region

Podaruj
1 procent
Zaplanuj budżet
weselny

Inwestuj
z głową

Fot. Fotolia

22.01.2014

dodatek bezpłatny nr 1 (12)

i my



GAZETA OLSZTYŃSKA

www.gazetaolsztynska.pl

DZIENNIK ELBLĄSKI

PODATKI

Co możesz odliczyć
Choć wypełnianie deklaracji podatkowych i tak
sprawia nam sporo trudności, niemal co roku
pojawiają się zmiany, do których musimy się
zastosować. Zmiany te zwykle dotyczą tego,
co i ile możemy sobie odpisać od podatku
dochodowego. W tym roku powody do
zadowolenia mogą mieć rodziny wielodzietne
— wysokość ulgi podatkowej na trzecie i kolejne
dziecko będzie większa niż na pierwszą dwójkę.
o ubiegłego roku
ulga podatkowa na
dzieci była wartością stałą, bez
względu na liczbę dzieci. Rodzice oraz opiekunowie na
każde dziecko mogli odpisać sobie od podatku 92,67 zł
miesięcznie. W skali roku
dawało to kwotę 1112,04 zł,
którą można było odjąć od
kwoty podatku dochodowego, wyliczonej w deklaracji
podatkowej. W tym roku taką
kwotę mogą sobie odpisać
rodziny, które mają jedno
lub dwoje dzieci. Z jednym
wyjątkiem – ulga na dziecko
nie obowiązuje w przypadku
osób, które mają tylko jednego potomka, a ich dochód
w skali roku przekracza

D

120 000 zł. Limit ten jest
taki dla małżeństw (suma
zarobków obojga małżonków), jak i dla osób samotnie
wychowujących dziecko. Pułap jest nieco niższy w przypadku związków partnerskich. Para, która nie ma ślubu i wychowuje wspólnie tylko jedno dziecko, może skorzystać z ulgi prorodzinnej,
jeśli suma zarobków obojga
partnerów nie przekroczy 56
tysięcy.
Większa ulga prorodzinna obowiązuje natomiast
w przypadku rodzin wielodzietnych, czyli wychowujących co najmniej troje dzieci.
Ulga na trzecie dziecko będzie 50 procent wyższa
niż na pierwszą dwójkę, natomiast na
czwarte i każde
kolejne dziecko
będzie można
odliczyć sobie
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REKLAMA

od podatku?

kwotę dwa razy wyższą niż na
pierwsze dwoje dzieci. Zmiany w uldze na dzieci tłumaczone są polityką prorodzinną państwa i wychodzeniem
naprzeciw rodzinom wielodzietnym. Jednak mało prawdopodobne, by większe kwoty odliczeń były wystarczającą zachętą do rodzenia większej liczby dzieci.

Ulga na internet – dla
tych, co nie korzystali
Zmiany w PIT dotyczą nie
tylko ulgi prorodzinnej, ale też
internetowej. Nowe przepisy,
które trzeba wziąć pod uwagę przy wypełnianiu tegorocznej deklaracji podatkowej, znacząco zawęziły krąg
osób, które mogą odpisać sobie od podatku wydatki poniesione na internet. W tym
roku z ulgi mogą skorzystać
tylko te osoby, które do tej
pory nie korzystały z tego rodzaju odliczeń. Ulgę będzie
można odliczać tylko
przez dwa lata –
i tu kolejne
obostrzenie:
muszą być to
dwa następujące po sobie
lata. Jeśli
w tym roku
odpiszemy

sobie wydatki na internet,
a w przyszłym nie, to ulga
przepadnie i za dwa lata nie
będziemy mogli z niej skorzystać. Kwota, jaką można
odpisać, pozostała niezmieniona – 760 zł rocznie. Oczywiście pod warunkiem, że
mamy dokument potwierdzający ponoszone koszty i że
z Internetu korzystamy w celach prywatnych, a nie
w związku z wykonywaną
pracą.

Bartek Kosakowski, 5 lat
Bartek jest żywym i pogodnym
chłopcem. Choruje na dziecięce
porażenie mózgowe, ma wadę
serca i wadę wzroku. Wymaga stałej opieki i rehabilitacji, a także
ogromnego zaangażowania najbliższych. Chłopiec wymaga regularnych kontroli lekarskich u neurologa, kardiologa i okulisty. Konieczna
jest też systematyczna rehabilitacja.
Rodzina Bartka nie jest w stanie samodzielnie finansować leczenia, dojazdów i rehabilitacji. Tym bardziej
że pracuje tylko tata chłopca —
mama, ze względu na stan zdrowia
dziecka, nie może podjąć pracy zarobkowej.

