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dzie kolejnym impulsem do pokonywania 
problemów jakie pojawiają się na drodze, 
którą kroczymy. Życzmy sobie sprosta-
nia wyzwaniom stojącym przed całym 
ruchem spółdzielczym. Dbajmy o to, aby 
spółdzielnie wyróżniały się pozytywnie na 
tle całego systemu społeczno-gospodar-
czego. Troszczmy się o to, aby przybywało 
nam członków i sympatyków. Przekonuj-
my do naszych racji środowiska opinio-
twórcze. Budujmy zaufanie ludzi do spół-
dzielni, przestrzegajmy dobrych praktyk, 
podtrzymujmy spółdzielczy etos.”

Gorącymi oklaskami przyjęto przemó-
wienie  Janusza Piechocińskiego. Powie-
dział on m.in.: - „Spółdzielcy polscy zasłuży-
li sobie na słowa uznania i podziękowanie za 
to, co robią dla rozwoju gospodarczego kraju 
i pomyślności ludzi. Mamy w Polsce ponad 
9 tys. firm sektora spółdzielczego. Sukcesy 
polskiego mleczarstwa, to zasługa w pierw-
szym rzędzie spółdzielczości mleczarskiej. 
W tym roku Spółdzielnia Mleczarska Mle-
kpol w Grajewie wejdzie do specjalnej 
strefy ekonomicznej i w Mrągowie zbuduje 
najnowocześniejszy w Europie zakład mle-
czarski, który będzie przerabiał 2 miliony 
litrów mleka. To kolejne potwierdzenie, że 
tam gdzie było wsparcie, spółdzielczość 
potrafi z powodzeniem wykorzystać szanse. 
Doświadczenia te powinny być wykorzysta-
ne w innych dziedzinach naszego życia, nie 
wyłączając polityki. 

Wspólnotowa działanie to skuteczne 
lekarstwo na egoizm, który zaczyna domi-
nować w naszym życiu. Wiele się ostatnio 
mówi o ekonomii społecznej, a przecież to 
nic innego jak wzbogacenie idei spółdziel-

Wicepremier Piechociński – nie pozwolę…

Liczymy na przyjaciół
26 czerwca br. gościem uroczystego spotkania z okazji Międzynarodowego 

Dnia Spółdzielczości w Domu Pod Orłami w Warszawie, był wicepremier 
i minister gospodarki, lider PSL Janusz Piechociński. Obecni byli również 

wiceministrowie: kultury Piotr  Żuchowski, rolnictwa Zofia Szalczyk, spraw we-
wnętrznych Stanisław Rakoczy, pracy Małgorzata Marcińska oraz wiceprzewodniczą-
ca OPZZ Wiesława Taranowska i przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski. 

Radośni laureaci ze Społem, od lewej: Hieronim Kobus, Małgorzata Dybaś 
i Ryszard Jaśkowski. 

 Dokończenie na str. 3

W przepięknej zielonej scenerii 
parku Domu Bankietowego 
Arkadia w Sochaczewie 4 

lipca br. odbyła się okazała uroczy-
stość 85-lecia „Społem” PSS w Socha-
czewie. Obok członków i pracowni-
ków spółdzielni-Jubilatki przybyło 
wyjątkowo liczne i reprezentatywne 
grono gości, a wśród nich gospodarze 
powiatu i miasta z małżonkami, sta-
rosta Tadeusz Koryś, burmistrz Piotr 
Osiecki, poseł sochaczewski Maciej 
Małecki, przewodniczące rad powiatu 
i miasta Halina Pędziejewska i Jolanta 
Gonta. Ponadto Krajową Radę Spół-
dzielczą reprezentował wiceprezes Za-
rządu KRS i prezes Zarządu KZRSS 
„Społem” Jerzy Rybicki i dyr.Stefan 
Zajączkowski, który odczytał list gra-
tulacyjny od prezesa Alfreda Domagal-
skiego. Oprócz tego w licznej delegacji 
KZRSS „Społem” był też wiceprezes 
jego zarządu i prezes Krajowej Platfor-

my Handlowej „Społem” Ryszard Jaś-
kowski, przybyła prezes MAH Jadwiga 
Wójtowicz-Garwoła oraz łiczne grono 
prezesów spółdzielni społemowskich na 
czele z Anną Tylkowską z WSS Śród-
mieście. Już przejeżdżając przez mia-
sto widać było plakaty jubileuszowe 
w społemowskich Luxach. I jak było 
widać społemowcy potrafią, tak jak 
górnicy, nie tylko ciężko pracować na 
co dzień, ale i hucznie świętować.     

Najpierw w parku słychać było pró-
by świetnej orkiestry kameralnej so-
chaczewskiego domu kultury Camerata 
Mazovia, która potem, pod batutą Artura 
Komorowskiego wraz z solistami dała 
wspaniały koncert pieśni operowych 
i operetkowych. Jednak na początek za-
grali Hymn Spółdzielców, a odśpiewała 

PSS Sochaczew

85 lat niezawodności

Z mimowolnym uśmiechem, wraz 
z prezesami spółdzielni społe-
mowskich – właścicieli Mazo-

wieckiej Agencji Handlowej „Społem”, 
słuchałem 9 czerwca br. w dworze Ju-
lianna w Julianowie koło Warszawy 
prezentacji firmy Bać-Pol z Rzeszowa. 
Jej przedstawiciele z dumą mówili, że 
firma istnieje od 1990 roku… podczas 
gdy spółdzielnie społemowskie od 1869 
i mają za sobą bogatą historię nieza-
wodności w każdych warunkach – wo-
jen, kryzysów, odbudowy, strajków, 
reform itd…. 

MAH „Społem” „Lubię Społem”

 Dokończenie na str. 3

 Dokończenie na str. 3

Grupa prezesów spółdzielni społemowskich z życzeniami i prezentami dla Jubilatów.

20 pąsowych róż

Jubileusz Prezesa

Podczas Zebrania Przedstawicieli WSS Wola, 28 maja br. delegaci i goście 
gorącą owacją na stojąco i kwiatami podziękowali prezesowi Januszowi 
Szczękulskiemu za 20 lat pracy na tym stanowisku. Wyrażano serdeczną 

wdzięczność, że stając na czele spółdzielni uratował ją wtedy przed upadkiem, 
a teraz dzielnie rozwija jej działalność, podejmując dalej śmiałe inwestycje i ot-
wierając nowoczesne sklepy. /Relacja z zebrania p. str.5/.  

Uwaga! Konkurs Redakcyjny

Przemiany 25-lecia
Odpowiadając na apel Prezydenta RP Bronisław Komorowskiego o uczczenie 

25-lecia przemian ustrojowych w Polsce, a także dla uhonorowania 145-lecia 
spółdzielczości spożywców, nasza redakcja, wspólnie z Komisją Historyczną 

Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców, organizuje i ogłasza Konkurs Redakcyjny 
p.n. „Przemiany 25-lecia – w mojej spółdzielni i w moim życiu w latach 1989-2014”.

Oto jego zasady regulaminowe: 
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy Czytelnicy „Społemowca Warszawskiego”, 

nadsyłający swe prace na temat zawarty w nazwie konkursu. 
2. Objętość prac jest nieograniczona. Mogą one być przesyłane pocztą w formie ma-

szynopisów, albo zapisów komputerowych na dyskietce, płycie CD (również przesyła-
nych pocztą e-mailową). W ostateczności pocztą w formie czytelnie pisanych rękopisów. 
W przypadku rękopisów, wszystkie nazwiska i imiona występujące w tekście muszą być 
pisane dużymi, drukowanymi literami. Prace należy podpisywać własnym imieniem i na-
zwiskiem, wraz z podaniem adresu. W przypadku użycia pseudonimu, należy podać na-
zwisko, imię i adres, z zastrzeżeniem tylko do wiadomości redakcji. Redakcja zastrzega 
sobie prawo adiustacji tekstów.

3. Prace należy nadsyłać na adres pocztowy redakcji: „Społemowiec Warszawski” ul. 
Nowy Świat 53, 00–042 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Redakcyjny”, albo pocztą 
elektroniczną na adres: społemowiec@spolem.waw.pl, najpóźniej w terminie do 31 paź-
dziernika 2014 roku. 

4. Ocena prac zostanie dokonana przez Jury Konkursu, powołane przez Prezy-
dium Komisji Historycznej WSS i redakcję „Społemowca Warszawskiego”. Wyniki 
Konkursu zostaną ogłoszone w IV kwartale 2014 roku. Dla najlepszych prac prze-
widuje się nagrody. Fragmenty tych prac będą publikowane na łamach „Społemow-
ca Warszawskiego”.
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Obok wicepremiera Piechocińskiego siedzą społemowscy laureaci: Eugeniusz Mazur 
i Hieronim Kobus.  

Po odśpiewaniu hymnów narodowego 
i spółdzielczego, zgromadzonych powitał 
przewodniczący Zgromadzenia Ogól-
nego KRS Jerzy Jankowski. Ze szcze-
gólnym podziękowaniem zwrócił się do 
wicepremiera Janusza Piechocińskiego: 
- Jest Pan jednym z nielicznych polity-
ków, który robi to co mówi. Pamiętamy 
Pana wystąpienie na Ogólnopolskim Fo-
rum Spółdzielczości w roku 2011. Poparł 
Pan wtedy zdecydowanie spółdzielców, 
którzy wystąpili przeciwko próbom li-
kwidacji spółdzielczości. To dzięki Pana 
determinacji i zdecydowanemu stanowi-
sku projekty prawa skierowanego prze-
ciwko spółdzielczości zostały odrzucone. 
Za to należą się Panu od wszystkich spół-
dzielców słowa uznania i podziękowania. 
Mamy za sobą kolejne miesiące zmagań, 
aby nie zostało przyjęte prawo wypiera-
jące spółdzielczość z naszego życia. Li-
czymy, na sprawdzonych przyjaciół  nie 
tylko wśród posłów z opozycji, ale rów-
nież  tych, którzy tworzą koalicję rządo-
wą. Liczymy na to, że rozwiązania, które 
byłyby niekorzystne dla spółdzielczości 
zostaną zablokowane.

Podczas spotkanie prezes Zarządu KRS 
Alfred Domagalski podkreślił m.in. że 
„Z przykrością należy jednak stwierdzić, 
zwłaszcza w dniu spółdzielczego święta, że 
ta wielka i szlachetna idea jest dziś zagro-
żona. Jesteśmy od wielu już lat świadkami 
jej dewaluacji i dyskredytacji. To świat 
polityki i mediów przestępcze grupy na-

zywa spółdzielniami, to państwo poprzez 
budowany system prawny komercjalizuje 
spółdzielnie wbrew ich zasadom i war-
tościom, przyczyniając się tym samym do 
budowania monolitycznego rynku zamiast 
jego różnorodności. Ta różnorodność jest 
dziś szczególnie potrzebna.”

 I dalej zakończył: „Niech to nasze 
spółdzielcze święto umocni nas w przeko-
naniu o potrzebie wspólnotowego działa-
nia na rzecz naszych członków, niech bę-
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Podziemna armia

 l  Panorama Wydarzeń l  Panorama Wydarzeń l

NIE ZAWIERA ALKOHOLU
Można cieszyć się smakiem radlera 
bez żadnych ograniczeń, np. w podróży, 
po sporcie, podczas posiłku.

ORZEŹWIAJĄCY SMAK
Mniej gorzki niż klasyczne, jasne piwo, 
jest świetnym dodatkiem do posiłków. 

DOSKONAŁY O KAŻDEJ PORZE
Może zastąpić słodsze napoje gazowane, 
a schłodzony doskonale gasi pragnienie.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO 

Pożegnanie Czarka 
Odszedł od nas w pełnym rozkwicie sił twórczych. Jesz-

cze miesiąc temu czytaliśmy jak zwykle Jego ciekawe, 
rzeczowe relacje ze spotkań spółdzielczych, przepełnione 
zaangażowaniem nie tylko zawodowym, ale i ideowym, pa-
triotycznym. Bo nie były to tylko suche sprawozdania, ale 
pisane z pasją, zrozumieniem relacje popierające słuszne 
racje spółdzielcze i społeczne. Miał za to wdzięcznych czy-
telników, a jedna z organizacji spółdzielczych nie tak daw-
no wnioskowała o Oznakę Zasłużonego Działacza Spół-
dzielczego, którą Mu Krajowa Rada Spółdzielcza w dowód 
zasług przyznała. 

Życie zawodowe, pracę początkowo w Słowie Powszechnym, w jego dzia-
łach miejskim i religijnym, potem w Dzienniku Ursusa, Gazecie Mazowie-
ckiej, łączył z działalnością społeczną i związkową w Solidarności. Redagował 
jej biuletyn w ZM Ursus, jako członek zarządu komisji zakładowej. Dla Słowa 
pisał poczytne relacje z wizyt papieskich Jana Pawła II i przegląd wiadomości 
z Radia Watykańskiego. Pisał do miesięcznika Praca i Powściągliwość, a do 
Społemowca Warszawskiego systematycznie od kilkunastu lat. 

Czarek, Cezar – jak zwali Go najbliżsi, red.Cezary Bunikiewicz zmarł nag-
le na serce, wskutek długiej choroby, 11 czerwca br. w wieku 67 lat. Wzru-
szająco pożegnali Go podczas mszy żałobnej przyjaciel ksiądz i małżonka. 
Zapamiętamy jego serdeczność, otwartość, umiłowanie ludzi, zwierząt, przy-
rody, historii ojczystej, książek. Był zawsze solidny, kompetentny, koleżeński. 
Będzie Go bardzo brakowało. 
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W Cytadeli Warszawskiej odbyło się 
spotkanie podsumowujące zakończenie 
I etapu projektu rewitalizacji X Pawilo-
nu. Przewidziano w nim utworzenie sta-
łej ekspozycji muzealnej. W spotkaniu 
wzięli udział marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik, dyrektor 
Muzeum Niepodłegłości dr Tadeusz Sko-

czek, dyrektor Muzeum Ordynariatu Po-
lowego WP dr Jacek Macyszyn, dyrektor  
w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych dr Gołaszewska – Chil-
czuk oraz liczne grono dziennikarzy.

Jak powiedział inż. Marek Belczyk, 
do końca br.  zostaną zakończone prace 
remontowo-budowlane na terenie Mu-
zeum X Pawilonu, w ramach projektu 
pn. „Kompleksowa poprawa oferty kul-
turalnej i wzrost dostępności do kultu-
ry obiektów Muzeum Niepodległości 
w Warszawie poprzez rewitalizację i mo-
dernizację oddziału Cytadeli Warszaw-
skiej, a w szczególności X Pawilonu, 
Bramy Bielańskiej i dziedzińca”.

Projekt ten jest współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków  Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowie-
ckiego 2007–2013, budżetu państwa oraz 
ze środków budżetowych Samorządu 
Województwa Mazowieckiego.

Pawilon X przeszedł do historii Polski 
jako najważniejsze więzienie polityczne 
w okresie 123 lat zaborów  Polski przez 
Rosję, Prusy i Austrię. W murach tego 

więzienia cierpiały tysiące polskich pa-
triotów, uczestników powstań: listopa-
dowego i styczniowego, więźniów, kon-
spiratorów i bojowników o odzyskanie 
niepodległości kraju i sprawiedliwe prze-
miany społeczne. Wielu straciło życie  
w X Pawilonie. Tysiące innych więźniów 
wywieziono na katorgę do łagrów sybe-
ryjskich.

„Miejsce lokalizacji ekspozycji – jak 
informował dyrektor Tadeusz  Skoczek 
–  to dawne, zrekonstruowane cele i kory-
tarze więzienne. Kilka cel zachowa  daw-
ny  charakter więzienny z typowym wy-
posażeniem z dawnych czasów.”

