posiedzeniach Zarządu ofert
dostawców energii elektrycznej dla naszych firm
celem wynegocjowania najkorzystniejszych stawek
14. negocjacje z miastem odnośnie zawierania
umów dzierżawy lokali na okresy 10-cio letnie,
z zachowaniem dotychczasowych stawek czynszu.
15. przygotowanie nowej oferty współpracy z PKO
BP jako bankiem oferującym korzystne warunki
dla naszych przedsiębiorców.
16. spotkania z przedstawicielami Policji i Straży
Miejskiej odnośnie warunków bezpieczeństwa na
Starym i Nowym Mieście.
17. nawiązanie negocjacji z przedstawicielami firm
oferujących obsługę kart płatniczych, m.in.
z e-Service, a także zarządem firmy LUX-MED
w zakresie zapewnienia opieki zdrowotnej naszym
członkom na preferencyjnych warunkach
18.
powołanie
zespołów
d.s.
negocjacji
tematycznych z władzami miasta (sprawy najmu
lokali, zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ogródków
letnich, zagadnienia związane z ożywieniem
Starego i Nowego Miasta.
19. wypracowanie stanowiska Zarządu i podjęcie
dalszych działań wobec całkowitego zaniechania
sprzedaży lokali użytkowych.
20. rozpatrywanie indywidualnych spraw naszych
członków m.in. w zakresie współpracy z Zakładem
Gospodarowania Nieruchomościami, Zarządem
Terenów Publicznych, władzami dzielnicy i miasta
między innymi w zakresie renegocjacji stawek
czynszowych.

8. podjęcie bliższej współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Starego Miasta.

21.
wykorzystywanie
internetu
i
portali
społecznościowych (Facebook-a) do prezentacji
naszych firm i spraw Stowarzyszenia.

9. projekt imprez, spotkań i działań plenerowych
pod tytułem „Odbijamy Starówkę” zainicjowany
przez kierownictwo restauracji „Karmnik”.
10. opiniowanie projektów ścieżek rowerowych
wobec zmian organizacji ruchu.

22. sprawy wewnętrzne Stowarzyszenia czyli
organizacja corocznych spotkań z członkami
(Walne
Zgromadzenia),
sprawy
dotyczące
składek członkowskich, naboru nowych członków,
podziału pracy wewnątrz Zarządu jak i w komisjach
powoływanych doraźnie.

11. tradycyjny współudział w obchodach „Święta
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Perspektywy czyli „świetlana” przyszłość.
Nie łatwo być przedsiębiorcą,
handlowcem czy gastronomikiem,
ale jeszcze trudniej jest prowadzić
jakąkolwiek działalność w miejscu
uznanym za zabytek, „perłę”
miasta, czy ulubione miejsce
spacerowe. Tu - czyli na naszym
Starym i Nowym Mieście, niemal
każdy klient zna się doskonale jak
powinien funkcjonować sklep czy lokal
gastronomiczny. Jeszcze lepiej znają się na
drobnej przedsiębiorczości urzędnicy, którzy
decydują o naszych podatkach, opłatach,
koncesjach, reklamach, wystroju wnętrz, budowie
wentylacji itp. itd..
Przez lata całe tłumaczyliśmy, że Starówka
w okresie letnim i Starówka zimą to dwa różne
światy. Bywały lata, że niemal od początku
października do kwietnia następnego roku życie
zamierało, obroty spadały gwałtownie, natomiast
koszty i wszelkie obciążenia pozostawały (o ile ich
nie podwyższano) na dotychczasowym poziomie.
Wielu naszych kolegów i koleżanek przekonało
się, że pomimo pokonania tysięcy przeszkód
i zdobyciu wymarzonego kącika do handlu, w tym
zabytkowym miejscu, po roku wyrzeczeń i dwóch
dokładania do interesu trzeba było się pogodzić z
twardymi realiami i zrezygnować z działalności.
Nasz przedsiębiorca musi być całkiem
niezłym ekonomistą, rachmistrzem i księgowym
równocześnie aby wyjść z tej walki zwycięsko.
Po to właśnie mamy nasze Stowarzyszenie aby nie
tylko wzajemnie się wspierać, ale służyć
informacją, opieką prawną, pomocą w trudnych
negocjacjach z urzędami, ba.. nawet pomocą
w zapewnieniu odpowiedniej opieki zdrowotnej.
Niezwykle ważnym jest w naszej działalności
odpowiednie kalkulowanie kosztów. Wtedy kiedy
podpisujemy umowy z dostawcami energii,
operatorami rozliczeń bezgotówkowych, czy ew.
wykonawcami projektów ogródków letnich
- zawsze łatwiej będzie dokonać tego RAZEM.
Bo taniej, sprawniej, a także w konkurencji
do innych usługodawców.