Ulga rehabilitacyjna
— bez zmian
Jak co roku, podatnicy mogą
również skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Przysługuje
ona zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i jej opiekunowi (dziecku, rodzicowi,
współmałżonkowi, teściowi).
Rocznie korzysta z niej ponad
milion Polaków. Od podatku
można odliczyć sobie wydatki poniesione na leki, rehabilitację czy środki pielęgnacyjne, jeśli ich koszt przekracza 100 zł miesięcznie. Przykładowo, jeśli podatnik wydaje na leki 250 zł miesięcznie, może odliczyć sobie od
podatku 150 zł (250 zł minus
100 zł). Aby skorzystać z ulgi
rehabilitacyjnej, trzeba mieć
roczny dochód poniżej
9120 zł.
Można również odliczyć od
podatku koszty opłacenia
przewodników osób niewidomych I lub II grupy rolnictwa oraz osób z niepełnosprawnością ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Rocznie można odpisać
2280 zł. Taką samą kwotę
można również odpisać na
utrzymanie psa asystującego
osobie niewidomej. abc

Bartek Żygadło, 13 lat
Bartek to typowy nastolatek. Uczy
się w szkole, lubi podróżować, doskonale orientuje się w terenie. Zapamiętuje drogę i zamiast z nawigacji
rodzice mogą korzystać z jego
pomocy. Dlaczego więc potrzebuje
pomocy? Bartek ma zaburzenia
rozwojowe ze spektrum autyzmu —
zespół Aspergera. Aby mógł się rozwijać i radzić sobie coraz lepiej,
musi wyjeżdżać na turnusy rehabilitacyjne, przyjmować leki. Mimo iż
rodzice Bartka pracują zawodowo,
trudno jest im zapewnić dziecku
wszystko, czego potrzebuje do prawidłowego rozwoju.
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Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”
Przedstawiamy kilkoro spośród ponad 220 podopiecznych,
znajdujących się pod skrzydłami Fundacji „Przyszłość dla
Dzieci“. Każde z naszych podopiecznych potrzebuje
specjalistycznego leczenia, rehabilitacji i zabiegów, które
mogą uratować ich zdrowie i życie. Kosztowne leczenie
przekracza możliwości finansowe rodziców.
Pomóż im odzyskać nadzieję i dziecięcą radość
— przekaż im 1 procent swojego podatku.
Kacper Tęgowski, 1 roczek
Kacperek urodził się w 24. tygodniu ciąży. Skrajne wcześniactwo
jest u niego przyczyną licznych schorzeń. U chłopczyka stwierdzono: retinopatię wcześniaków, posocznicę MRCNS, dysplazję oskrzelowo-płucną oraz wylew okołodokomorowy. Maluszek wymaga stałej opieki specjalistów i rehabilitacji. Rodzice muszą na badania i rehabilitację przywozić go do Olsztyna, około 100 km w jedną stronę. Dodatkowo chłopczyk jest rehabilitowany prywatnie — liczba
zajęć refundowanych jest bowiem zbyt mała. Każde prywatne zajęcia to 80 zł. Rodzice proszą o wsparcie, gdyż intensywna rehabilitacja jest dla Kacperka jedyną szansą na dalszy rozwój.
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Mateusz Sulley, 10 lat
U Mateusza stwierdzono zaburzenia przetwarzania słuchowego
i zaburzenia integrowania bodźców sensorycznych, które są powodem
problemów w nauce i w codziennym funkcjonowaniu. Chłopiec źle reaguje na zmiany w otoczeniu oraz na naruszenie schematów. Często jest
myślami gdzieś indziej. Występują u niego problemy z mową.
W pierwszej klasie szkoły podstawowej Mateusz zaczął mieć problemy w nauce, wynikające z coraz większych wymagań i opanowania
umiejętności czytania. Chłopiec wymaga systematycznych terapii (słuchowej i integracji sensorycznej), które mają na celu poprawienie funkcjonowania centralnego układu nerwowego. Niestety, trudna sytuacja materialna rodziców nie pozwala im na opłacenie tych terapii.

Patrycja Ostaszewska
Patrycja cierpi na napięcie mięśniowe czterokończynowe oraz
dziecięce porażenie mózgowe. Od 3 miesiąca życia jest rehabilitowana
w szpitalu w Bartoszycach oraz w domu przez mamę. Mimo że Patrycja nie siedzi, nie mówi, słabo chwyta przedmioty rączkami, widać
efekty prowadzonej do tej pory rehabilitacji. Długotrwała rehabilitacja dziecka daje szansę na poprawę jej stanu zdrowia. Jednakże, aby
była ona skuteczna, musi się odbywać regularnie. Patrycja wymaga
stałej opieki i wizyt w specjalistycznych poradniach.