 JERZy WOJCIEWSKI

Muzeum X Pawilonu 
Cytadeli Warszawskiej 

Oświadczenie 
Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
Niefrasobliwe, aczkolwiek w mniemaniu dziennikarzy zapewne efektowne żonglowanie słowem „spółdzielnia”,  godzi w dobre 

imię spółdzielczości i milionów osób będących członkami organizacji spółdzielczych w Polsce. Prowadzi do fałszywych skoja-
rzeń  i utraty zaufania. Jest zaprzeczeniem dziennikarskiej rzetelności  i szacunku dla prawdziwych spółdzielców zrzeszających 
się w spółdzielnie dla realizowania  ważnych  celów życiowych i społeczno-zawodowych w granicach prawa. Stanowi oczywistą 
obrazę art. 10 Prawa Prasowego, zgodnie z którym „dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami 
współżycia społecznego w granicach określonych przepisami prawa”.

Nie można więc, posługując się wolnością słowa, traktowaną niemalże jako absolut, w imię efekciarskich zbitek słownych, 
obrażać milionów ludzi, którzy zgodnie z przesłaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych „budują lepszy świat”, a nie 
świat przestępczy.

Porównanie nieformalnych grup podejrzewanych o działania przestępcze do spółdzielni jest obrażające dla zrzeszonych 
w nich osób i  budzi uzasadnione protesty całego środowiska.  Język polski jest wystarczająco bogaty, aby przestępców i ich 
wzajemne powiązania określać mianem adekwatnym do charakteru ich poczynań.

W imieniu ponad 8 milionów polskich spółdzielców domagam się zaprzestania takich praktyk.  
Prezes Zarządu KRS, Alfred Domagalski

Warszawa, 30 czerwca 2014 r. 

Niedawno popularny tygodnik 
„Przegląd” zwrócił się do kilku 
polityków i dziennikarzy, także 

do niżej podpisanego, który od lat upra-
wia publicystykę polonijną, z pytaniem 
– „Dlaczego nie potrafimy współpraco-
wać z diasporą tak dobrze jak 
Izrael, Irlandia lub Włochy?„ 
W tym felietonie poszerzę 
swoje przemyślenia o kilka 
istotnych wątków. Otóż, oso-
by obecnie rządzące Polską 
nie widzą, albo nie chcą wi-
dzieć interesu narodowego, by 
utrzymywać poprawne sto-
sunki – a co tu mówić o przyjaznej współ-
pracy – z naszą diasporą. Rozproszona 
w kilkunastu krajach świata liczy blisko 
20 milionów osób. Ci ludzie wciąż kocha-
ją swoją Ojczyznę, czują się Polakami 
i kiedy mają możliwości przyjeżdźają 
do Polski odwiedzić rodzinę, przyjaciół, 
pozwiedzać muzea, pouprawiać turysty-
kę po nieznanych jeszcze terenach kraju, 
pooddychać polskim powietrzem, poroz-
mawiać serdecznie i z troską o polskich 
sprawach...

Szkoda, że tak się dzieje, gdyż diaspory 
dla swoich krajów mogą zdziałać bardzo 
dużo.Dużo więcej niż potrafi to ogarnąć wy-

obrażnia kilkunastu wyższych urzędników 
MSZ.

Polityczna decyzja by odebrać dwa lata 
temu.Senatowi środki finansowe na podtrzy-
mywanie więzi z Polakami na świecie i prze-
kazać je w gestię Minsterstwa Spraw Zagra-
nicznych była bardzo złą decyzją, która już 
obfituje w różne negatywne konsekwencje.

Przypomnę, że odrodzony w 1989 roku 
Senat – tak jak przed II wojną światową 
– pełnił funkcję opiekuna Polonii i Polaków 
za granicą. Kolejni marszałkowie tego wy-
sokiego urzędu, że wspomnę Adama Stru-
zika, Andrzeja Stelmachowskiego, Longina 
Pastusiaka, z niezwykłą atencją, ciepło, ser-
decznie zajmowali się Polonusami i tymi, 
co przyjeżdźali do kraju jako liderzy orga-
nizacji polonijnych i tymi co przylatywali 
prywatnie i chętnie by choć kwadrans po-
rozmawiali z marszałkiem Senatu w jego 
gabinecie. Sam byłem świadkiem kilku ta-
kich bezpośrednich, gorących rozmów. Aż 
duszę ściska... 

Minister Radosław Sikorski metodą róż-
nych nacisków politycznych, bo uzasadnie-
nia merytoryczne były mało uargumentowa-
ne, przechwycił z Senatu środki finansowe 
dla rzekomo trafniejszego ich przekazywania 
dla różnych środowisk polonijnych. Właśnie 
dziwnym trafem Polonia nie jest z nowego 
gestora zadowolona. B. marszałek Senatu, 

prof. Longin Pastusiak w jednej ze 
swych wypowiedzi prasowych po-
wiedział tak - „To była bardzo zła 
decyzja. Otrzymuję wiele pism od or-
ganizacji polonijnych ze skargami na 
współpracę z partyjnym rządem, któ-
ry nie wywiązuje się ze swoich obo-
wiązków.” Podobne pisma otrzymuje 
także b. marszałek Senatu A.Struzik.

Liderzy polonijnch organizacji, którzy 
lepiej znają historię Polski i świata niż więk-
szość urzędników ministerialnych, dobrze 
wiedzą jakie znaczenie mają wieloletnie 
przyjazne stosunki Polski ze Stanami Zjed-
noczonymi dla odzyskania niepodległości 
po rozbiorach, dla bezpieczeństwa, jako 
współpartnera w NATO. Dlatego ze zdu-
mieniem i niesmakiem przyjęli nagrane na 
taśmę zwierzenie ministra R. Sikorskiego 
do b. ministra J.Rostowskiego: „ Wiesz, że 
polsko-amerykański sojusz jest nic niewarty. 
Jest wręcz szkodliwy, bo stwarza Polsce fał-
szywe poczucie bezpieczeństwa...”

 JERZy WOJCIEWSKI 

Minister lekceważy 
Polonię i USA

Felieton obywatelski

Ø Nowa prezes  
WSS Żoliborz

Na Zebraniu Przedstawicieli WSS Żoli-
borz 28 czerwca br. serdecznie pożegnano 
odchodzącego na zasłużoną emeryturę długo-
letniego prezesa Stanisława Skupa. Nowym 
prezesem  została wybrana przez Radę Nad-
zorczą WSS Jadwiga Rowicka, która kiero-
wała dotychczas sklepem przy ul. Słowackie-
go. Serdecznie gratulujemy.

Ø Rok Rapackiego
Na wyjazdowym posiedzeniu Rady Nad-

zorczej KZRSS „Społem” w Szczecinie 5 
czerwca br. przyjęto m.in. uchwałę w sprawie 
uczczenia pamięci wybitnego lidera „Społem” 
oraz polskiego i międzynarodowego ruchu 
spółdzielczego w latach 1926-1944, Mariana 
Rapackiego. Uwzględniono tym wniosek Ko-
misji Historycznej WSS oraz nasze postulaty 
redakcyjne, by godnie uczcić pamięć bohater-
skiego prezesa, który 70 lat temu zginął pod 
bombami podczas Powstania Warszawskie-
go, a 130 lat temu urodził się w Warszawie. 
W celu upamiętnienia jego wielkich histo-
rycznych zasług, we wrześniu na kamiennej 
tablicy pamiątkowej w historycznym gmachu 
„Społem” przy ul. Grażyny 13/15 znajdzie 
się mosiężna plakietka z wizerunkiem Ma-
riana Rapackiego oraz stosownym napisem. 
Szerzej o jego charyzmatycznej, wyjątkowej 
postaci napiszemy w następnym numerze 
sierpniowym.        

  

Ø Grupa PL Plus
Jak podaje wyborcza.biz, Grupa Handlowa 

PL Plus chce zrzeszać 2,5 tys. sklepów i być 
przeciwwagą dla Biedronki. Trzy polskie 
sieci handlowe stworzyły wspólnie Grupę 
Handlową PL Plus. Ma ona za zadanie 
stawić czoło zagranicznym sieciom handlo-
wym, przede wszystkim Biedronce.

Współzałożycielami Grupy Handlowej PL 
Plus są Leszek Bać – właściciel Grupy Bać-
Pol, do której należy sześć firm dystrybutorów 
oraz sieci handlowe Spar, Słoneczko i Bać-
Pol, Piotr i Paweł Wosiowie - właściciele sieci 
supermarketów Piotr i Paweł oraz Zbigniew 
Paczóski, właściciel sieci Topaz. Polscy przed-
siębiorcy chcą razem wypromować nową 
markę własną, oraz wypracować wspólny mo-
del logistyczny i IT. Do współpracy są także 
zaproszeni inne polskie firmy, ale warunkiem 
jest posiadanie 100 proc. polskiego kapitału. 
Cel długoterminowy Grupy to zintegrowanie 

wokół projektu minimum 2.500 placówek 
detalicznych kanału tradycyjnego, co stworzy 
alternatywę wobec obecnych liderów rynku.

25 czerwca sieć supermarketów Polomar-
ket dołączyła do Grupy Handlowej PL Plus 
i podpisała list intencyjny z udziałowcami GH 
PL Plus, czyli firmami Piotr i Paweł, Bać-Pol 
i Topaz, dotyczący współpracy zakupowej. 
Dzięki tej umowie skala działań Grupy bę-
dzie taka, że Grupa będzie mogła dokonywać 
samodzielnie zakupów u każdego producen-
ta żywności w Europie. GH PL Plus została 
założona w 2013 roku przez trzy sieci: Piotr 
i Paweł, Bać-Pol i Topaz. Od dłuższego czasu 
inicjatorzy powołania GH PL Plus deklaro-
wali, że będą intensywnie pracowali nad po-
szerzeniem aliansu strategicznego o kolejne 
podmioty. Zgodnie z założeniami alians GH 
PL Plus ma pozwolić na zintegrowanie do 
2016 roku w ramach tej grupy ponad 2000 
sklepów z potencjałem sprzedaży detalicznej 
ponad 10 mld zł.

Ø Płatności zbliżeniowe 
Sklep przy ul. Czechosłowackiej 53a jest 

pierwszą placówką poznańskiej spółdzielni 
Społem, w której wprowadzona została moż-
liwość płatności zbliżeniowej. Trwa wymiana 
terminali płatniczych aby docelowo wszystkie 
z nich obsługiwały karty zbliżeniowe.

Karty zbliżeniowe stanowią już prawie 57 
proc. wszystkich kart wydanych przez banki 
w Polsce. Poznańska spółdzielnia prowadzi 
59 sklepów. 

Ø Konsumenci mają nowe 
prawa

Gazeta Wyborcza z 5 czerwca głosi, że 
nadchodzi rewolucja w sklepach - koniec 
z naciągaczami z telemarketingu, koniec 
z bezkarnym naganianiem emerytów na noże 
i odkurzacze po kilka tysięcy złotych. Łatwiej 
będzie też reklamować buble. Po jednej na-
prawie sklep będzie musiał oddać pieniądze 
- pisze „Gazeta Wyborcza”.

Kilka dni temu parlament zakończył pra-
ce nad ustawą o prawach konsumenta, która 
ustanawia całkiem nowy porządek gry. Teraz 
konsumentów dość mizernie chroni uchwa-
lona jeszcze przed naszym wejściem do UE 
ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej (daje ona prawo powołania 
się przez konsumenta na tzw. niezgodność to-
waru z umową), zaś przedsiębiorców - kodeks 
cywilny (dużo korzystniejszy od ustawy). To 
się zmieni. Konsumentów również będzie 

chronić kodeks cywilny, a ustawa o szczegól-
nych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
przestanie obowiązywać.

Teraz to kupujący będzie mógł wybrać, 
czego oczekuje: naprawy, wymiany czy 
zwrotu pieniędzy. Sprzedawca nie będzie jed-
nak całkiem bezbronny. Kupujący nie może 
odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistot-
na. Sklep może również uprzedzić ruch kon-
sumenta i zaproponować, że naprawi towar 
albo wymieni go na wolny od wad (jeśli sklep 
poda rękę do zgody - nie można jej odtrącić). 
Ale naprawić towar może tylko raz - pisze 
„Gazeta Wyborcza”. 

Ø Już w obcych rękach 
Według portalu dlahandlu.pl, 

w czerwcu oraz lipcu uruchomione zo-
staną 43 sklepy Freshmarket oraz Żab-
ka w lokalizacjach przejętych po sieci 
handlowej Społem Zabrze. Pierwsze 5 
placówek z logo Freshmarketu funkcjo-
nuje już od kilku dni w Zabrzu, kolejne 
będą otwierane w najbliższy weekend 
m.in. Piekarach Śląskich, Rudzie Ślą-
skiej, Suszcu oraz Krupskim Młynie. 
Sieć handlowa Społem Zabrze była jedną 
z pięciu lokalnych sieci sklepów, które zo-
stały przejęte w ubiegłym roku przez firmę 
Żabka Polska, właściciela marki Żabka oraz 
Freshmarket. Firma zamierza w tym roku 
otworzyć 600 placówek w całym kraju. Jej 
obecnym właścicielem jest Fundusz Inwe-
stycyjny Mid Europa. 

Ø Zakupy przez Internet. 
 
Portal wirtualnemedia.pl informuje, 

że jeszcze 6 lat temu zakupy w sieci robiła 
jedna czwarta dorosłych, dziś z internetu 
w takim celu korzysta co drugi (47 proc.) 
badany. Niemal wszyscy internauci (98 
proc.) mają w domu dostęp do sieci a co 
trzeci dorosły ogląda w sieci telewizję - po-
daje portal wirtualnemedia.pl powołując 
się na CBOS. CBOS, który przeprowadził 
badania podkreśla, że w ostatnich latach przy-
bywa regularnych użytkowników sieci. O ile 
w 2010 r. przynajmniej raz w tygodniu z in-
ternetu korzystało 51 proc. ankietowanych, to 
w tym roku jest to już 63 proc. 

Niemal wszyscy internauci (98 proc.) mają 
w domu dostęp do sieci. Ponadto od kilku lat 
obserwowany jest wzrost popularności inter-
netu bezprzewodowego – obecnie korzysta 
z niego ponad trzy czwarte użytkowników 
(77 proc.).  

Z  kart 
h istori i
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Aura w dni poprzedzające doroczne 
garwolińskie spotkanie spółdziel-
ców nie zapowiadała piknikowej 

pogody. Co prawda w dniu 30 maja br. 
tęczy na niebie nie było, ale na zawsze za-
domowiła się w logo organizatora czyli 
tamtejszej społemowskiej spółdzielni, 
a i atmosfera w miejscowości Uśniaki jak 
zawsze była wielobarwna.

O jej koloryt zadbał organizator PSS 
w Garwolinie, partnerzy handlowi i zapro-
szeni spółdzielcy z SS Mokpol, PSS w Otwo-
cku, PSS Puławy, WSS Praga Południe, WSS 
Śródmieście oraz partnerzy handlowi garwo-
lińskiego Społem. 

PSS obok placówek handlowych prowa-
dzi działalność piekarską na potrzeby własnej 
sieci, ale także dla innych odbiorców, którymi 
są m.in. spółdzielnie 
uczestniczące w pik-
niku. Piekarnia, wy-
chodząc naprzeciw 
oczekiwaniom ryn-
ku, proponuje pie-
czywo oparte na za-
kwasie chlebowym, 
maślance, wzboga-
cone różnorodnymi 
nasionami, dodat-
kami zdrowotnymi 
i smakowymi, zapo-
wiedzianą nowością 
będą bułeczki na 
bazie skrobi ziem-
niaczanej. Hasło 
pikniku wielokrotnie 
powtarzane w czasie 

imprezy brzmi: „Chcesz żyć bez stresu, ku-
puj pieczywo z PSS-u” Dużą popularnością 
cieszą się również wyroby garmażeryjne, któ-
rych planowane jest rozszerzenie w pierwszej 
kolejności o smaczne, domowe pasztety. 