przyjezdnych m.in. zimowymi atrakcjami. Po latach
okazało się, że żadne stropy piwniczne nie
zapadają się pod Rynkiem i można tu organizować
lodowisko, co roku jakby nieco większe. Jest też
odpowiednia, przychylna atmosfera i zgoda na
organizację ogródków zimowych przy niektórych
restauracjach.
Uwierzyliśmy naiwnie, że zmiany ustrojowe
i powszechna reprywatyzacja obejmie nie tylko
stocznie, huty, fabryki czy przedsiębiorstwa,
ale także drobny handel, gastronomię, usługi, galerie itp… Początkowo sprzedano kilka
„pomieszczeń”, aby potem całkowicie wstrzymać
sprzedaż lokali użytkowych jak i lokali
mieszkalnych, pod pretekstem ochrony substancji
zabytkowej. O ile w końcu sprzedaż mieszkań
jeszcze miała miejsce, to aby skutecznie
przedsiębiorców zniechęcić do zakupu utworzono
specjalny system punktacji, która „gwarantowała”
sprzedaż - „na święty nigdy”. Niestety do żartów
nie można było zaliczyć wypowiedzi niektórych
urzędników, twierdzących, że np. sklep „Krówka”
to punkt strategiczny, a sprzedaż jakiejkolwiek
knajpy spowoduje, że na Starym Mieście będą
wyłącznie banki.
Nikt nie chciał brać pod uwagę, że po to
inwestuje się w lokale, sprzęt, specjalistyczne
remonty (bo zabytek), szkoli załogi - aby po latach
przekazać własny lokal swoim następcom budując
rodzinną tradycję, albo po prostu sprzedać
kolejnym przedsiębiorcom młodszym i z nową
energią. Na ilu spotkaniach, naradach, dyskusjach
wskazywaliśmy że nasze małe placówki lepiej
będą funkcjonować kiedy o gości, substancję
i zabytek dba właściciel. Wszędzie szukano
zjawisk korupcjogennych, co wcale nie
przeszkodziło przekazać dziesiątki miejsc,
kamienic pod pretekstem zwrotu mienia, dawnym
właścicielom lub ich prawnym następcom. Jak
czas pokazał mieliśmy tu do czynienia raczej z
prawnymi przestępcami, jak następcami.
Czasy i władze się zmieniają, a zasada „nie
bo nie” nadal obowiązuje. Tak więc
dotychczasowy najemca latami inwestując może
się „obejść smakiem”.

Walcząc z sezonowością naszych utargów
i dochodów podejmowaliśmy wiele
inicjatyw
Każda władza musi kiedyś odejść, może
z których większość spotykała się z „życzliwą
doczekamy
czasów stabilniejszych i przychylnych
obojętnością”. Na szczęście to „okres miniony”
i dzięki odpowiednim działaniom możemy tym, którzy przecież znacząco tworzą dochód
przyciągnąć warszawiaków jak i gości narodowy.
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Pożegnanie naszej gazetki
„Nasz Biuletyn” popularnie nazywany „gazetką”
ukazał się po raz pierwszy w styczniu 1999 roku.
Ile numerów wydaliśmy nie sposób policzyć, bo
początkowo starczyło nam tematów i weny na
wydawanie miesięcznika, potem już kwartalnika,
aby ostatnie dwa numery wydać w odstępie roku.
Nie można powiedzieć, że „świeczka zgasła”, bo
papier przyjmie każdą radosną twórczość, ale
trzeba też pamiętać, że wałkowanie w kółko tych
samych tematów, może zniechęcić nie tylko
czytelnika, ale i piszących. Kulą u nogi był zawsze
jeden temat czyli — reprywatyzacja albo warunki
(nie do spełnienia) sprzedaży lokali użytkowych.
Po latach walki z wydumanymi kryteriami,
wieloletnich staraniach, negocjacjach i niewidomo
jakich wygibasach sprzedano tyle lokali, co kot
napłakał. Pisanie o kłopotach i ewentualnych
mglistych perspektywach to też ani przyjemność
ani satysfakcja. Z wydawaniem gazetki zawsze