Oliwia Kaska, 11 lat
Oliwia urodziła się w 30. tygodniu ciąży, ważyła 850 g i otrzymała
1 punkt w skali Apgar. U dziewczynki zdiagnozowano spastyczne
napięcie czterokończynowe, mózgowe porażenie dziecięce i skoliozę
Th lewostronną I stopnia neurogenną. Przeszła już trzy operacje,
pierwsza dotyczyła obu kończyn dolnych, a dwie następne oczu. Od
samego początku jest pod stałą obserwacją okulisty, neurologa i ortopedy. Wymaga stałej rehabilitacji i uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Sytuacja finansowa rodziny Oliwii jest ciężka, rodziców nie stać na zapewnienie dziecku wszystkich niezbędnych zajęć rehabilitacyjnych.
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Zbliża się czas, gdy urzędy skarbowe zaczną przeżywać
coroczne oblężenie. Podczas składania rocznego zeznania
podatkowego warto pamiętać, by przekazać jeden procent
podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. To nic nie
kosztuje i trwa kilka chwil, a pomoc pomnożona przez miliony
podatników jest nie do przecenienia.
REKLAMA

Co i gdzie
wypełnić?

Mateusz Snitkowski, 10 lat
Mateusz jest dzieckiem autystycznym, przejawia zachowania typowe
dla całościowego zaburzenia rozwoju. Chłopiec chodzi do szkoły
podstawowej, w której ma trudności z nauką i nawiązaniem kontaktów
z dziećmi. Dziecko jest przyjaźnie nastawione do otoczenia,
niestety występują u niego problemy z podporządkowaniem się
regułom i normom społecznym — ponieważ nie potrafi przewidywać
wyników swego zachowania. Wymaga intensywnej terapii stymulującej jego rozwój.
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proc. podatku możemy
odpisać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. A do
wyboru mamy całkiem sporo
— organizacje pożytku publicznego działają w sferach:
pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym i starszym,
wsparcia społecznego, sportu, opieki nad zwierzętami
czy upowszechniania kultury.
Dla wielu z nich wsparcie
w postaci 1 procenta jest sporym zastrzykiem gotówki,
dzięki któremu mogą funkcjonować.
Z roku na rok podatnicy
coraz chętniej wypełniają dodatkowe rubryki i przekazują jeden proc. podatku na
rzecz organizacji pożytku
publicznego. Być może wychodzą z założenia, że lepiej
jest przekazać te pieniądze
potrzebującym niż oddać
urzędowi skarbowemu. Przekazanie 1 procenta podatku
nic nie kosztuje, nie nadweręży naszego domowego budżetu i potrwa zaledwie kilka minut dłużej niż standardowe wypełnianie PIT-a.

1
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Musisz wpisać KRS
Aby przekazać wybranej organizacji 1 proc. naszego podatku, musimy w stosownej
rubryce zeznania podatkowego podać jej numer KRS.
Aby nasz datek trafił do wybranej organizacji, musimy
spełnić jeszcze kilka warunków — złożyć podatek w wymaganym terminie (do 30
kwietnia) oraz zapłacić należny podatek (na konto urzędu skarbowego). Jak wyliczyć 1 procent? Dzielimy
sumę w polu „Podatek należny“ przez 100, a następnie
zaokrąglamy do dziesiątek
groszy w dół (jeśli nasz jeden
procent to np. 45,78 zł, to zaokrąglamy do 45,70 zł).
Pamiętajmy, że nasz jeden
procent jest niepodzielny,
trzeba go przekazać w całości
tylko jednej organizacji. Wyjątkiem są sytuacje, gdy oddzielnie rozliczamy się z kilku źródeł dochodu na różnych formularzach zeznań
— wtedy możemy za każdym
razem przekazać 1 proc. na
rzecz innej organizacji.
abc