Na spółdzielczym pikniku, nie mogło 
zabraknąć tamtejszej Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej. Jej produkty zaliczane do grupy 
o najwyższej jakości, uhonorowane są m.in. 
znakiem Poznaj Dobrą Żywność. 

Tradycją na wiosennych piknikach 
w Garwolinie jest muzyka i tańce oraz wy-
stępy Międzyszkolnego Gimnastyczno- Ta-
necznego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„NO NAME”, którego. Cheerleaders liczą się 
na międzynarodowej arenie. 

W tym roku na początku lipca będą re-
prezentować Polskę w Mistrzostwach Europy 
w Anglii.  Jot

czości, która oznacza lepsze wykorzystanie 
kapitału społecznego. Spółdzielczość może 
być dobrą receptą na kryzys nie tylko w go-
spodarce. Zbyt pochopnie niszczymy war-
tości spółdzielcze, zbyt łatwo odrzucamy 
tradycje wspólnotowego działania. Opowia-
dam się za obroną tych wartości. Gospodar-
ka liberalna doprowadziła do kryzysu, szcze-
gólnie dotkliwego w sektorze bankowym. 
Na polskim rynku okazało się, że akcje kre-
dytowe zwiększyły tylko banki spółdzielcze 
i ludzie mogli liczyć na ich pomoc. 

Jako polityk i jako lider PSL, jako 
wicepremier rządu i minister gospodarki 
mam świadomość, że poprzez spółdziel-
czość możemy pobudzić ludzi do wspól-
notowego działania. Koalicję przyszłości 
upatruję we współdziałaniu samorządu 
spółdzielczego z terytorialnym. Tej wspól-
nej pracy dla wspólnego dobra uczyli 
nas założyciele polskiej spółdzielczości. 
Życzę Państwu pomyślności i gotowości 
do sprostania nowym wyzwaniom i nie 
przyzwolę, by z Sejmu wyszło złe prawo 
spółdzielcze.”

Listy z pozdrowieniami dla polskich spół-
dzielców nadesłali m.in. marszałek Sejmu 
Ewa Kopacz i wicemarszałek Jerzy Wen-
derlich. Pani marszałek napisała m.in. że 
spółdzielczość polska „musi teraz podjąć 
nowe wyzwania” i wierzy w jej „ogromny 
potencjał”.   

Wiceszefowa OPZZ Wiesława Taranow-
ska zapewniła: - „Spółdzielcy mogą zawsze 
liczyć na solidarne wsparcie związkowców. 
Braliśmy udział w pracach komisji sejmo-
wych, gdzie podejmowano próby znisz-
czenia polskiej spółdzielczości. Wspólnie 
ze spółdzielcami broniliśmy jej należnego 
miejsca w historii i w życiu współczesnej 
Polski”. Podkreśliła też ważną rolę „Tę-
czy Polskiej” - magazynu KRS w obronie 
spółdzielczości i w popularyzowaniu do-
świadczeń polskich spółdzielców. Następnie 
wicemin. kultury Piotr Żuchowski, wręczył 
ośmiu spółdzielcom odznaki „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”. Trzy osoby uhonorowa-
no odznakami „Zasłużony Działacz Ruchu 
Spółdzielczego”.

Tradycyjnie spółdzielcze święto jest oka-
zją do ogłoszenia wyników dorocznego kon-
kursu na najlepszych spółdzielczych mene-
dżerów. Dokonał tego Janusz Sienkiewicz, 
przewodniczący Kapituły nagród: Oskar 
Spółdzielczości Polskiej, Menedżer-Spół-
dzielca, Prymus oraz Złoty Laur Polskiej 
Spółdzielczości.

Miło nam poinformować, że laureatami 
nagród zostali m.in. społemowcy. Laureatem 
Oscara Spółdzielczości Polskiej został pre-
zes PSS w Kwidzynie Jacek Dagil. Nagrody 
Menedżer Spółdzielca otrzymali: wiceprezes 
KZRSS „Społem” Ryszard Jaśkowski i pre-
zes PSS w Szczecinie Zbigniew Rewkowski. 
Natomiast statuetki Prymusa 2014 otrzymali 
prezesi: Podwawelskiej Spółdzielni Spo-
żywców w Krakowie Małgorzata Dybaś 
i PSS w Garwolinie Hieronim Kobus oraz 
członek Zarządu PSS w Sochaczewie Wie-
sława Podoska. Była przewodnicząca RN 
w Sochaczewie Jadwiga Dąbrowska otrzy-

mała dyplom Samorządowca-Spółdzielcy. 
Złoty Laur Polskiej Spółdzielczości zdobył 
prezes PSS w Białej Podlaskiej Eugeniusz 
Mazur. Serdecznie gratulujemy! Spieszymy 
też z gratulacjami dla nagrodzonej II nagrodą 
w konkursie na najlepsze prace magisterskie 
o spółdzielczości – Eweliny Rybickiej. Te-
mat jej pracy to: „Analiza kondycji finanso-
wej „Społem” WSS Śródmieście”. 

    Opr. red. 
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Liczymy na przyjaciół

go brawurowo sopranistka Anna Jeremus. 
Oni też zaśpiewali wraz z publicznością 
gromkie Sto lat! dla Jubilatów. Natomiast 
świąteczny wieczór uświetniła gwiaz-
da – aktor i piosenkarz Robert Rozmus, 
którego menedżerka Magda Nowak zna-
komicie prowadziła konferansjerkę całej 
uroczystości. Goście i gospodarze bawi-
li się znakomicie w wiosennej radosnej 
atmosferze i w tradycyjnej spółdzielczej 
harmonii rodzinnej do późnych godzin 
nocnych.

To pojęcie o „rodzinie spółdzielczej”, 
podobnie jak opinie o niezawodności 
spółdzielni-Jubilatki od wielu pokoleń, 
powtarzali niemal wszyscy mówcy w czę-
ści oficjalnej spotkania. Dobrym duchem 
spotkania był wszechobecny prezes Józef 
Chocian który niestrudzenie witał zebra-
nych, wspomniał bogatą historię PSS, 
a potem z sercem i humorem kwitował 
każde wystąpienie miłych gości, zachęca-
jąc potem wszystkich do toastów podczas 
uroczystego bankietu. Na koniec dzię-
kował gościom i szczodrym sponsorom 
spotkania.       

Mowy gratulacyjne rozpoczął poseł 
sochaczewski Maciej Małecki, który po-
wołał się na rodzinne umiłowanie „Spo-

łem”, ponieważ jego mama jest wiceprze-
wodniczącą Rady Nadzorczej PSS. Jako 
poseł opozycyjnego PiS mocno wsparł 
spółdzielców w ich walce z antyspół-
dzielczymi poczynaniami rządu, który 
nie może traktować lepiej obcych niż ro-
dzimy handel. To należy zmienić!  Złożył 

też hołd twórcom i kontynuatorom dzieła 
spółdzielni. Podobnie stanowczo popar-
li spółdzielców starosta Tadeusz Koryś 
i burmistrz Piotr Osiecki, który wielo-
krotnie udowodnił swą politykę promo-
wania polskiej gospodarki i handlu. Obaj 
podkreślali zasługi solidnej, niezawodnej 
spółdzielni dla mieszkańców powiatu 
i miasta. W towarzystwie przewodniczą-
cych rad wręczyli kwiaty i upominki. 

Gratulacje i życzenia w imieniu Kra-
jowego Związku „Społem” składał prezes 
Jerzy Rybicki, a prawdziwą fetę jubila-
tom zgotowała liczna grupa prezesów 
bratnich spółdzielni, na czele z Anną Tyl-
kowską z WSS Śródmieście. Wręczali oni 
morze kwiatów i upominków. Po nich, ale 
już bez tak gorących uścisków, gratulacje 
i życzenia składali partnerzy gospodarczy 
PSS.     

W pamięci tego niezwykle ciepłego 
i serdecznego spotkania zapadnie jego 
uczestnikom jego braterska, przyjacielska 
atmosfera, znakomite koncerty, świetne 
przyjęcie i ta satysfakcja, że „Społem” 
wciąż trwa, walczy, nie poddaje się, 
dumne z wiekowych tradycji swych oj-
ców, którzy kiedyś w mrokach dziejów, 
w różnych kolejach losów naszej ojczy-
zny i tych małych ojczyzn byli niezawod-
ni…    

Tekst i foto: DARIUSZ GIERyCZ

Zachęcali oni do bliższej współpracy 
i m.in. do włączenia się do sprzedaży arty-
kułów pod wspólną marką własną „Lubię”. 
Powstała ona w listopadzie 2013 r. jako efekt 
pracy Grupy Handlowej PL Plus, stworzona 
z myślą o wzmacnianiu konkurencyjności 
polskich sieci handlowych należących do gru-
py. Do końca lipca będzie sprzedawanych pod 
tą marką 150 produktów szybko rotujących, 
o niskiej cenie, o wysokiej jakości i z nowo-
czesnym opakowaniem. 

Jak pisał 22 listopada ubr. Puls Biznesu: 
„Polscy handlowcy chcą walczyć z zagranicz-
nymi sieciami. Rusza ofensywa przeciwko 
zagranicznym sieciom handlowym. Rzeszow-
skie hurtownie i poznańskie markety wpro-
wadzają w tym celu wspólną markę własną 
„Lubię”. W polskim handlu spożywczym naj-
większe obroty mają Portugalczycy, a za ich 
plecami o rynek walczą Brytyjczycy, Fran-
cuzi i Niemcy. Polscy handlowcy zaczynają 
jednak łączyć siły w walce z zagranicznymi 
konkurentami i szukają sposobu na odebranie 
klientów rywalom. 

W tym celu w połowie roku hurtownie 
Bać-Polu wraz z marketami Piotr i Paweł 
powołały do życia Grupę Handlową PL Plus. 
Efekty współpracy od tego tygodnia zaczy-
nają być widoczne na półkach sklepowych 
- pojawiają się na nich pierwsze produkty pod 
ekonomiczną marką własną „Lubię”. 

Podobne rzeczowe informacje i argumen-
ty usłyszeliśmy na spotkaniu Grupy MAH 
„Społem” z kierownictwem Bać-Polu, na 
czele z prezesem Leszkiem Baciem, w Ju-
lianowie. I jeżeli GH PL Plus planuje w tym 
roku osiągnięcie 2 mld zł obrotu rocznie, to 
grupa spółdzielni społemowskich MAH z po-
tencjałem rocznej sprzedaży jednego miliarda 
złotych jest potencjalnym bardzo poważnym 
partnerem. 

Obecnie w skład GH PL Plus wchodzą 
firmy dystrybucyjne, z wiodącym Bać-Polem 
oraz detaliczne, jak SPAR Polska, Piotr i Pa-
weł, Słoneczko, Topaz, a ostatnio dołączył Po-
lomarket.  Jak podkreślał prezes Leszek Bać, 
członkami jego grupy są wyłącznie firmy 
z kapitałem polskim. Natomiast holenderski 
SPAR, który dał jego firmie licencję na pro-
wadzenie spółki SPAR Polska, ma rodowód 
spółdzielczy i posiada bogate 80-letnie do-
świadczenie w handlu; prowadzi obecnie 12 
tys. sklepów, także w Chinach i Rosji.      

Prezes Bać oraz towarzyszący mu dyrek-
tor  Zbigniew Surosz i prezes SPAR Polska 
Robert Paździor zachęcali społemowców do 
bliskiej współpracy, pozytywnie oceniając 
spółdzielnie „Społem” jako „filar polskiego 
handlu” oraz wskazując na jej już dobre efekty 
we współpracy z Lubelską Spółdzielnią Spo-
żywców, Mokpolem i Halą Targową Wola 
oraz PSS w Szczecinie, Rzeszowie i Bochni. 
16 spółdzielni „Społem” w zachodnich woje-
wództwach już sprzedaje artykuły pod marką 
SPAR. 

Partnerzy GH PL Plus stawiają na towary 
polskie, na współpracę z dostawcami polski-

mi i np. sieć  Piotr i Paweł z Poznania zamiast 
kupować piwa w międzynarodowych koncer-
nach, swoje zamówienia lokuje w regional-
nych browarach polskich. Bez wojny cenowej 
z dyskontami stawiają na siłę i renomę marki 
własnej. Coraz bardziej doceniają to polscy 
producenci... i klienci. 

Przedstawiciele Bać-Polu  chętnie od-
powiadali na pytania i wypowiedzi pre-
zesów spółdzielni społemowskich. Pre-
zes MAH Jadwiga Wójtowicz-Garwoła 
dziękując za tę prezentację, zaznaczyła 
że znany ekspert handlowy prof. Urszula 
Kłosiewicz-Górecka na niedawnym spot-

kaniu z MAH-owcami rekomendowała do 
współpracy ze „Społem” właśnie polską 
firmę Bać-Pol. Będzie teraz czas na prze-
analizowanie propozycji. 

Przysłuchując się tej prezentacji, 
wymieniałem na gorąco w kuluarach 
uwagi z prezesami spółdzielni. Z uwagą 
wysłuchali różnych informacji i argu-
mentacji. Jednak wskazywali, że przy 
rozważaniach o ewentualnym aliansie, 
należy zważyć na siłę i renomę histo-
rycznej marki „Społem”, najstarszej 
marki handlowej w Polsce. Wszak 
mamy 145-letnią tradycję i bagaż do-
świadczeń wobec np. 80-letniej historii 
SPAR, czy 24-letniej Bać-Polu i rocznej 
Grupy PL Plus. I dlatego w społemow-
skich sklepach nasi klienci chętnie by 
powitali markę „Lubię Społem”…                

DARIUSZ GIERyCZ

 Dokończenie ze str. 1

MAH „Społem” „Lubię Społem”

Wśród gości sochaczewscy oficjele.

Odpoczynek wojownika – chwila dla 
prezesa Józefa Chociana. 

Grupa odznaczanych spółdzielców.

 Dokończenie ze str. 1

Garwolińskie spotkanie

PSS Sochaczew

85 lat niezawodności
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Rzeczowa troska 
o przyszłość 
spółdzielni była 

przewodnim motywem 
walnego zgromadzenia członków PSS 
Społem w Legionowie. Nikt nie ukry-
wał, że sytuacja wymaga długofalo-
wych i dobrze rozplanowanych działań 
naprawczych. Dogłębna analiza wyni-
ków, rozpoznanie istniejących zagro-
żeń oraz wskazywanie obszarów, gdzie 
przy stosunkowo niewielkich nakła-
dach można uzyskać znaczącą popra-
wę efektywności przewijały się w wy-
powiedziach wszystkich zabierających 
głos w dyskusji.

 
Legionowska PSS to firma z 75 letnim 

stażem. Zrzesza 127 członków, w tym 
52 pracowników, zatrudnia natomiast 
89 osób. Podstawowy profil jej działal-
ności to produkcja pieczywa i wyrobów 
cukierniczych oraz sprzedaż detaliczna 
prowadzona w 7 sklepach. Miniony rok 
był dla niej czasem niezwykle trudnym. 
Nie ma co kryć, że główną przyczy-
ną była ogromna konkurencja ze stro-
ny dyskontów oraz ich bezpardonowe 
praktyki cenowe. Na finanse spółdzielni 
wpłynął także brak odszkodowania za 
budynki i grunty przekazane pod inwe-
stycje realizowane przez PKP PLK S.A. 
Nie znaczy to, że spółdzielnia zaniecha-
ła działań ofensywnych. Mocny nacisk 
położono na dyscyplinowanie zapasów 
towarowych opierając się o okresowy 
monitoring oraz przerzuty wewnętrzne 
między sklepami. 