wiązały się jakieś koszty, a także kłopoty
z dotarciem do właściwych rąk. „Nasz Biuletyn”
dostarczany był zawsze „na piechotę” czasem
wysyłany do oddalonych punktów, jednak nigdy
nie mieliśmy pewności, czy nasz numer na pewno
dotarł do szefa, czy też został potraktowany przez
personel jako niechciana reklama.
Dlatego też Zarząd Stowarzyszenia zdecydował
o zaprzestaniu wydawania „Naszego Biuletynu”
w formie papierowej, a w jego miejsce wprowadzenie tzw. newsletter’a czyli informacji przesyłanych
bezpośrednio do zainteresowanych członków
w formie elektronicznej. Prawie wszyscy już mamy
komputery i pocztę mailową, więc ta forma
komunikowania się powinna być sprawniejsza
i bardziej efektywna.
Do stosownych gratulacji, podziękowań i uścisków
zapraszamy „piętro niżej”.

Podziękowanie za la*a współpracy
Po raz pierwszy na tych łamach powinienem
wypowiedzieć się „w pierwszej osobie”, a zatem
osobiście i własnoręcznie serdecznie dziękuję
Wszystkim za cierpliwość i wyrozumiałość
dla prowadzącego „Nasz Biuletyn”.
Gazetka nasza nigdy by nie powstała, gdyby nie
wspólny projekt kol. Romana Popowskiego (i niżej
podpisanego), przyjęty przez ówczesny Zarząd
tj. w roku 1999. Tą drogą chciałbym podziękować
kolejnym Zarządom prowadzonym przez Wojciecha
Hodunia, Romana Popowskiego i Macieja Kurka,
dzięki którym mogłem uczestniczyć we wszystkich
pracach Stowarzyszenia i starać się na bieżąco
informować nie tylko o codziennych sprawach
i kłopotach, ale przede wszystkim o nowych
pomysłach i planach zmierzających do
przyciągnięcia jak największej liczby
gości i klientów do naszych sklepów i zakładów.
Zawsze stałem „po tej samej stronie lady” co
każdy handlowiec, bo sam prowadziłem kiedyś
i restaurację, i punkt handlowy na Zapiecku.
Zarząd Stowarzyszenie już się tak zmęczył moją
obecnością i „wtrącaniem trzech groszy” na
każdym posiedzeniu, że zdecydował się na
powołanie mnie na członka Zarządu i sekretarza
Stowarzyszenia. Praca ta dawała mi ogromną
satysfakcję i radość, a w dodatku mogła być
dodatkowo uwieczniana i komentowana na
Projekt. oprac. : Marek Lewandowski e-mail: lef@post.pl 501-153-348

założonym przeze mnie 2 lata temu Facebooku
Stowarzyszenia.
Moją wdzięczność i gorące podziękowania kieruję
szczególnie do mojego przyjaciela, mentora
i serdecznego kolegi Romana Popowskiego, bez
którego determinacji gazetka nie mogła by się
ukazywać. Każdy „numer” opracowywaliśmy
wspólnie i konsultowaliśmy zaciekle, z humorem
broniąc swoich racji. Serdecznie dziękuję także za
inspiracje tematyczne i życzliwą krytykę ze strony
naszego Przewodniczącego Macieja Kurka, wiceprzewodniczącego Zarządu Janusza Lücka, a także
Jacka Zawistowskiego i Waldemara Prusaka.
Dziękuję najserdeczniej naszym kochanym
Paniom za wszelką pomoc i troskę o wspólne
sprawy: Teresie Olszewskiej, Lidii Kowalskiej,
Alicji Gałbasik i Marysi Ryczywolskiej.
Każdy powinien wiedzieć kiedy musi odejść, nie
ważne czy ze względu na wiek, czy stan zdrowia,
czy choćby rzeczywistość jaka go otacza.
Dziękuję za przyjaźń wielu osób, życzliwość
i codzienny uśmiech. Starówka zawsze będzie
bliska memu sercu bo tu jestem od czasów moich
wagarów szkolnych. Mam nadzieję że znajdę czas
i siły na kontynuowanie mojej pasji jaką jest
historia Warszawy i Starego Miasta. Zawsze znajdę
czas dla bliskich mi staromiejskich przyjaciół.
Marek Lewandowski

Przewodniczący Stowarzyszenia Maciej Kurek e-mail: sppwtk@gmail.com