• Jeśli chcesz przekazać
1 procent podatku, nie
musisz wpłacać tej kwoty
na konto wybranej
organizacji.
• W swoim zeznaniu podatkowym lub jego późniejszej korekcie podaj:
numer wpisu organizacji
do KRS oraz deklarowaną
kwotę, która nie może
przekroczyć 1 procenta
należnego podatku po
zaokrągleniu do pełnych
dziesiątek groszy w dół.
• Jeśli składasz jedno
zeznanie podatkowe,
możesz wybrać jedną
organizację, jeśli wypełniasz kilka zeznań,
możesz w każdym z nich
wskazać inną organizację.
• Jeśli chcesz wesprzeć
konkretny cel lub pomóc
wybranej osobie, będącej
pod opieką danej organizacji pożytku publicznego,
zaznacz to w rubryce „Informacje uzupełniające“.
• 1 procent twojego podatku zostanie przekazany
organizacji pożytku publicznego pod warunkiem,
że terminowo (do 30
kwietnia 2014 r.) złożysz
deklarację podatkową
oraz opłacisz pełną kwotę
należnego za ubiegły rok
podatku.
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Nie masz?
Nie zastawiaj się

awarcie związku małżeńskiego, wbrew pozorom, kosztuje niewiele. W urzędzie
stanu cywilnego jest to kilkadziesiąt złotych, a w przypadku ślubu kościelnego kilkaset – w zależności od parafii i obowiązującego w niej
niepisanego cennika. To
jednak zaledwie niewielka
część sumy, jaką pochłania organizacja tej wyjątkowej imprezy. Ile
kosztuje ślub i wesele?
W zasadzie żadnych widełek cenowych nie ma –
możliwości jest nieskończenie wiele, dlatego najczęściej granicą
jest zawartość portfela
i maksymalna kwota,
jaką możemy przeznaczyć na ten cel.

Z

Na kredyt na wesele mogą sobie pozwolić te pary, które
mają pewność, że pieniądze, jakie znajdą
w kopertach od gości,
w całości lub w dużej
części zrekompensują
im wydatki poniesione na organizację ceremonii zaślubin.
Choć i tak dużo lepiej
jest, gdy ślub organizuje się za własne
pieniądze, a kwotę
zebraną podczas wesela można zainwestować w przyszłe
wspólne życie. Życie
w kredycie od samego
początku to bardzo
kiepski pomysł, świadczący o tym, że stare powiedzenie: zastaw się, a postaw, jest nadal aktualne i na
czasie. Zamiast zastawiać się

Kredyt na ślub?
Kiepski pomysł
Organizacja ślubu i wesela
trwa wiele miesięcy i obejmuje szereg spraw i formalności do załatwienia. Na wstępie para młoda powinna ocenić swoje możliwości finansowe i określić kwotę, w której chce zamknąć wszystkie
ślubno-weselne wydatki.
W wielu przypadkach w organizacji wesela uczestniczą
finansowo rodzice zarówno
przyszłej panny młodej, jak
i pana młodego. Mając takie
wsparcie, można pozwolić sobie na nieco więcej. Niestety,
nie zawsze jest ono możliwe.
Dlatego wiele par decyduje się
na wzięcie kredytu, którym
zamierzają sfinansować ślubne wydatki.
Choć często jest to jedyny
sposób na wystawny ślub,
zdania na temat rozpoczynania wspólnego życia od kredytu są mocno podzielone.
Ślub i wesele to tylko jeden
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dzień, który – choć oczywiście
wspomnienia pozostaną –
szybko przeminie. A świeżo
poślubieni małżonkowie przez
kolejne miesiące czy lata będą
borykać się ze spłatą rat zaciągniętego przed ślubem kredytu. Kredyt na ślub i wesele
warto więc traktować jako
ostateczność. Jeśli młodej
pary nie stać na zorganizo-

wanie ślubu
marzeń, bardziej
rozsądne będzie zorganizowanie uroczystości na
miarę możliwości. Nie trzeba
przecież zapraszać wszystkich
członków rodziny, także tych
nigdy niewidzianych. Nikt też
nie powiedział, że pod drzwi
kościoła trzeba podjechać luksusową i potwornie drogą
limuzyną. Drogi, wystawny ślub nie gwarantuje
przecież ani idealnego
wesela, ani tym bardziej trwałości małżeństwa.

ponad swoje możliwości finansowe, dużo bardziej rozsądne jest zorganizowanie
wesela skromniejszego, ale
na miarę możliwości.

Pomoc w logistyce
i formalnościach
Jeśli przyszli państwo młodzi nie mają głowy lub czasu
do załatwiania ślubnych formalności, dobrym sposobem
jest zatrudnienie konsultanta ślubnego. Organizacja ślubu to trudne logistyczne zadanie, które często przerasta
nowożeńców. Aby wszystko
przebiegło bez zarzutu, a młoda para nie padła ze zmęczenia na własnym ślubie, warto zatrudnić konsultanta
ślubnego. On dopnie wszystko na ostatni guzik.
Konsultant ślubny to specjalista od profesjonalnej organizacji wesela. Coś, co dla
przyszłych małżonków jawi
się jako sterta piętrzących się

trudności, dla niego jest codziennością i rutyną. Konsultant organizuje ceremonię ślubną we wszystkich jej
aspektach: rezerwuje terminy w sali bankietowej czy
w domu weselnym, układa
weselne menu, organizuje
transport nowożeńców. Konsultant pomaga też w załatwieniu formalności i skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Na życzenie młodej pary, pomoże dobrać ślubne stroje i dodatki oraz dopasować je do stylistyki wesela. Wysyła zaproszenia,
a uprzednio wybiera najlepszy ich wzór. Dba o właściwą
dekorację samochodu, kościoła i sali weselnej. Jednym słowem – człowiek orkiestra.