Stosując weryfikację potrzeb lokal-
nego rynku ustalano na jej podstawie 

Najmniejsza, ale solidna

asortyment oferowany w sklepach. Dzię-
ki temu wprowadzono dużo nowości 
– nowe gatunki pieczywa i ciast, nasiona, 
miody i produkty ekologiczne, markowe 
produkty wędliniarskie, czy wreszcie 
artykuły gospodarstwa domowego, któ-
re świetnie sprzedawały się w okresie 
przedświątecznym. W dążeniach do mak-
symalizacji marży oparto się na wpro-
wadzaniu nowych produktów, za które 
producenci wnosili opłatę jednorazową 
bądź opłatę za „każdy kod”. Nie zapo-
mniano o działaniach marketingowych. 
Strzałem w dziesiątkę okazały się gazetki 
reklamowe, które nie dość, że zwiększy-
ły sprzedaż to wygenerowały dodatkowy 
przychód wysokości ponad 40 000 zł.

Produkcja piekarsko ciastkarska nie 
przyniosła zysków. To odzwierciedla 
ogólnopolski trend spadku spożycia pie-
czywa w gospodarstwach domowych. 
Działania naprawcze skupiły się w tym 
obszarze na akcjach prosprzedażowych 
oraz konsekwentnym ograniczaniu kosz-
tów na wszystkich etapach procesu pro-
dukcji. Piekarnia reklamowała się na pla-
katach, była obecna z degustacją swych 
produktów na wielu imprezach maso-
wych organizowanych w Legionowie, 
po wcześniejszych sondażach konsu-
menckich wprowadzała z powodzeniem 
nowe rodzaje wypieków. Obecnie, oprócz 
własnych sklepów, zaopatruje jeszcze 25 
odbiorców zewnętrznych.

Członkiem legionowskiej spółdzielni 
jest Jerzy Rybicki  – prezes Zarządu Kra-
jowego Związku Rewizyjnego Spółdziel-
ni Spożywców „Społem”. Żartując moż-
na powiedzieć, że nie uszło mu to płazem, 
bo właśnie jako przedstawiciel najwyż-
szych władz spółdzielczych wybrany zo-
stał na przewodniczącego Walnego Zgro-
madzenia. Nie trzeba dodawać, że z racji 
doświadczenia, z roli swej wywiązał się 
pokazowo, a jego głos był niezwykle 
pomocny przy szybkim rozwiązywaniu 
kwestii proceduralnych. 

Prezes Zarządu Spółdzielni Ewa Mo-
skal w swym wystąpieniu podkreśliła, 
że mimo braku pozytywnych efektów 

w roku ubiegłym, sytuacja spółdzielni 
jest stabilna. Podjęte działania na pewno 
dadzą efekty, oczywiście przy pełnym 
zaangażowaniu każdego z pracowników 
na swoim odcinku pracy. Plany na ten 
rok są ostrożne. Trzeba sobie powiedzieć, 
że w obecnej sytuacji nie tyle chodzi 
o zwiększanie zysków, co o uniknięcie 
strat.

Jerzy Rybicki, włączając się w ten nurt 
wypowiedzi, zaznaczył, że generalnie 
sytuacja spółdzielni nie jest dobra, także 
z racji braku wspierających rozwiązań 
ustawowych i podatkowych. Wracając na 
legionowskie podwórko przypomniał, że 
ostatni rok był nietypowy, bowiem przy-
niósł sporo zmian organizacyjnych i ka-

drowych. To oczywiście rodzi określone 
skutki i nie można oczekiwać natychmia-
stowych efektów. Ale zaczynają się one 
już ujawniać, widać je choćby w działa-
niach wizerunkowych

Wszystkie wątki poruszane w czasie 
obrad Zgromadzenia znalazły swe od-
bicie w planach na bieżący rok. Posta-
nowiono skoncentrować się na utrzy-
maniu lokalnego charakteru placówek, 
by w ten sposób wzmocnić pozycję na 
legionowskim rynku agresywnie opa-
nowywanym przez silną konkurencję. 
Podstawowe działania ukierunkowa-
ne być muszą na zmniejszenie strat 
w działalności handlowej i produk-
cyjnej. Temu też służyć będzie wery-

fikacja zasad systemu wynagradzania. 
Niezbędna jest dalsza informatyzacja 
– komputeryzacja sklepu nr 5 i wpro-
wadzenie programu KC Manager. Pla-
nuje się też zagospodarowanie działek 
należących do spółdzielni.

W związku z upływem mandatu Rady 
Nadzorczej, przeprowadzono wybory 
na nową kadencję. Z pewnością kaden-
cja nie będzie łatwa, ale konstruktywne 
podejście do istniejących problemów, 
wyraźnie widoczne na Walnym Zgroma-
dzeniu, pozwala żywić nadzieję na osiąg-
niecie nakreślonych celów.

Tekst i foto: 
JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Zarząd „Społem” WSS Praga-
Północ przy ul. Łabiszyńskiej 16 
zaprosił naszą redakcję  na Wal-

ne  Zgromadzenie Spółdzielni,  w dniu 
10 czerwca br. Tym chętniej skorzy-
staliśmy z zaproszenia, że „Społem” 
WSS Praga-Północ jest najmniejszą 
placówką spółdzielczą w stolicy, li-
czącą 20 członków i że bardzo dobrze 
funkcjonuje. Każdy z członków po-
siada udziały w wysokości  4.025,00 
złotych.

Wynik za 
2 0 1 3 
rok daje 

podstawy do zadowolenia, gdyż po-
mimo trudnych warunków i rosnącej 
konkurencji udało się wypracować 
zysk. Ta opinia przewodniczącej Rady 
Nadzorczej PSS Społem w Otwocku 
Janiny Michalskiej najkrócej i niezwy-
kle trafnie podsumowała miniony rok 
pracy tamtejszych spółdzielców. 

Podczas zwołanego na 11 czerwca Ze-
brania Przedstawicieli zebrani zapoznali 
się ze sprawozdaniami Rady Nadzorczej 
oraz Zarządu. A było o czym rozmawiać 
bo zrzeszająca    356 członków spółdziel-
nia prowadzi działalność w 13 sklepach, 
zaś 17 obiektów dzierżawi 55  firmom. 
To jednak handel detaliczny jest podsta-
wową formą jej działalności i on generuje 
ponad 86% jej przychodu. W 2013 roku 
sprzedaż zamknęła się sumą 16.125.080 
zł, a marża – 3.420.398 zł. 

W wystąpieniu  Jadwiga Studzińska 
– prezes Zarządu Spółdzielni – nie mogła 
pominąć oczywistego tematu zagrożeń 
dla funkcjonowania struktur spółdziel-
czych stwarzanych przez dzisiejszą sy-
tuację rynkową. Zaznaczając, że nigdy 
dotychczas tak trudno nie bywało, wska-
zała skalę zwiększonych wymagań jakie 
w tym układzie stają przed załogami skle-
pów. Dobra praca to za mało, dziś musi 
być ona bardzo dobra, musi stać na naj-
wyższym poziomie.

Spółdzielnia zatrudnia 98 osób, a śred-
nia płaca wynosi 2 443 zł. To nie jest źle. 
Trzeba jednak dołożyć starań by nie było 
gorzej. Warunki wewnętrzne ku temu 
są. Sklepy dobrze wyposażone, załogi 
właściwie wyszkolone. Rezerw szukać 
można w jeszcze szybszym reagowaniu 
na potrzeby klienta, jeszcze lepszej jego 
obsłudze, jeszcze większym zaangażowa-
niu każdego z pracowników we wspólny 
sukces. 

Oczywiście skrupulatnie rozliczono 
zeszłoroczne wnioski. Wyszło dobrze. 
Zgodnie z założeniami kierownicy skle-
pów,  znając z bezpośrednich kontaktów 
preferencje zakupowe klientów, przeka-
zują je na bieżąco działowi handlowemu. 
Zapewniono stałą obecność na pólkach 
sklepowych towarów z bardzo atrak-
cyjnymi cenami w asortymencie kawy, 
mleka, olejów, czekolady. Wprowadzono 
program gospodarka magazynowa w ko-
lejnym sklepie, a pięć innych  otrzymało 
program komputerowy pomocny przy 
wprowadzaniu prawidłowego nazewni-
ctwa i cen do kas. 9 osób przeszkolono 
w zakresie obsługi programów kompu-
terowych. Zgodnie z  ubiegłorocznymi 
wnioskami dokonano też zakupu środ-
ków trwałych  związanych z wyposaże-
niem sklepów ( lady chłodnicze, regały, 
krajalnica, opiekacz) i elektroniką ( zesta-
wy komputerowe, czytniki kodów, opro-
gramowanie).

Otwoccy spółdzielcy nie postrzegają 
swej działalności jedynie w kategoriach 

handlu i zysku. Na wysokim poziomie 
stawiają sferę socjalną. W 2013 roku 
40 000 zł przeznaczono na pożyczki 
mieszkaniowe, ponad 30 000 dopłacono 
do wypoczynku pracownikom, znalazły 
się też fundusze paczki noworoczne dla 
dzieci pracowników oraz zapomogi . Nie 
można przy tym nie wspomnieć o działal-
ności społecznej. Prężnie funkcjonujące 

Koło Spółdzielczyń pełni rolę klubu śro-
dowiskowego tak kapitalnie integrujące-
go uczestników spotkań, że w rodzinnej 
w ręcz atmosferze obchodzi się tu  imie-
niny i urodziny. Przewodząca mu Wac-
ława Maj, będąca również  członkiem 
Komisji Historycznej działającej przy 
Społem Warszawa Śródmieście, wielką 
wagę przykłada także do kultywowania 

i upamiętniania tradycji otwockiej spół-
dzielczości.

Podsumowanie i rozliczenie tego 
co było, to dobra baza do oszacowa-
nia zamierzeń na rok następny. Te zaś 
skonstruowane zostały przy pełnej 
świadomości trudnej sytuacji w handlu 
detalicznym i zagrożeń ze strony su-
permarketowej konkurencji. Tak więc 
założenia stawiające za cel uzyskanie 
obrotu w detalu rzędu 16 200 000 zł 
i wypracowanie zysku na poziomie 
105 000 wydają się trudne, ale  też re-
alne. Pewne koszty, niestety konieczne, 
pochłoną remonty –  docieplenie i dach 
w budynku biurowym oraz prawie 
kompleksowy remont sklepu nr 49. Za  
istotne uznano skuteczne  negocjowa-
nie warunków handlu z dostawcami. 
Wskazano na potrzebę kontynuacji 
wydawania  okazyjnych gazetek oferto-
wych, uznając tę formę marketingu za 
bardzo efektywną.

Zgromadzenie zbiegło się z upływa-
jącą kadencją Rady Nadzorczej. Wybory 
nowej przeszły w gorącej atmosferze, 
używając języka sportowego, z dwoma 
dogrywkami wywołanymi dwukrotnym 
uzyskaniem przez kandydatki takiej sa-
mej liczby głosów. Przed nową Radą za-
dania nieproste.

Tekst i foto:
 JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Przez minione dwa lata Spółdzielnią 
kierował Zarząd w składzie jednoosobo-
wym – prezesem od początku 2012 roku 
jest Zbigniew Chojnacki. Pomagali mu 
dwaj pełnomocnicy: Barbara Andziak 
i Marianna Kuzalska. Miniony rok należał 
do kolejnych, który spółdzielnia zamknęła  
dodatnim wynikiem finansowym. Aktual-
nie w spółdzielni „Społem” WSS Praga-
Północ pracuje na etacie 6 osób. Placówka 
w ramach swojej działalności uzyskiwała 
przychody jedynie z wynajmu posiadanych 

obiektów handlowo-usługowych i w roku 
ubiegłym one wyniosły 1 855 156,44 zł. 
Należy podkreślić, że zobowiązania wobec  
budżetu i ZUS płacone są na bieżąco. 

W roku 2013 – powiedział prezes 
Chojnacki– pracownicy działali na peł-

nych obrotach a członkowie spółdzielni 
wykazywali się odpowiedzialną posta-
wą, za co należą się im słowa podzięko-
wania. W szczególności dbano o wysoki 
standard obiektów dzierżawionych, aby 
były one atrakcyjne dla kontrahentów. 
Na wysoką ocenę zasłużyła też Rada 
Nadzorcza, której przewodniczy Tere-
sa Krupa, jej zastępcą jest Stanisława  
Cyra, a sekretarzem – Marianna La-
skowska.

Ważne jest to, że Spółdzielnia  znala-
zła swoje właściwe usytuowanie w aktu-
alnych warunkach gospodarki rynkowej. 
Efektywną działalność oparła konse-
kwentnie na rachunku ekonomicznym 
i nie zamierza podejmować w najbliż-
szym czasie żadnych ryzykownych 
przedsięwzięć, które  wpływałyby nieko-
rzystnie na bilans. 

 Tekst  i  foto:  
JERZy  WOJCIEWSKI

Rzeczowa troska

Zyskowny handel
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2 c z e r w c a 
br., ob-
radujące 

t r a d y c y j n i e 
w restauracji 
„Pod Retma-
nem”, dorocz-
ne Zebranie 
Przedstawicieli 
„Społem” WSS 

Śródmieście podsumowało działalność 
spółdzielni w 2013 r. oraz wybrało 
nową Radę Nadzorczą. Prowadzenie 
obrad powierzono Cecylii Przedpeł-
skiej, przewodniczącej Rady Nadzor-
czej. Do prezydium wybrano też Janinę 
Danikowską jako wiceprzewodniczącą 
i Teresę Sieradzan jako sekretarza. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. pre-
zesi: KZRSS „Społem” Jerzy Rybicki, 
MAH „Społem” Jadwiga Wójtowicz-
Garwoła oraz Hieronim Kobus z PSS 
Garwolin, Ewa Grenda ze spółki Nowy 
Sezam i Rafał Szczepański z Juvenesu. 
Po odśpiewaniu hymnu spółdzielcze-
go, uczczeniu chwilą ciszy zmarłych 
spółdzielców i ustaleniach organiza-
cyjnych, głos zabrała prezes Anna Tyl-
kowska. W zebraniu uczestniczyło 45 
delegatów, na 45 wybranych. 

Na początku prezes nawiązała do 
145-lecia spółdzielni i 25-lecia prze-
mian ustrojowych, wskazując na to, że 
dla rządzących obecnie spółdzielczość 
stała się „wręcz zwalczanym segmen-
tem gospodarki”, przy uprzywilejowa-
niu firm zagranicznych, które w handlu 
„odbierają nam klientów przez nierówną 
walkę cenową i reklamową”. Wymieniła 
wyjątkowo niesprzyjające warunki han-

dlu, a głównie rosnącą agresję wielkich 
zagranicznych koncernów, w tym dys-
kontów, budowę metra blokującą arterie 
śródmiejskie, co było przyczyną spadku 
obrotów, szczególnie Sezamu i Hali Mi-
rowskiej. Do tego należy dodać spore 
koszty rewaloryzacji zabytkowej Hali 
Mirowskiej, bieżących remontów i mo-
dernizacji placówek oraz komputeryza-
cji /w roku ubiegłym wydano 3,3 mln zł/, 
co podnosi wartość majątku. 