Konsultant zapanuje
nad budżetem
Zatrudnienie konsultanta
gwarantuje nam ślub i wese-

Dobrze

dopięty

budżet w

Organizacja ślubu i wesela to spore przedsięwzięci
i finansowe. Szczególnie wtedy, gdy przyszła młod
na które zaprasza kilkadziesiąt czy nawet kilkas
dzień to wydatek rzędu kilkunastu czy nawet k
Jak zaplanować wesele marzeń, a jednocześn
Kto za co płaci?

Fot. Sxc.hu

Finanse na ślub i wesele to temat
dość delikatny, dlatego warto
wszystko ustalić, zanim zabierzemy
się za pierwsze kwestie organizacyjne. Opcji jest kilka:
• tradycyjna — rodzina panny młodej płaci za suknię ślubną, przyjęcie
weselne, fotografa, zaproszenia
oraz opłaca koszty kościelne; rodzina pana młodego kupuje garni-

tur, bukiet panny młodej, obrączki,
napoje na weselu (w tym alkohol),
opłaca zespół weselny lub DJ-a
• przyszli małżonkowie lub ich rodziny płacą za wszystko po połowie
• każda rodzina płaci kwotę uzależnioną od liczby gości z ich strony
• można też wziąć kredyt na przyjęcie weselne, a spłacić go z pieniędzy, jakie młodzi otrzymają w kopertach od gości.

www.gazetaolsztynska.pl
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nie, w rzeczywistości
wygenerują
sporo ukrytych kosztów. Jednym z nich
mogą być
koszty transportu. Jeśli
znajdziemy
rewelacyjne
miejsce, a będzie sporo oddalone od miejsca,
w którym odbywać się
będzie ceremonia ślubna,
trzeba wziąć pod uwagę
koszt przejazdu gości z kościoła do sali weselnej.

weselny

Im więcej w cenie,
tym lepiej

ie, zarówno logistyczne, jak
da para planuje huczne wesele,
set osób. Ten jeden wyjątkowy
kilkudziesięciu tysięcy złotych.
nie nie zbankrutować?
le bez wpadek i nieprzewidzianych sytuacji. Specjalista
wie, gdzie zamówić najlepszy
tort, kupić idealną suknię czy
obrączki albo zamówić najpiękniejszą ślubną wiązankę. Zakres pracy i obowiązków konsultant ślubny ustala z przyszłymi małżonkami
w zależności od tego, jak duży
wkład oni sami chcą mieć
w organizację wesela. Co więcej, na początku współpracy

przyszli małżonkowie określają budżet ślubny i zadaniem konsultanta jest zmieszczenie się w nim. Dzięki temu
młoda para nie musi obawiać się, że co chwila zaczną
pojawiać się niespodziewane wydatki. Zadaniem konsultanta jest zorganizowanie
ślubu i wesela nie tylko na
miarę potrzeb, ale też możliwości finansowych przyszłych
małżonków.

Dalej znaczy drożej
Jeśli jednak para młoda
chce organizować wszystko
na własną rękę, również może
poszukać wielu oszczędności. Co prawda, są kwestie, na
których nie warto oszczędzać,
jednak w wielu przypadkach
można zaoszczędzić naprawdę sporo. Czasami coś, co
z pozoru wydaje się droższe,
może okazać się sporo tańsze.
W tym przypadku warto

przyjrzeć się sali weselnej,
czyli miejscu, w którym goście
spędzą najwięcej czasu. Przyszli małżonkowie często szukają opcji najtańszej. Może się
jednak okazać, że hotel, pensjonat czy sala bankietowa,
które z pozoru wydają się ta-

Jeśli upatrzymy sobie
salę, która odpowiada
naszym wyobrażeniom
i wymaganiom, warto
też sprawdzić, co właściciele oferują w przykładowym weselnym
menu, co konkretnie zawiera się w cenie.
Sprawdźmy, czy jest
sprawna klimatyzacja
i wystarczająca liczba miejsc
parkingowych. Dowiedzmy
się, czy w cenie są napoje,
ciasta i owoce oraz czy wystrój
jest gotowy, czy trzeba zadbać o niego we własnym zakresie. Upewnijmy się też,
czy jest możliwość wnoszenia

własnego alkoholu, czy trzeba napoje procentowe zakupić od lokalu. Takie drobne
niuanse mogą sprawić, że początkowo przystępna oferta
okaże się dużo wyższa niż
opcja, gdzie wszystko jest wliczone w nieco wyższe koszty.

Pozorne
oszczędności,
wymierne straty
Organizując ślub i wesele
warto pamiętać, że im szybciej zabierzemy się za załatwianie formalności, tym
mniej nas to będzie kosztować. Tak jest w przypadku dobrego zespołu weselnego czy
fotografa ślubnego. Wiadomo, że im lepszy profesjonalista, tym bardziej ma zapełniony grafik. Jest więc oczywiste, że tuż przed ślubem nie
znajdziemy nikogo, kto spełni nasze oczekiwania. Kiepski
specjalista to nie tylko pieniądze wyrzucone w błoto,
ale też niezadowolenie gości
i niebezpieczeństwo, że
wspomnienia wyjątkowego
dnia zaślubin nie będą tak
piękne, jak chciałaby para
młoda. W tym przypadku
wyższa cena oznacza również
wyższą jakość. Nie warto szukać najtańszego zespołu czy
fotografa, który zrobi zdjęcia
za pół ceny. Niska jakość
i kiepska obsługa mogą być
niewarte zaoszczędzenia tych
kilkuset złotych. abc

Już za tydzień „Planeta Wiedzy”,
a w niej: noworoczne postanowienia edukacyjne
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Fundusze inwestycyjne:

pomnażaj swoje
oszczędności

dualnie, gwarantującą optymalny stosunek potencjalnego zysku do ryzyka.

Szybko ocenisz
potencjalne korzyści

REKLAMA

ocenić korzyści i ryzyko. Serwisy oferujące ranking funduszy inwestycyjnych zawierają tez sporo fachowej wiedzy, podanej w przystępny
i jasny sposób. Jeśli więc
dopiero bierzemy się za
inwestowanie, śledzenie
rzetelnych informacji
i dobrego rankingu
powinno być

pierwszym krokiem, jeszcze
zanim zdecydujemy się na
włożenie pieniędzy w konkretny produkt.

)

Do wyboru
całkiem sporo

(2

Co to są fundusze inwestycyjne? To nowoczesne formy
zbiorowego inwestowania
pieniędzy, które są tworzone
i zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Fundusze są stworzone
po to, by grupy inwestorów
mogły wspólnie pomnażać
swój kapitał. Dzięki temu nie
trzeba mieć sporych środków pieniężnych, by zainwestować je w fundusze akcji
czy obligacji. Zysk, jaki
wypracuje

włożona przez wszystkich
kwota, zostanie podzielony
na inwestorów. Każdy dostanie kwotę proporcjonalną do tej, którą włożył.
Jest więc oczywiste, że
im więcej zainwestujemy, tym więcej zyskamy.
Osoby początkujące,
które nie wiedzą, jak
inwestować w fundusze inwestycyjne, mają
możliwość skorzystania ze specjalnych firm
doradczych, które opiekują się inwestorami.
To doskonałe rozwiązanie
szczególnie
w przypadku tych osób,
które do tej pory nie
miały nic wspólnego
z rynkiem finansowym.
Opiekun inwestora pomoże dobrać odpowiedni fundusz w zależności
od potrzeb i oczekiwań inwestora oraz
kwoty, którą jest
on gotowy
wyłożyć.
Stworzy
ofertę dopasowaną
indywi-

ia

REKLAMA
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Z pomocą przyszłym inwestorom przychodzą również profesjonalne treści w internecie. Warto przyjrzeć się
szczególnie takim serwisom,
w których znajdziemy rzetelne i aktualne rankingi funduszy inwestycyjnych. W formie tabelek i wykresów jasno
pokazują, jaka jest sytuacja na
rynku tych produktów finansowych i w co aktualnie
warto inwestować. Ranking
funduszy inwestycyjnych to

W społeczeństwie można
zaobserwować dwa przeciwstawne
trendy. Część osób zadłuża się ponad
miarę, aż dochodzi do ściany — czyli
traci zdolność bieżącego spłacania
wszystkich swoich zobowiązań.
W tym samym czasie sporo osób stara
się odkładać nadwyżki finansowe
i racjonalnie zarządzać
budżetem. Oszczędności
systematycznie rosną
i w pewnym momencie
nadchodzi czas,
by je rozsądnie
zainwestować.