W minionym roku mimo uporczy-
wej walki o obroty i walki o klienta, nie 
udało się osiągnąć planowanej kwoty 
sprzedaży. Zarząd Spółdzielni podejmo-

wał wiele działań, aby zapobiec nieko-
rzystnym tendencjom i zminimalizować 
straty. Realizowano politykę handlową 
m.in. poprzez poprawę warunków zaku-
pu u dostawców, konsolidację zakupów 
w MAH i dostosowywanie polityki asor-
tymentowej do potrzeb klientów. 

Podejmowano również wiele rozmai-
tych działań marketingowych kształtują-
cych pozytywny wizerunek Spółdzielni, 
poprawiających warunki sprzedaży i ob-
sługi klientów, poprzez m.in. program 
ekologiczny, społecznej odpowiedzial-
ności, różne promocje, degustacje, kon-
kursy. W roku 2013 uruchomiono nowy 
tysiącmetrowy sklep przy ul. Wyki, 
a trwają prace nad uruchomieniem kolej-
nego w miasteczku Wilanów. 

Zarząd za szczególnie ważne w 2014 
r. uznaje takie kierunki działania, jak: 

wzmacnianie pozycji spółdzielni, z wy-
korzystaniem promocyjnym jej 145-le-
cia, szerszą sprzedaż marki własnej, 
kontynuowanie programu lojalnościo-
wego i ekologicznego oraz społecznej 
odpowiedzialności biznesu, podnoszenie 
kwalifikacji pracowników. Pani prezes 
podziękowała serdecznie za solidną 
i rzetelną pracę załodze i działaczom 
spółdzielni, w tym ustępującej Radzie 
Nadzorczej. 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej, 
w uzupełnieniu materiałów na piśmie, 
złożyła Cecylia Przedpełska, która wnio-
skowała o przyjęcie absolutorium dla 

Zarządu oraz podziękowała mu za dobrą 
współpracę w upływającej kadencji. Na-
stępnie zebrani obejrzeli film o 145-let-
niej historii i współczesności spółdzielni. 

W części dyskusyjnej zarówno goście, 
jak i delegaci, mimo niełatwej sytuacji 
spółdzielni, wyrażali duży optymizm 
i życzenia przezwyciężenia trudności. 
Prezes Jerzy Rybicki dziękował za czo-
łową rolę WSS Śródmieście w promocji 
i integracji „Społem”, przy wybitnej roli 
charyzmatycznej jej prezes. Podobnie 
wysokie uznanie wyrażali prezesi Ja-
dwiga Wójtowicz-Garwoła i Hieronim 
Kobus, który nawiązał do wyjątkowego 
uhonorowania spółdzielni i jej prezes 
diamentem do Złotej Statuetki Lidera 
Polskiego Biznesu BCC. Do tego też 
nawiązali delegaci – Bohdan Radowicki 
i Leokadia Chrostek, która podkreśliła 

że mimo spiętrzenia trudności w ubie-
głym roku, to jednak spółdzielnia, jej 
załoga i zarząd stawiają dzielnie czoła 
przeszkodom, a Hala Mirowska staje się 
„fantastyczną wizytówką spółdzielni”. 

Zebranie przyjęło i zatwierdziło 
roczne sprawozdania, a także kierun-
ki działania na rok 2014; udzieliło ab-
solutorium prezes Annie Tylkowskiej 
i wiceprezes Małgorzacie Klimas-Ko-
morowskiej. Zatwierdzono także wnio-
ski z zebrania: kontynuować program 

lojalnościowy i ekologiczny oraz roz-
szerzać ofertę marki własnej. Wybra-
no nową 15-osobową Radę Nadzorczą. 

Z obowiązku sprawozdawcy odnoto-
wuję optymistyczne i bojowe nastroje 
społemowców i mimo trudnej sytuacji 
rynkowej, po pokonaniu trudności i rea-
lizacji inwestycji, o których mówił Rafał 
Szczepański, spółdzielnia na swoje 150-
lecie będzie w szczytowym rozkwicie. 
Diament budzi nadzieję. 

Tekst i foto: DARIUSZ GIERyCZ

Z udziałem zaproszonego gościa, 
wiceprezesa Zarządu KZRSS 
„Społem” i prezesa Krajowej 

Platformy Handlowej „Społem” Ry-
szarda Jaśkowskiego, 28 maja br. 
w społemowskiej restauracji Gama 

obradowało Zebranie Przedstawicieli 
WSS Wola o charakterze sprawozdaw-
czo-wyborczym. W skład prezydium, 
dzieląc funkcje jak w ustępującej 
Radzie Nadzorczej, wybrano: prze-
wodniczącą Henrykę Stykowską, wi-
ceprzewodniczącą Marię Kucharską 
i sekretarz Agnieszkę Niewiarowską. 
Oprócz przyjęcia sprawozdań Rady 
Nadzorczej i jednoosobowego Zarządu 
za rok 2013, dokonano wyboru nowej 
Rady Nadzorczej na okres nowej ka-
dencji 2014-2017. W zebraniu wzięło 
udział 24 delegatów na 25 wybranych. 

Na wstępie zebrani delegaci wybrali 
komisje: mandatową, skrutacyjno-wybor-
czą  oraz wniosków i uchwał. Następnie 
wysłuchali sprawozdań. W imieniu Rady 
Nadzorczej Maria Kucharska, w jej spra-
wozdaniu pozytywnie oceniła wyniki 
ekonomiczne za rok 2013, co potwierdzili 
biegli księgowi. Jest to zasługa dużej ak-
tywności prezesa Janusza Szczękulskiego 
i 400-osobowej załogi. Dobry wynik daje 
gwarancje rozwoju spółdzielni, zatem 
wniosek o absolutorium jest uzasadnio-
ny. Jednak obok sukcesów, takich jak za-
kończone inwestycje, występują ujemne 

strony, takie jak brak rentowności części 
placówek, zbytnia rotacja załóg, wskutek 
postaw nieodpowiedzialności niektórych 
osób. Przezwyciężenie tych trudności to 
zadanie dla nowej Rady i Zarządu.        

Z kolei w uzupełnieniu sprawozdań 
na piśmie, prezes Janusz Szczękulski 
omówił działalność Zarządu w roku 
2013 oraz przedstawił plan działań na 
rok 2014. Podstawową działalność han-
dlową jest bardzo ciężko prowadzić, jeśli 
wciąż powstają nowe sklepy wielkopo-
wierzchniowe, a administracja rzuca nam 
kłody pod nogi. W innych krajach, jak 
Austria, Turcja, Niemcy, Francja szanuje 
się rodzimy handel, a u nas zwalnia od 
podatku obcych. Natomiast 6 lat trwały 
starania o unormowanie stanu prawnego 
bazaru na Kole, a dwa lata zmarnowano 
wskutek biegania po urzędach w kwestii 

budowy obiektów, co znacznie opóźniło 
inwestycje.  Złe wyniki w handlu musimy 
nadrabiać poprzez kończenie korzystnych 
inwestycji /oddano obiekty przy Wol-
skiej 96 i przy ul.Antka Rozpylacza/ oraz 
usługi. Dlatego wynik rocznej sprzedaży 
w wysokości 128 mln zł, tj. wykonanie 
planu w 109 proc. należy uznać za suk-
ces. 

Prezes podziękował załodze, związ-
kom zawodowym oraz ustępującej Ra-
dzie za pracę w roku 2013 i upływającej 
kadencji, wręczając kwiaty dla prezy-
dium RN i zapowiedział, że w 2014 r. 

Zarząd skoncentruje się na poprawieniu 
rentowności placówek, kontynuacji dal-
szych inwestycji przy ul.Redutowej 52, 
Kaliskiego 37 i Olbrachta 54. Tytułem 
eksperymentu uruchomione zostaną tanie 
sklepy dla poprawienia ich rentowności, 
przy współpracy z dostawcami  i już do-
bre wyniki przynosi sklep nr 5 przy ul. 
Wolskiej 69 z dodatkowym szyldem „TA-
NIOCH”. Będziemy szukali też innych 
skutecznych rozwiązań w handlu – zapo-
wiedział prezes.    

W dyskusji Maria Kucharska i Zofia 
Piętowska podkreśliły trafność strategii 
rozwoju spółdzielni, obranej przez Za-
rząd. Obie podkreśliły decydującą rolę 
prezesa Szczękulskiego w powodzeniu 
działań spółdzielni, ponieważ w ostrej, 
rosnącej konkurencji z bogatymi siecia-
mi zachodnimi wybiera „dobre ścieżki”. 

Przed dyskontami „Tanioch” już tworzą 
się kolejki klientów, a przemyślane inwe-
stycje przynoszą dobre efekty.  

Z uwagą wysłuchano wiceprezesa 
KZRSS „Społem” Ryszarda Jaśkow-
skiego, który gratulując osiągniętego 
zysku w trudnym okresie ekspansji ob-
cych sieci, wskazał że tu na Woli coraz 
bardziej uczymy się skutecznie walczyć 
na rynku. Polecił jeszcze szersze korzy-
stanie z programu lojalnościowego, ze 
sprzedaży marki własnej i koncentracji 
zakupów, także poprzez KPH. Jako szary 
członek tej spółdzielni poparłem te słowa, 
przytaczając pozytywne przykłady funk-
cjonowania karty klienta w gospodarnej 
spółdzielni poznańskiej. Podobnie trzeba 
przygotować się do sprzedaży interneto-
wej i promocji poprzez facebook. 

Po dyskusji, podjęto stosowne uchwały 
zatwierdzające sprawozdania i udzielono 
jednogłośnie absolutorium dla jednooso-
bowego Zarządu. Wybrano nową Radę 
Nadzorczą na następną 3-letnią kadencję. 

Miłym akcentem zebrania było 
wręczenie wspaniałego bukietu 20 
pąsowych róż prezesowi Januszowi 
Szczękulskiemu za 20 lat pracy na sta-
nowisku prezesa przy gorącej owacji 
na stojąco. Wzruszony prezes dzięko-
wał wszystkim za współpracę, a w tym 
swojej najbliższej współpracownicy od 
20 lat – szefowej sekretariatu Annie 
Romanowskiej.  W gremialnym „Sto 
lat!” zawarte były podziękowania za  
uratowanie spółdzielni przed upadkiem 
przed 20 laty i za obecne nowatorskie, 
odważne inicjatywy, pozwalające na 
podjęcie skutecznej walki z gigantycz-
ną na Woli konkurencją. 

Tekst i foto: DARIUSZ GIERyCZ

Na wstępie Zebrania Przedstawi-
cieli „Społem” PSS w Pruszko-
wie 10 czerwca br. odczytano list 

gratulacyjny KZRSS „Społem” z okazji 
110-lecia spółdzielni. Przyjęto przedsta-
wione na piśmie, sprawozdania roczne 
Rady Nadzorczej i jednoosobowego 
Zarządu, udzielając mu absolutorium. 
Wybrano nową Radę Nadzorczą na 
nową kadencję. Do prezydium wybrano 
Danielę Hołody jako przewodniczącą 
oraz członkinie Janinę Fila i Jadwigę 
Borejszę.

W przemówieniu prezesa Marka Hejdy 
mocno podkreślono na wstępie zadbanie 
o zapewnienie płynności finansowej spół-
dzielni, poprzez m.in. ograniczanie kosztów 
i spłatę kredytu bankowego w niewielkich 
ratach. Sprzedaż jednej nieruchomości 
pozwoliła na rozpoczęcie komputeryzacji 
sklepów i prowadzenie szkoleń pracowni-
ków, zgodnie z wnioskami ZP z ubiegłego 
roku. W roku 110-lecia spółdzielnia prowa-
dzi 13 sklepów i zatrudnia 73 osoby. Racjo-
nalnie gospodarujemy – zaznaczył prezes, 
ale wskutek przemożnej konkurencji ob-
cych sieci, w tym dyskontów, obroty spadły 
i ich plan wykonano w 92 proc. Nieduży 

zysk 11,6 tys.zł.  trzeba przeznaczyć na fun-
dusz zasobowy. 

Podobnie jak w ubiegłym roku, kiedy 
remontowano i modernizowano placówki, 
poprawiano ich wizerunek, także i w bie-
żącym roku potrzebne są na to środki fi-
nansowe. Musimy stale poprawiać efek-
tywność pracy, ale to nie wystarcza, lecz 
potrzeba radykalnych kroków. Obecna 
sytuacja na rynku, gdzie dominują wiel-
kie sieci zagraniczne, w tym dyskonty, 
zmusza nas do szukania solidnych part-
nerów, do konsolidacji spółdzielni. Prezes 
wspomniał o spotkaniu informacyjnym 
spółdzielni zrzeszonych w MAH „Spo-
łem” z przedstawicielami polskiej firmy 
Bać-Pol, którzy wystąpili z ciekawą ofertą 
współpracy w ramach tworzonej Grupy 
Handlowej PL Plus. Trzeba ją rozważyć, 
bo nie możemy dalej samotnie walczyć 
z globalnymi sieciami, które zawierają 
kontrakty za granicą. 

Prezes podziękował za aktywność 
w 2013 r. całej załodze oraz za dobrą współ-
pracę ustępującej Radzie Nadzorczej, także 
byłej wiceprezes Elżbiecie Kazimierak, 
z którą przez 19 lat kierował spółdzielnią.  

W czasie liczenia głosów w toku wyborów 
nowej Rady odpowiadał na pytania z sali 
i prezydium oraz uzupełniał swe informa-
cje o Bać-Polu i SPAR, holenderskiej firmie 
współpracującej z Bać-Polem. Zebrani za-
poznali się z czerwcowym numerem Społe-
mowca Warszawskiego, w którym w wypo-
wiedzi Marek Hejda ostro krytykuje polskie 
rządy za nadmierne sprzyjanie obcym sie-
ciom, zwalnianym z podatku, postulując in-
tegrację spółdzielni, przy promowaniu naj-
starszej w kraju marki własnej „Społem”.

Zebranie Przedstawicieli podjęło 
stosowne uchwały i udzieliły absoluto-
rium prezesowi Zarządu, wybrało nową 
7-osobową Radę Nadzorczą. Dziękując 
delegatom za udział w zebraniu prezes 
Marek Hejda podkreślił, że Społem to 
wielka wartość, to od lat, od wieku wia-
rygodna firma i oby nie spotkał nas taki 
los jak te spółdzielnie które przekształciły 
się w spółki, a potem poszły w obce ręce, 

jak w Zabrzu i Tychach. Podobnie trzeba 
opierać się pokusom podporządkowania 
kapitałowi obcemu, np. portugalskiemu, 
któremu sprzyja pewna grupa spółdzielni.  
Potrzebne są śmiałe decyzje, odpowiadają-

ce  dzisiejszym wyzwaniom na rynku, dla 
rozwoju spółdzielni.  

Przewodnicząca Daniela Hołody zamknę-
ła zebranie życząc wszystkim, by ich talenty 
i praca przyczyniały się do dalszego rozwoju 

110-letniej spółdzielni. Wraz z prezesem gra-
tulowała wyboru członkom nowej Rady.  

W czasie zebrania, w chwilach przerwy, 
miałem okazję do rozmowy z prezesem 
Hejdą i prezydium. Wynoszę pozytywne 
wrażenia, bo społemowcy w Pruszkowie 
są świadomi potrzeby radykalnych działań 
integracyjnych, bo w końcu trzeba sprostać 
coraz mocniejszej konkurencji na rynku. 
Oczywiście, przy ochronie własnej tożsa-
mości i wiekowego znaku „Społem”.   

   Tekst i foto: DARIUSZ GIERyCZ

Diament nadziei 

Trafne ścieżki

Potrzeba radykalizmu 
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MAH „Społem” 

Wizyta u Konesera
Kontynuując tradycje kilkuna-

stoletnie, Grupa MAH w ra-
mach współpracy z wybrany-

mi Kontrahentami, odwiedziła Firmę 
WWW KONESER w jej siedzibie, 
w Grzegorzewicach koło Warki. 