Fo
t

by zacząć przygodę
z inwestowaniem,
czyli pomnażaniem
swoich pieniędzy,
nie trzeba mieć na koncie
żadnej pokaźnej kwoty. Wręcz
przeciwnie — pierwsze kroki
zawsze lepiej jest stawiać,
mając do dyspozycji mniejsze
kwoty. Jedną z bardziej popularnych form inwestowania pieniędzy są fundusze inwestycyjne. To doskonałe rozwiązanie zarówno dla osób,
którym zależy na pewnym,
choć niewielkim zysku, jak
i dla tych, którzy są gotowi zaryzykować stratę włożonego
kapitału dla całkiem pokaźnych zysków.
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profesjonalnie
stworzone
narzędzie
internetowe,
które przyda
się zarówno początkującym inwestorom, jak i takim, którzy już od lat pomnażają
w ten sposób swoje pieniądze. Jest jasny, przejrzysty,
stale aktualizowany. Możliwe
jest porównywanie sytuacji
aktualnej i przeszłej z dowolnego okresu. Wszystkie
parametry są podawane
w kolorach, oznaczających
spadek i wzrost, nie trzeba
więc dokładnie wczytywać
się w konkretne liczby, by

Inwestując w fundusze inwestycyjne można zarobić
zarówno niewielkie, jak i całkiem pokaźne kwoty. Podobnie, jak w przypadku innych form inwestowania,
wszystko zależy od ryzyka, jakie trzeba ponieść. Największe ryzyko niosą ze sobą fundusze agresywnego wzrostu, inwestujące w akcje i mające na celu jak najbardziej
pomnożyć włożony kapitał.
Niestety, inwestorzy nie mają
gwarancji nie tylko zysku,
ale też odzyskania włożonych pieniędzy. Osoby, którym zależy na pewnym, choć
mniejszym zysku, powinny
zainwestować w takie fundusze, które dają gwarancję
wyciągnięcia całego włożonego kapitału. Warto przy

tym rozważyć, czy wolimy
większy zysk obarczony dużym ryzykiem, czy stopniowe
i spokojne powiększanie
oszczędności w bezpiecznych
funduszach.

Nie wszystko
na jedną kartę
Kto planuje pomnażanie
pieniędzy w funduszach inwestycyjnych, powinien pamiętać, by nie inwestować
całych oszczędności w tylko jeden produkt bankowy. Najlepszym sposobem na inwestowanie jest podzielenie posiadanej kwoty na kilka części
i odpowiednie rozlokownie
— część na koncie oszczędnościowym czy na lokacie,
a część mozna przeznaczyć
na bardziej agresywne formy
inwestowania. Na ryzyko
mogą bowiem pozwolić sobie
te osoby, które w razie straty
włożonego kapitału nie zostaną z niczym i nadal będą
miały mniejsze bądź większe
zaplecze finansowe.
abc
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Od pruskiego
kuca do konia

mazurskiego
Znawcy tematu twierdzą, że była to
najznamienitsza i największa w Europie,
do wybuchu II wojny światowej,
hodowla koni szlachetnych. Królewska
Stadnina Koni w Trakenach, bo o niej
mowa, była prawdziwą „perłą
w koronie” Prus Wschodnich.
iejsce na stadninę miał wybrać
sam król pruski
Fryderyk Wilhelm I. Chodzi o tereny dzisiejszego obwodu kaliningradzkiego pomiędzy miejscowościami Gusiew i Nesterow. Zanim w 1732 roku sprowadzono tu pierwsze konie,
przez sześć lat żołnierze pracowali przy karczowaniu oraz
osuszaniu wymienionych terenów. Stado było mieszanką
rozmaitych typów i ras koni
pochodzących z różnych hodowli. Nie brakowało również
potomków kuca wyhodowanego jeszcze przez Prusów — schweikena. Dopiero w 1786 roku naczelny koniuszy stadniny wy-