Wyjazd ten zorganizowaliśmy na 
okoliczność uruchomienia w 2013 roku 
linii produkcyjnej wyrobów warszaw-
skiej wytwórni wódek w nowym miejscu 
i przez nowego właściciela. 

Marka KONESER jest obecna na ryn-
ku polskim od kilkudziesięciu lat i gdyby 
nie zaangażowanie obecnego właściciela 
– pana Jarosława Nowociela – prawdo-

podobnie zniknęłaby z pamięci warsza-
wiaków. W siedzibie Firmy przyjmował 
nas Właściciel – pan Jarosław Nowociel 
oraz jego pracownicy z działów technolo-
gii, produkcji, sprzedaży i logistyki. 

Byliśmy jedną z nielicznych grup, 
które były świadkami reaktywacji 
marki KONESER w zakresie pro-
dukcji, gwarantując jednocześnie 
podaż w placówkach detalicznych.  
„Niech no tylko zakwitną jabłonie” 
– takie hasło przyświecało naszej 
wycieczce, a jabłonie zakwitły jak na 
zawołanie.

HENRyKA BRZEZICKA

Program Poznaj Dobrą Żywność, 
zainicjowany przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2004 

roku, służy promocji artyku-
łów rolno-spożywczych o 
wysokiej jakości. Celem 
tego przedsięwzięcia 
jest podnoszenie ja-
kości produktów, 
zwiększanie różno-
rodności żywności 
polskiej zarówno w 
kraju jak i na ryn-
kach Unii Europej-
skiej. Producenci 
z a i n t e r e s o w a n i 
przyznaniem znaku 
na swoje produkty 
zwracają  się do Mini-
sterstwa o wyróżnienie 
swoich produktów znakiem 
PDŻ. 

Znak ten jest przyznawany na okres 
3 lat , jeśli wyroby spełnią odpowied-
nie kryteria i otrzymają rekomenda-
cję Kolegium Naukowego ds. jakości 
produktów żywnościowych Programu 
PDŻ, którego członkami są specjaliści 
z dziedziny przetwórstwa żywności, 
żywienia, medycyny, hodowli roślin 
i zwierząt, prawa  i ekonomii. Znak 
ten po ponownej weryfikacji produktu 
może być nadany na kolejne lata. 

Działania promocyjne  produktów ze 
znakiem  PDŻ prowadzone przez Mini-
sterstwo to: udział w wydarzeniach pro-
mocyjno- handlowych w kraju i na świe-
cie, promocje w sieciach handlowych, 

reklama w prasie, telewizji i na antenie 
radiowej, a także imprezy plenerowe.    
Do tych ostatnich należą doroczne Pikni-

ki, gdzie mieszkańcy Warszawy 
mogą zapoznać się z ofertą 

producentów .  
W tym roku chętnych 

zaproszono w dniu 14 
czerwca do ogrodów 
SGGW. Mimo nie-
zbyt piknikowej 
aury na Nowoursy-
nowską przybyły 
rzesze zwiedzają-
cych i kupujących. 
Program pikniku 

obejmował nie tylko 
prezentację żywno-

ści ze znakiem PDŻ, 
ale również produktów 

regionalnych i tradycyjnych 
zarejestrowanych w unijnym sy-

stemie  Chronionych Nazw Pochodzenia, 
Chronionych Oznaczeń Geograficznych, 
Gwarantowanych Tradycyjnych Specjal-
ności, produktów wpisanych na Listę 
Produktów Tradycyjnych i produktów 
którym przyznano certyfikat Rolnictwa 
Ekologicznego. Ale impreza ta to nie tyl-
ko produkty spożywcze , ale także szereg 
różnych atrakcji. 

W tym roku zainteresowani dawnymi 
narzędziami uprawy roli mogli poznać, 
niekiedy przypomnieć sobie prace po-
lowe przy użyciu kopaczki do ziemnia-
ków, siewnika, pługa czy ciągników. 
Uczestnikom Pikniku zapewniono liczne 
degustacje. Wśród  firm proponujących 

Poznaj Dobrą Żywność 

Promocja ze znakiem Najczęściej robimy zakupy „od-
ruchowo” - liczy się pierwsze 
wrażenie i kolorowe opakowa-

nie. Gazowany napój orzeźwiający? 38 
łyżeczek cukru oraz sztuczne barwniki. 
Sok winogronowy? 11 łyżeczek cukru 
oraz sztuczne aromaty. Mleczny deser 
truskawkowy? 6,5 łyżeczki cukru oraz 
polepszacze smaku. Tylko jedna trzecia 
z nas zwraca uwagę na listę składników 
zawartych w kupowanych produktach, 
a zaledwie co dwunasty konsument 
sprawdza ich kaloryczność.

- Większość osób robi zakupy „od-
ruchowo”. Liczy się pierwsze wraże-
nie i kolorowe opakowanie. A tych nie 
brakuje zwłaszcza w produktach, które 
lubimy podjadać. 
Niebiesko-zielone 
lody? Owocowe 
gumy do żucia? 
Kolorowe dra-
że? A może żelki i 
ciągutki prosto z 
ulicznego straganu? Uważaj na skład-
niki. Jeśli to możliwe, czytaj etykiety 
i wybieraj naturalne produkty - radzi 
Barbara Lewicka-Kłoszewska, wice-
prezes Fundacji BOŚ. 

Największym „grzechem” posiłków 
jest często zbyt duża ilość cukru „ukryta” 
w wybranych produktach. Nie zdajemy 

4 zasady zdrowych zakupów to: 
- Po pierwsze: nie sugeruj się fanta-

zyjną szatą graficzną i kreatywną nazwą 
produktu. Przeczytaj to, co jest napisane 
małym drukiem. Jeśli tego nie zrobisz 
ryzykujesz zakup parówek bez mięsa lub 
jogurtu owocowego bez grama owoców. 
Syrop o apetycznej nazwie „malina” 
może być wytworzony głównie z cukru 
i soku aroniowego. Butelka ozdobiona 
ulubionymi postaciami z bajek, która 
zachwyci nasze dziecko, może zawierać 
napój sztucznie barwiony i być konser-
wowany chemicznie. 

- Po drugie: Porównuj! Możemy kupić 
dżem wytworzony z 30 g lub 50 g owo-
ców na 100 g produktu, napój „z sokiem” 
zawierający 1% lub 20 % soku, wodę 
smakową z konserwantami chemicznymi 

lub bez nich. Zawartość 
mięsa w parówkach 
może wynosić od 20 
do 90 proc., wędlina o 
nazwie drobiowa może 
okazać się produktem 
z mięsa wieprzowego, 

a niektóre z przetworów mięsnych wy-
twarza się z produktu określanego jako 
MOM. 

- Po trzecie: Unikaj MOM czyli tzw. 
mięsa oddzielanego mechanicznie. Uzy-
skuje się je w wyniku mechanicznego 
usunięcia reszty tkanek przylegających 
do kości, po oddzieleniu od nich mięśni. 
Zgodnie z przepisami MOM nie może 
być określany jako mięso (w przypadku 
wędlin sprzedawanych na wagę, czyli lu-
zem, sprzedawca ma obowiązek podawa-
nia składu wędlin na wywieszkach). 

- Po czwarte: Nie daj się oszukać. 
Popularne przykłady wkręcania konsu-
mentów to: wykorzystanie nazw „ser” 
lub „masło”, które są zarezerwowane 
wyłącznie dla przetworów mlecznych, w 
stosunku do produktów zawierających w 
swoim składzie tłuszcze roślinne (tłuszcz 
mleczny jest znacznie droższy niż tłuszcz 
roślinny, a więc masło, które jest tanie to 
najprawdopodobniej masło, które zostało 
zafałszowane); nieuprawnione wykorzy-
stanie nazw chronionych (oscypek, feta, 
bryndza); sugerowanie ekologicznego 
pochodzenia np. przez stwierdzenie: „po-
chodzący z czystego ekologicznie regio-
nu”; umieszczenie informacji sugerują-
cych właściwości lecznicze (szczególnie 
częste w przypadku miodów, produktów 
mlecznych, takich jak jogurty, napojów 
wzbogacanych), co jest w przypadku 
żywności zabronione; zamieszczenie in-
formacji typu: „w polewie czekoladowej” 
zamiast „w polewie o smaku czekolado-
wym”, gdy polewa nie jest zrobiona z 
czekolady; „owocowy”, podczas gdy do 
wytworzenia produktu nie użyto soków/
owoców, a jedynie aromaty owocowe; 
zamieszczenie grafiki wprowadzającej w 
błąd, np. na opakowaniu jaj rysunku kur 
chodzących po podwórzu, podczas gdy 
jaja pochodzą z chowu klatkowego.

  Opr.red. 

Zdrowe zakupy sobie sprawy, że zwykłe draże zawierają 
kilkanaście łyżeczek cukru, a owocowe 
żelki nigdy nie leżały obok owoców. Ja-
kie informacjeznajdziemy na etykietach? 
Przede wszystkim jaka ilość węglowoda-
nów, w tym cukrów, mieści się w 100 g 
danego produktu. 

10 g lub więcej - oznacza wysoką 
zawartość cukru, pomiędzy 2 g a 10 g - 
średnią, 2 g lub mniej - to produkt o ni-
skiej zawartości cukru. 

Kolejnym „białym zabójcą” jest sól. 
Jedna łyżeczka soli (5 g) to maksymal-
na dzienna dawka jaką powinniśmy 
spożywać . Przeciętny Polak zjada aż 3 
razy tyle. - Pamiętajmy, że 100 gramów 
zwykłych chipsów ziemniaczanych może 
mieć aż 1,39 g soli, czyli tyle co 7 kg po-
midorów lub 14 kg ziemniaków. Dlatego 

uważnie czytajmy skład kupowanych pro-
duktów, a na co dzień w kuchni, zamiast 
soli stosujmy ziołowe przyprawy, takie 
jak bazylia, oregano, kolendra, tymia-
nek, majeranek, pietruszka, szczypior itd. 
Doceńmy też naturalne walory smakowe 
warzyw i mięsa - mówi Barbara Lewicka-
Kłoszewska, Wiceprezes Fundacji BOŚ. 

„E” to nic innego jak: konserwanty, 
barwniki, wzmacniacze smaku i słodzi-
ki i inne. Producenci są zobowiązani do 
określenia substancji dodatkowych za-
wartych w produktach, rozpoczynających 
się symbolem „E”, a kończących nume-
rem oznaczającym dany składnik. Co cie-
kawe, konsumenci posiadają małą wiedze 
na temat „E”. Aż 30 proc. z nas nie wie, 
czy są szkodliwe, czy nie, a 27 proc. uwa-
ża, że wszystkie są szkodliwe . 

Weźmy na przykład zwykłą konserwę 
turystyczną. W jej składzie najczęściej 
widnieje wiele liter „E” z różnymi nume-
rami. Czytamy, ale nie zawsze wiemy, co 
one oznaczają. Otóż te substancje, które 
wg wytycznych UE można dodawać w 
procesie produkcji do produktów żyw-
nościowych podzielono na grupy wg peł-
nionych przez nie funkcji. Warto tę listę 
zapamiętać, albo zapisać ją sobie w tele-
fonie, aby zawsze mieć ją pod ręką: 

Barwniki - od E-100 do E-199, Kon-
serwanty - od E-200 do E-299, Przeciwu-
tleniacze - E-300 do E-399, Stabilizatory, 
zagęszczacze, emulgatory - od E-400 do 
E-499, Pozostałe - powyżej E-500. 

Jak widać, wiele substancji dodatko-
wych ma swój numer identyfikacyjny. 
Np. E-621 oznacza glutaminian sodu; 
a E-951 to aspartam. Należy jednak pa-
miętać, że producent nie ma obowiązku 
znakować substancji dodatkowych literą 
„E”. Może równie dobrze podać tylko 
nazwę zwyczajową substancji wraz z jej 
funkcją, np. regulator kwasowości - kwas 
cytrynowy.  

Nie daj się oszukać

swoje produkty do degustacji nie mogło 
zabraknąć znanego  w Warszawie produ-
centa wędlin i pierogów „TAURUSA” z 
serwującym wyrób kulinarny Leszkiem 
Podgórnikiem . Na liście żywności wy-
różnionej znakiem PDŻ najliczniejszą 
grupą produktów są  przetwory mleczne 
W czerwcową sobotę mleczarstwo opa-
nowało znaczną część powierzchni wy-
stawienniczej. Tu swoje stoisko miała 
m.in. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
z Garwolina z jej produktami  najwyższej 
jakości ze znakiem PDŻ: maślanką i twa-
rogiem  garwolińskim. 

Organizatorzy zadbali również o roz-
rywkę nie tylko dla dorosłych , ale tak-
że dla dzieci , dla których przygotowano 
mleczną wyspę, zdrowe puzzle, teatrzyk, 
malowanie twarzy , liczne konkursy, na-
ukę wyplatania z siana kogucików  pro-
ponowało Edukacyjnych   Mazowieckie 
Sioło „Julianówka” z powiatu Mińsk Ma-
zowiecki organizator m.in. 6- dniowych 
turnusów agroturystycznych dla dzieci i 
młodzieży w wieku szkolnym. Sioło jest  
wpisane na listę Hitów Turystyki Wiej-
skiej MR i RW oraz na listę Ogólnopol-
skiej Sieci Zagród Edukacyjnych.  

Uczestnicy Pikniku byli widoczni poza 
miejscem imprezy nie tylko z zakupiony-
mi produktami , ale również z balonami , 
ulotkami , folderami a także  z przypięty-
mi kotylionami.

JOLANTA JĘDRZEJEWSKA

Jak się dowiadujemy,  w czerwcu br. 
dwie warszawskie spółdzielnie spo-

żywców – WSS Wola i SS Mokpol uru-
chomiły z powodzeniem sklepy dyskon-
towe pod hasłem: „TANIOCH”.  

Dzięki odważnej decyzji prezesa Janu-
sza Szczękulskiego, akceptowanej przez 
Radę Nadzorczą, WSS Wola od miesią-
ca uruchomiła trzy sklepy dyskontowe 
ze swej sieci 38 placówek, opatrując je 
dodatkowo szyldem  „TANIOCH”. Są 
to sklepy: nr 5 przy ul.Wolskiej 69, nr 
23 przy ul.Zwycięzców 4 i nr 13 przy 
ul.Żelaznej 83/85. Dzięki cenom dys-
kontowym bardzo znacznie wzrosły 
obroty tych placówek. O społemowskim 
kontrataku wobec popularności Biedro-

nek i Lidla pisał 13 czerwca br. znany 
portal dlahandlu.pl.  

Sprawdziliśmy to w małym sklepie nr 
23 /p. foto powyżej/ i rzeczywiście, odnoto-
wują tam spory napływ klientów i radykal-
ny wzrost sprzedaży, a 3-osobowa załoga 
tryska energią i humorem. Jakość towarów 
jest na dobrym poziomie, bo np. puszka 
rewelacyjnego w smaku mieszanego pasz-
tetu z indykiem 300 g Evra Meat z Dębicy 
za 1,67 zł /!/, podobnie paczka 275 g koń-
cówek wędzonek z Sokołowa za 4,30 zł, 
czy słoik klopsów drobiowo-wieprzowych 
w kapuście 520 g Rolnika z Orzeszy za 2,67 
zł. Reklamowane na tablicy – napoje Cy-
mes dwulitrowe i dwupak majonezu Role-
ski kosztują tylko 1,27 zł i 1,47 zł!!