M

selekcjonował materiał hodowlany, a stado klaczy podzielił według typu, kalibru
oraz maści. I tak zaczęła się
tworzyć rasa trakeńska.
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Jak hrabina Marion uciekała na koniu
O tym, jak wytrzymałe były konie wschodniopruskie, świadczy historia hrabiny Marion Dönhoff, która w styczniu 1945 roku z Prus
Wschodnich uciekała konno na zachód przed wojskami radzieckimi. Przez siedem tygodni pokonała łącznie 1200 km. Napisała
o tym w swoich wspomnieniach „Nazwy, których już nikt nie wymienia”:
— Była północ... Pobiegłam do stajni i przygotowałam mojego konia, o którym wiedziałam, że sprosta wszelkim trudnościom, poleciłam woźnicy, aby zaprzągł do swojego wozu moją ukochaną siwą
klacz. (...) Do Pasłęka było z Kwitajn tylko jedenaście kilometrów.
Normalnie wystarczyła jedna godzina jazdy. Tego dnia jechaliśmy aż
sześć godzin. Na drogach pokrytych błyszczącym jak lustro lodem konie ślizgały się. Ze wszystkich bocznych dróg napływali ludzie, tarasując skrzyżowania. W końcu kilometr przed Pasłękiem utkwiliśmy
w wielkim korku. Staliśmy prawie dwie godziny (...) całkowicie
przemarznięci i wystraszeni. Mróz 20 stopni. Moi ludzie postaFot. Wikipedia/arch.
nowili, że mam próbować przedostać się na zachód konno,
bowiem mnie Rosjanie z pewnością zastrzelą. Wiejskie drogi —
wizja niemalże zbawienna, byle dalej od tej krainy rozpaczy
i zwątpienia. (...) Słupek rtęci spadł jeszcze niżej, a ponadto (...)
ze wschodu nadleciał huraganowy wiatr. (...) Konie zapadały
się po brzuch w zaspach.
(...) Przeprawiłam się przez trzy wielkie rzeki, Wisłę, Odrę
i Łabę. Wyruszyłam przy pełni księżyca, w międzyczasie był
nów, pełnia i znowu nów. W samym środku zimy wyjechałam
konno z rodzinnej posiadłości, a gdy dotarłam do Metternichów
w Visenbeck w Westfalii, była już wiosna.

Konie pełnej
krwi angielskiej
Hodowla koni wschodniopruskich była ściśle związana ze stadniną w Trakenach. W żadnym

kraju wpływ stadniny państwowej nie zaznaczył się tak
silnie w hodowli ogólnokrajowej, jak to miało miejsce
właśnie w Prusach Wschodnich. Przez wiele lat pielęgnowano tam zwyczaj, że hodowcy prywatni utrzymywali stosunkowo niewiele ogierów własnych, więc korzystali
ze stad ogierów państwo-

wych, które były dość liczne
i gęsto rozmieszczone, co
miało wielki wpływ na stan
pogłowia koni. Sukces Traken
polegał na tym, że do hodowli zakupywano nie tylko
cenne konie od hodowców
prywatnych z terenu Prus
Wschodnich, ale również importowano konie z zewnątrz, m.in. pełnej krwi
z Anglii. Miało to miejsce
szczególnie przed I wojną
światową.

Wiele wpadło
w ręce żołnierzy
Jeszcze w okresie międzywojennym, dla poprawienia
wyglądu koni, ich długowieczności, wykorzystania
paszy oraz wyrobienia
spokojniejszego temperamentu, do hodowli
użyto ogierów arabskich.
Stadnina koni w Trakenach funkcjonowała do
października 1944 roku.
Wówczas to, ze względu
na zbliżający się front,
rozpoczęto jej ewakuację na zachód. Wiele
koni nie dotarło jednak
do miejsca przeznaczenia. Niektóre zakończyły swoją drogę
na zamarzniętym Zalewie Wiślanym,
część pozostała na
Pomorzu, kolejne
wpadły w ręce żołnierzy radzieckich.

Po zakończeniu działań wojennych stan liczebny koni
w Prusach Wschodnich przedstawiał się bardzo skromnie.
Zarząd Stadnin Państwowych
postanowił jednak odbudować hodowlę koni wschodniopruskich.

Klacze kupowano
od rolników
Rozpoczęto organizowanie
stadniny konia mazurskiego,
jak od tego momentu nazywano konie pochodzące od
trakeńskich oraz wschodniopruskich protoplastów.
Odkupywano pojedyncze klacze od rolników, a także pozyskiwano konie spełniające
wymagania rodowodowe z innych państwowych ośrodków
hodowlanych. W pierwszych
latach po wojnie zgrupowano
niemal pół tysiąca klaczy,
w większości bez udokumentowanego pochodzenia. Sztuki te zostały rozpoznane głównie na podstawie palenia rasowego na lewym udzie.
W 1947 roku powstała stadnina koni w Liskach. Obejmowała ona m.in. Judyty,
największą prywatną przedwojenną hodowlę koni
wschodnio pruskich. To właśnie stadniny koni mazurskich
z Liskami na czele przejęły
rolę kontynuatora pracy hodowlanej znakomitej stadniny w Trakenach.
Źródło: trakeny.eu woj

12 lutego, w kolejnym „Regionie i My”
przeczytasz m.in.
o fenomenie portali społecznościowych.
Fot. Kathleen Conklin/Wikipedia