Podobnie, wskutek decyzji Zarzą-
du SS Mokpol 11 czerwca br. otwarto 
sklep dyskontowy, na miejsce zwykłego 
sklepu spożywczego  przy ul. Targowej 
33a, o czym poinformowano na facebo-
oku. Natomiast, jak podano na portalu 
dlahandlu.pl 14 czerwca ruszył kolej-
ny sklep pod dyskontowym szyldem 
TANIOCH  w lokalu Mokpolu przy ul. 
Puławskiej 87. Zgodnie z informacjami 
uzyskanymi przez ten portal w KZRSS 
Społem, jest to nowy format detaliczny, 
polegający na zacieśnianiu współpracy 
z producentami i dostawcami. W części 
sklepów zostały stworzone stoiska pro-
ducenckie. 

 /red./.      

Nowe inicjatywy

Dyskonty TANIOCH
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Partnerstwo dla sportu
Akrobatyka – dyscyplina sztuki 

cyrkowej, demonstrowanie trud-
nych ćwiczeń gimnastycznych, 

ukazujących opanowanie ciała – zwłasz-
cza skoków , a także ewolucji na tram-

polinie. Należy do rodziny sportów 
gimnastycznych . Wyróżnia się w niej 
akrobatykę sportową , która polega na 
wykonywaniu ćwiczeń akrobatycznych 
ze współćwiczącymi , obejmuje ćwicze-
nie dwójek kobiet i mężczyzn oraz duety 
mieszane , a także udział trzech kobiet 
lub czwórkę mężczyzn. 

Do tej odmiany sportu zalicza się 
skoki akrobatyczne na trampoli-
nie indywidualne i synchroniczne, 

a także skoki na ścieżce. Ćwiczenia akro-
batyczne należą do najstarszych form 
ruchu. Zachowane rysunki akrobatów 
pochodzą ze starożytnego Egiptu, Grecji 
i Rzymu. W okresie renesansu we Wło-
szech znane były konkursy akrobatyczne, 

w których wysokość figur dochodziła do 
9 metrów. 

    W Polsce akrobatykę popularyzowa-
ło Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, 
które powstało w 1867r. istniało do roku 
1939r.Pierwszy pokaz ćwiczeń akroba-
tycznych odbył się 1921r.

W 1957 roku powstał Polski Zwią-
zek Akrobatyki Sportowej powołany na 
I Krajowym Zjeździe Trenerów i Instruk-
torów tej dyscypliny. 

W  Polsce   tę dyscyplinę  uprawia 
liczne grono utalentowanych sportow-
ców, a ich wyczyny można było oglądać 
w dniach 7-8 czerwca w Hali „Arena” na 
warszawskim Ursynowie, gdzie odbyły 
się  60. Mistrzostwa Polski w Akroba-
tyce Sportowej , Skokach na Trampoli-
nie i  Skokach na Ścieżce zorganizowane 
przez Polski Związek Akrobatyki Sporto-
wej. Wzięło w nich udział 185 zawodni-
ków z 24 krajowych klubów . Widzowie 
licznie zgromadzeni na tej sportowej im-
prezie podziwiali reprezentantów z Cho-
rzowa, Poznania, Wrocławia , Katowic, 
Krakowa, Rzeszowa, Zielonej Góry, War-
szawy. Warszawska publiczność z aplau-
zem przyjmowała sportowców i rzęsisty-

mi oklaskami nagradzała ich niebywałe 
występy. 

Oglądając zmagania akrobatów po-
dzielamy zdanie prezesa Warszawsko-
Mazowieckiego Związku Akrobatyki 
Sportowej p. Jana Wieteski, odnotowane 
w wywiadzie dla tygodnika „Południe : ” 
W życiu tak jest , że człowiek kocha to co 
piękne , fascynujące , co porusza wyob-
raźnię i wzmaga ekspresję. Właśnie parę 
lat temu , tak można powiedzieć , zako-

chałem się w akrobatyce. To bez wątpie-
nia fascynująca dyscyplina”. 

Ogromnym wyróżnieniem dla orga-
nizatora Mistrzostw  , a tym samym dla 
polskiej akrobatyki była obecność na tej 
wspaniałej imprezie szefowej światowej 
akrobatyki Rosy Taeymans. 

Patronat honorowy nad świętem akro-
batyki objęli :Minister Sportu i Turysty-
ki Andrzej Biernat oraz Prezydent m. st. 
Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz. 
Wśród partnerów wydarzenia swój udział 
odnotowały dwie warszawskie spółdziel-
nie spożywców : Spóldzielnia Spożyw-
ców  Mokpol i „Społem” WSS Śródmie-
ście.

 JOLANTA JĘDRZEJEWSKA

Najlepsza oferta, niesamowity 
wystrój i oryginalne dodatko-
we produkty nie wystarczą, 

aby klient wracał do Ciebie na kolejne 
zakupy, twierdzą fachowcy z butik-
kreatywnyone.pl . Jest coś, co może 
go do Twojego sklepu zrazić. Jest to 
po prostu niemiła obsługa. Każdego 
klienta należy traktować bardzo in-
dywidualnie. Musi poczuć , że w danej 
chwili dla personelu nie ma nikogo 
i nic ważniejszego od niego. Dobrze 
spuentował to Douglas Edwards, wie-
loletni dziennikarz amerykańskiej sta-
cji CBS: „Cztery podstawowe zacho-
wania w doskonałości obsługi: spójrz 
na mnie, uśmiechnij się, powiedz coś, 
podziękuj”. W 2013 roku poziom ob-
sługi klienta w sklepach spadł, bo sieci 
wstrzymały inwestycje w szkolenia

A tak ujął to założyciel międzynaro-
dowej sieci hoteli Oberoi Mohan Singh 
Oberoi : „Możesz postawić hotel ze 

szczerego złota, ale nikt go nie odwiedzi, 
jeżeli nie zapewnisz obsługi wysokiej 
jakości”. Pewnie byłeś świadkiem złej 
obsługi przez kelnera w restauracji. Na-
wet najpyszniejsze dania nie zniwelują 
arogancji kelnera czy braku zaintereso-
wania gośćmi. Takie miejsce będzie dla 
Ciebie miejscówką spaloną, nie wrócisz 
już tam, a tym bardziej nie polecisz jej 
swoim znajomym.

Jeśli posiadasz personel, przede 
wszystkim musisz być dla nich wzo-
rem wysokiej kultury osobistej i dobre-
go kontaktu z klientami. Jaki szef, taka 
cała obsługa. Przyjmuj do pracy ludzi 
życzliwych i empatycznych. Zamknięci 
w sobie, antypatyczni ludzie, nawet, je-
śli będą największymi profesjonalistami, 
mogą odstraszać, a nie przyciągać klien-
tów.  Upewnij się, w jaki sposób Twój 
personel odnosi się do klientów. Czy jest 
życzliwy, pomocny, a przy okazji, oczy-
wiście, fachowy?

Zwróć uwagę, w jaki sposób Twoi 
pracownicy rozmawiają z klientami. Czy 
dostatecznie często wypowiadają ma-
giczne słowa, takie jak „dzień dobry”, 
„bardzo proszę” czy „dziękuję serdecz-
nie”. Grzeczność nic nie kosztuje, dlate-
go należy z niej jak najczęściej korzystać. 
Wprowadź schemat rozmowy z klientem. 
To nie jest żart. Niech każdy klient będzie 
żegnany zdaniem „Dziękuję. Zapraszam 
ponownie.”, „Dziękujemy i życzymy 
udanego dnia/wieczoru.”

Każdego klienta należy traktować 
bardzo indywidualnie. Musi poczuć , 
że w danej chwili dla personelu nie ma 
nikogo i nic ważniejszego od niego. Do-
brze spuentował to Douglas Edwards, 
wieloletni dziennikarz amerykańskiej 
stacji CBS: „Cztery podstawowe zacho-
wania w doskonałości obsługi: spójrz 
na mnie, uśmiechnij się, powiedz coś, 
podziękuj”.

Konsekwentne udoskonalanie jakości 
obsługi jest najtańszą aktywnością mar-
ketingową, która pozwala na utrzymanie 
klientów. Jest podstawą, która powinna 
być spełniona w każdej firmie. Bez niej 
żadne fajerwerki nie pomogą w zatrzy-
maniu klientów.

Z kolei eksperci zalecają, iż pytając 
„w czym mogę pomóc?” marnujemy 
okazję na sprzedaż. Sprzedawca musi 
budować relacje z klientem. Z założe-
nia zapytanie „W czym mogę pomóc?” 
powinno pomagać klientowi w zakupie 
a sprzedawcy w dokonaniu transakcji. 
Jednak w rzeczywistości sprawa wyglą-
da zupełnie inaczej. Najprawdopodobniej 
na 10 takich zapytań otrzymujemy 8 od-
powiedzi „Nie, dziękuję” (ewentualnie 
„Tylko się rozglądam”). I w taki sposób 
kończy się kontakt sprzedawcy z kupu-
jącym. Zadając takie pytanie marnujemy 
potencjalną możliwość na sprzedaż, bo 
klient najczęściej po kilku minutach wy-
chodzi ze sklepu. W jaki sposób powinno 
się więc inicjować rozmowę z klientem?

Jeśli znasz swojego klienta, to roz-
pocznij konwersację w stylu:, „Co sły-
chać?”. Chodzi o to, aby wciągnąć klien-

ta do rozmowy i potraktować go bardziej 
indywidualnie. W zależności od tego, 
jaki był ostatni zakup, zapytaj o odczucia 
klienta w stosunku do produktu, czy speł-
nił jego oczekiwania.

Po krótkiej wymianie grzeczności 
przejdź do zaprezentowania konkretnej 
oferty. Może wyglądać to na przykład 
tak: „Dzisiaj mamy produkt X w specjal-
nej ofercie, zechce pani zobaczyć?” albo 
„Przyszła pani w doskonałym momencie, 
właśnie mamy w promocji produkt X”. 

Jeśli nie znasz klienta, zapytaj: „Czy 
pierwszy raz odwiedziła Pani nasz sklep?” 
Odpowiedź zapewne będzie brzmiała: 
„Tak”. Wtedy masz pełne spektrum dal-
szych możliwości zaoferowania konkret-
nego asortymentu. Możesz także udzielić 
odpowiedzi w stylu: „Bardzo się cieszę, 
że odwiedziła nas pani. Nowym klientom 
proponujemy specjalny program”. Zapro-
ponuj jakiś drobny upominek, a za drugą 
wizytę upust na konkretny produkt lub 
usługę. 

Chodzi o to, żeby ściągnąć klienta 
ponownie do twojego sklepu. Buduj re-
lacje, niech klient poczuje się wyróżnio-
ny. Niech będzie przekonany, że trafił 
w dobre miejsce. I niech wraca do cie-
bie jak najczęściej. Mała zmiana w za-
chowaniu, a robi różnicę. Przekonaj się 
sam i sprawdź jak ta zmiana wpłynie na 
wzrost sprzedaży!

Małgorzata Dziubała i Aleksandra 
Lechwar-Szwarc, założycielki firmy Kre-
atywny Butik ONE www.kreatywnybuti-
kone.pl, autorki 5-ciu branżowych e-boo-
ków „Pomysł na biznes. Jak zwiększyć 
sprzedaż w swojej firmie?” dla: kwia-
ciarni, piekarni, cukierni i kawiarni, pen-
sjonatów, salonów fryzjerskich i kosme-
tycznych. Prowadzą także szkolenia oraz 
konsultacje. Po więcej informacji kliknij 
tutaj: http://kreatywnybutikone.pl/sklep

Opr.red.

Popularny portal dlahandlu.
pl w podsumowaniu katowickie-
go VI Europejskiego Kongresu 

Gospodarczego pisał, że uczestnicy de-
baty „Sektor handlowy w Polsce i uro-
pie Centralnej” rysując wizję przy-
szłości handlu w Polsce stwierdzili, że 
pewne jest, że rynek będzie się zmieniał 
i przeobrażał pod dyktando potrzeb 
bogacącego się klienta, który będzie 
mocniej zwracał uwagę na jakość, szer-
szy asortyment produktów świeżych. 

Handel będzie starał się odpowiedzieć 
na te potrzeby łącząc świat realnych 
i wirtualnych zakupów.

E-handel jako jeden z trendów przy-
szłości wskazał też Andrzej Gantner, za-
strzegając jedynie, że będzie on się musiał 
zmierzyć z kwestią zapewnienia bezpie-
czeństwa w łańcuchu dostaw. – Klient 
musi być pewny, że jego żywność wyglą-
da dobrze i jest dobrej jakości nie tylko na 
zdjęciu w sklepie internetowym, ale także 
wtedy, gdy dociera do jego domu – pod-
sumował Gantner. 

Philippe Jammes mówił: – W przy-
szłości na pewno istotną rolę będzie od-
grywała pozycja marki własnej na pół-
kach sklepu. W Polsce jej udział póki co 
to 20 proc., we Francji ponad 30 proc., 
a w Anglii ponad 40 proc. To oznacza, że 
mamy jeszcze przed sobą szeroką ścieżkę 
wzrostu. Dalej klient będzie wyznaczał 
kierunek zmian. Dla sieci handlowych 
będzie to oznaczało szukanie kompro-
misu między jakością, bliskością, ceną 
oraz dostępnością produktów świeżych. 
Także zdaniem Andrzeja Gantnera czeka 
nas rozwój marek własnych, ale w opar-
ciu o wyznaczniki jakościowe. – Polski 
konsument coraz bardziej zwraca uwa-
gę na jakość i bezpieczeństwo, tego co 
kupuje. Jeszcze kilka lat temu na rynku 
nie funkcjonowały znaki jakości. Teraz 

nastąpił ich renesans. Każdy szanujący 
się dyskont czy supermarket chce mieć 
znak jakości na swoich produktach, 
uwiarygadniając, że jest on sprawdzony 
i bezpieczny. Ten rok jest przełomowy 
dla znakowania żywności, bo wchodzi 
w życie nowe rozporządzenie o znakowa-
niu żywności, ułatwiające konsumentowi 
dokonywanie bardziej świadomych wy-
borów – stwierdził Gantner.

Andrzej Gantner dodał, że wszyscy 
mówią o jakości, zarówno ci co handlują, 
jak i ci co produkują, bo nasze społeczeń-
stwo się bogaci, a prostym wyznaczni-
kiem bogacenia się jest lepsze jedzenie. 
– Stąd obserwujemy renesans marek 
piwa lokalnego, wielu rodzajów pieczy-

wa, które były wypchnięte z rynku a teraz 
wracają. Małe sklepy specjalistyczne też 
mają swoje odrodzenie. Małe piekarnie 
przeżywają prawdziwy boom, bo klien-
ci wracają do starych przyzwyczajeń. 
To bardzo dobry trend, który pozwoli 
zachować proporcję między produkcją 
wysokotowarową, a wysokojakościową 
– stwierdził Gantner

Także ten znany portal podał że 
wkrótce Warszawa zyska 200 tys. mkw. 
powierzchni handlowej. Do końca 2016 r. 
aglomeracja warszawska może wzbogacić 
się o 200 tys. mkw. nowej podaży. Utrzy-
muje się trend rozbudowy i modernizacji 
istniejących centrów oraz przeobrażania 
się ulic handlowych – wynika z opubliko-
wanego przez JLL raportu „Warszawski 
rynek nieruchomości” po I kw. 2014 r. 

Aglomeracja warszawska to najwięk-
szy rynek handlowy w Polsce, oferujący 
ponad 1,1 mln mkw. powierzchni najmu 
w centrach handlowych (13 proc. krajo-
wych zasobów). Jednak Warszawa jest 
nadal jednym z mniej nasyconych rynków 
(438 mkw. powierzchni najmu w centrach 
handlowych na 1 tys. mieszkańców) 
w porównaniu do pozostałych ośmiu 
aglomeracji, zajmując miejsce za – kolej-
no – Poznaniem (612), Wrocławiem (584 
mkw.), Trójmiastem (507 mkw.), Łodzią 
(490 mkw.) oraz Krakowem (486), a wy-

przedzając jedynie Szczecin (421) i Kon-
urbację Katowicką (420 mkw.). 

Siła nabywcza w stolicy na poziomie 
9 706 euro na mieszkańca jest najwyższą 
w kraju i zarazem o 65 proc. wyższą od 
średniej krajowej; dla porównania śred-
nia dla Polski to 5 870 euro dla mieszkań-
ca na rok (dane GfK Polonia). 

Jak mówi Anna Wysocka, dyrektor 
działu wynajmu powierzchni handlowych 
w JLL w budowie jest tylko jeden projekt, 
czyli Galeria Legionowo, planowana do 
oddania do użytku wiosną 2015 r. Jed-
nak sytuacja zmieni się w perspektywie 
dwóch lat i do końca 2016 r. stołeczny ry-
nek może wzbogacić się o 200 tys. mkw. 
nowej podaży, w takich projektach jak 

m.in. Galeria Północna na Białołęce czy 
Galeria Wilanów. Co ciekawe, blisko 20 
proc. tej wartości przypadnie na rozbudo-
wy już istniejących obiektów, takich jak 
Centrum Janki czy Wola Park – zauważa 
Wysocka. 

Oprócz projektów firmy GTC – Gale-
rii Północnej (60 000 mkw. powierzchni 
handlowej) i Galerii Wilanów (77 000 
mkw.), nowe realizacje to m.in. Ferio 
Wawer (12 500 mkw.) oraz kilka obiek-
tów w centrum miasta z częścią biurową 
– Ethos (ok. 3 000 mkw. powierzchni 
handlowej), CEDET (9 000 mkw), Hala 
Koszyki (7 500 mkw.) i Nowy Sezam (4 
800 mkw.). 

W Warszawie na 36 istniejących 
obiektów 28 ma ponad 10 lat, przy czym 
do tej pory 60 proc. istniejącej podaży zo-
stało już poddane modernizacji i/lub roz-
budowie. Po odnowieniu centrum han-
dlowego Klif, rozbudowie i przebudowie 
strefy restauracyjnej Galerii Mokotów 
oraz rearanżacji strefy gastronomicznej 
w Blue City, podobne zabiegi są obecnie 
przeprowadzane m. in. Arkadii i Galerii 
Wileńskiej. 

W wiodących centrach w Warszawie 
wskaźnik pustostanów spadł w styczniu 
2014 r. do poziomu 1,5 proc. (w porów-
naniu z 2 proc. w pierwszej poł. 2013 r.).

Opr. Red. 

W dniu 27 maja 2014r. weszła  
w życie ustawa z 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrud-

nienia i instytucjach rynku pracy (t.j. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) zno-
welizowana ustawą z 14 marca 2014 r. 
o zmianie ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 
r. poz. 598) tzw.  ustawa o promocji za-
trudnienia.

Nowelizacja ustawy wprowadziła 
m.in:

1)  system bonów (stażowy, zatrud-
nieniowy, szkoleniowy, na zasiedlenie) 
adresowanych do osób bezrobotnych, 
które nie przekroczyły 30. roku życia. 
Przyznanie bonów dla bezrobotnego jest 
jednocześnie zobowiązaniem powiato-
wego urzędu pracy do pokrycia kosztów 

związanych z podjęciem szkolenia, stażu, 
zatrudnienia subsydiowanego czy zmiany 
miejsca zamieszkania związanej z podję-
ciem zatrudnienia. Bon stażowy może 
być przyznany osobie, która spełnia łącz-
nie poniższe przesłanki, czyli:
● nie ukończyła 30. roku życia,
●  złożyła wniosek o przyznanie bonu 

stażowego,
●  znalazła pracodawcę do realizacji 

bonu.
Jeżeli pracodawca zobowiąże się do dal-

szego zatrudniania pracownika będącego 
na stażu przez kolejne 6 miesięcy to za speł-
nienie tego zobowiązania otrzyma z urzędu 
pracy premię w wysokości 1500 zł.

Bon zatrudnieniowy jest gwarancją 
zrefundowania  pracodawcy części kosz-
tów wynagrodzenia wraz ze składkami na 
ubezpieczenia społeczne. Zatrudnienie  
bezrobotnego do 30-tego roku życia musi 
być na okres 18 miesięcy.. Jeżeli praco-
dawca nie wywiąże się z obowiązku za-
trudniania bezrobotnego przez okres 18 
miesięcy, to będzie musiał zwrócić przy-
znaną refundację z odsetkami:.
2) grant na telepracę oraz świadczenie 
aktywizacyjne – na utworzenie stanowi-
ska pracy w formie telepracy (art. 675 ko-
deksu pracy) dla:
●  bezrobotnego rodzica powracającego 

na rynek pracy, wychowującego co 
najmniej jedno dziecko w wieku do 6 
lat, lub

●  bezrobotnego sprawującego opiekę 
nad osobą zależną,

–  który w okresie 3 lat przed rejestracją 
w urzędzie pracy jako bezrobotny zre-
zygnował z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej z powodu wychowywania 
dziecka lub sprawowania opieki nad 
osobą zależną. Pracodawcy przysługuje 
świadczenie aktywizacyjne – maksymal-
na kwota to 6-krotność minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę brutto (tj. w 2014 r. 
– 10 080 zł.) Grant zostanie wypłacony 
pracodawcy z góry celem utworzenia sta-
nowiska pracy w formie telepracy,

3) pożyczkę na utworzenie nowego 
miejsca pracy– udzielana jest na podsta-
wie umowy, na wniosek pracodawcy po 
przedstawieniu kosztorysu dotyczącego 
tworzonego stanowiska pracy, w wyso-
kości określonej w umowie, nie wyższej 
jednak niż 6-krotna wysokość przeciętne-
go wynagrodzenia.

4) zwolnienie pracodawców z obo-
wiązku opłacania składek na FP i FGŚP 

w przypadku zatrudnienia bezrobotnego 
do 30. roku życia.

5) powołanie Krajowego Fundu-
szu Szkoleniowego– o dofinansowanie 
kosztów kształcenia ustawicznego mogą 
wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy 
zamierzają inwestować w podnoszenie 
swoich kompetencji lub kompetencji 
osób pracujących w firmie. Przy czym 
nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy 
o pracę zatrudnieni są pracownicy, a tak-
że czy jest to praca na pełen czy część 
etatu. Środki KFS w latach 2014 i 2015 
przeznacza się na wsparcie kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodaw-
ców w wieku co najmniej 45 lat.

6) szkolenia dla osób bezrobotnych 
– na podstawie umowy trójstronnej za-
wieranej między starostą, pracodawcą 
i instytucją szkoleniową e celu sfinan-
sowania przez urząd pracy szkolenia dla 
osób bezrobotnych.

7) refundację kosztów wynagrodzeń 
bezrobotnego do 30. roku życia podej-
mującego zatrudnienie po raz pierwszy 
oraz dofinansowanie wynagrodzenia 
bezrobotnego 50+ -starosta może, na 
podstawie zawartej umowy, refundo-
wać pracodawcy koszty poniesione na 
składki na ubezpieczenia społeczne na-
leżne od pracodawcy (czyli emerytalna, 
rentowa oraz wypadkowa) za skierowa-
nych do pracy bezrobotnych do 30. roku 
życia, którzy podejmują zatrudnienie po 
raz pierwszy w życiu. Starosta może, na 
podstawie zawartej umowy, przyznać 
pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinan-
sowanie wynagrodzenia za zatrudnienie 
skierowanego bezrobotnego, który ukoń-
czył 50. rok życia. Refundacja w kwocie 
określonej w umowie, nie wyższej jed-
nak niż połowa miesięcznego minimal-
nego wynagrodzenia za pracę obowią-
zującego w dniu zawarcia umowy, za 
każdego zatrudnionego bezrobotnego. 
Pod warunkiem dalszego zatrudniania 
– bezrobotnego do 30.roku życia przez 6 
miesięcy po zakończeniu okresu refun-
dacji kosztów poniesionych na składki 
ZUS oraz przez 6 miesięcy – gdy bezro-
botny ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 
lat,  przez 12 miesięcy – gdy bezrobotny 
ukończył 60 lat.

Pozostałe instrumenty rynku pracy po-
zostaną bez zmian, według dotychczaso-
wych rozwiązań.

Opracowała:
MONIKA BOBKE
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HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV
W chwili podejmowania waż-
nych decyzji wykaż więcej 
cierpliwości. Dbając o zdro-

wie korzystaj z  aktywnego spędzania 
wolnego czasu.

Byk 21.IV–21.V
Pomyśl o innych w chwili 
planowania nawet mało zna-
czących wydarzeń. Nie patrz

jedynie pod katem wygody dla ciebie.

Bliźnięta 22.V–21.VI
Dobra aura w sferze finansów. 
W realizacji dalszych planów 
wiele będzie zależeć od cie-

bie. Wykorzystaj dobre dni.

Rak 22.VI–22.VII
Dopisze ci intuicja i będziesz 
mógł podjąć również ważne 
decyzje. Każda z nich wyma-

ga przemyśleń. Korzystaj w tym miesiącu 
jak najwięcej z odpoczynku.

Lew 23.VII–22.VIII
Jeśli masz szerokie plany, nie 
realizuj ich w pierwszej po-
łowie lipca. Po tym czasie

wszystko wróci do normy. Odrzuć pesy-
mizm w relacjach z partnerem.

Panna 23.VIII–22.I
Zaprzestań krytyki wszyst-
kich i wszystkiego. Jeśli urlop 
to z pewnością będzie udany.

Realizuj plany szczególnie w zakresie po-
dejmowania nowych decyzji. 

S M A K I   W A R S Z A W Y
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SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ 

Waga 23.IX–23.X
Możesz planować zmiany za-
mierzonych przedsięwzięć w 
zależności od sytuacji.

Cokolwiek zdecydujesz będzie dla Ciebie 
korzystne.

Skorpion 24.X –22.XI
Trzymaj emocje na wodzy. 
Jeśli coś się dziś nie udaje, 
odłóż na jutro. Cierpliwości.

Już od kanikuły trzeba pomyśleć o zdro-
wiu.

Strzelec 23.XI–23.XII
Koniec jakichkolwiek kłopo-
tów. Pesymistyczny nastrój  
w lipcu nie dla ciebie. Nadejdą

dobre chwile na podjęcie nowych wy-
zwań.

Koziorożec 24.XII–20.I
Niecodzienne pomysły dadzą ci 
pełną satysfakcję. Wzmożoną 
aktywność wykorzystaj, ale 

w porozumieniu z najbliższymi.

Wodnik 21.I–20.II
Działaj z zapałem. Nowe za-
dania będą dla ciebie polem 
do popisu w zakresie samo-

realizacji. Plany na przyszłość poddaj 
konsultacji bliskich.

Ryby 21.II–20.III
Druga dekada najbardziej 
odpowiednia na podejmowa-
nie decyzji. Nie zmieniaj za-

planowanych przedsięwzięć. 

Gambusia regani

Wszystkie litery ponumerowane w 
prawym dolnym rogu napisane w kolej-
ności od 1 do 21 utworzą hasło:

Poziomo: 1) jest nim glon, 5) w niewo-
li, 8) po zawarciu związku małżeńskiego, 
9) kodeks karny Rzeszy Niem., 10) zor-
ganizowana grupa agentów, 11) m. i port 
na Honsiu, 13) cytat przewodni utworu, 
16) górzysta wyspa na M. Egejskim, 20) 
m. i port nad rz. Trave (Niemcy), 23) nie-
poradne pismo, 24) może być bujna, 25) 
dyktator hiszpański, 26) kryptonim tajnej 
organizacji Rady Pomocy Żydom, 27) 
zgromadzenie kardynałów wybierających 
papieża.

Pionowo: 1) czynność dziennikarza, 
2) człowiek zdesperowany, 3) w oknie, 4) 
po deszczu, 5) okrągłe namioty, 6) syn-
tetyczne tworzywo, 7) znawca kultury 
ludowej, 12) imię męskie, 14) miejsce 
odosobnione, 15) ogon zająca, 17) może 
być nią skład rur, 18) warzywo, 19) na 
drodze, 21) m. w zespole miejskim Helsi-
nek, 22) rz. w płn. Włoszech, 23) blichtr.

Należy do słodkowodnych gatun-
ków występujących w Ameryce 
Północnej i Środkowej . Zliczamy 

ją do rodzaju ryb słodkowodnych do ro-
dziny piękniczkowatych (Poeciliidae).

Wielkość rybek mieści 
się w granicach 2,5-3cm 
przy czym samiczki są nie-
co większe od samców i 
mają bardziej krągłe kształ-
ty. Samce posiadają gono-
podium. Rybki nie są silnie 
zabarwione. Charakteryzuja 
się podłużnym czarnym pa-
sem biegnącym od ogona do 
głowy. 

Najlepiej hodować je w 
akwarium jednogatunkowym 
dobrze obsadzonym roślin-

Przewlekła obturacyjna 
choroba płuc (POCHP)

nością przed tylna i bocznymi ścianami. 
Warto zadbać o rośliny pływające po po-
wierzchni by narybek miał bezpieczne 
schronienie. 

Odżywianie nie powinno sprawiać 

kłopotu gdyż rybki są wszystkożerne. Na-
leży jedynie zadbać podawanie kilka razy 
dziennie pokarmu. Można to osiągnąć 
stosując elektryczne karmniki podające 
pokarm o stałych godzinach. Okresowo 

powinno podawać się pokarm 
żywy. 

Ryby rozmnażaja się z dużą 
częstotliwościa. Jedna samica 
może rodzić co miesiąc do 30 
sztuk narybku. Narybek po-
winno dokarmiać się począt-
kowo larwami solowca czy też 
pyłkiem z żółtka. 

Parametry wody w zbiorni-
ku hodowlanym powinny być 
następujące: pH-6,5-7,5, dH 
do 25°,temperatura 21-27°.

M.W.

Od święta

Jest zespołem chorobowym, charaktery-
zującym się postępującym ogranicze-

niem przepływu powietrza przez drogi 
oddechowe, prowadzącym do utrwalo-
nych zmian nieodwracalnych. Z badań 
statystycznych wynika, że dotyczy głów-
nie osoby po 40 roku życia przewlekle 
palących papierosy, lub biernie wdycha-
jących dym papierosowy. 

Szacuje się, że liczba chorych w Pol-
sce wynosi około 2 mln, co wpływa na 
ogromne wydatki ze strony budżetu pań-
stwa wynoszące około 400ml rocznie. 
Rozkłada się to na koszty ponoszone 
przez NFZ (164ml) oraz przez Fundusz 
Ubezpieczeń Społecznych (236 mln), 
bez uwzględnienia kosztów refundacji 
leków. Choroba stanowi trudne wyzwa-
nie zarówno dla lekarza jak i pacjentów, 

gdyý NFZ pokryů koszty leczenia jedy-
nie Ľ chorujŕcych. Ponadto problemem 
jest teý brak dostćpu do nowych leków, 
mogących być przyjmowanych jedynie 
raz na dobę, co w krajach rozwiniętych 
jest normą. 

Obserwowany wzrost liczby pala-
czy powoduje, że POCHP stanie się już 
wkrótce trzecią przyczyna zgonów na 
świecie. Wraz z postępem choroby do-
chodzi u palaczy do szybkiego męczenia 
się już przy niewielkich wysiłkach oraz 
utrudnionego wdechu z chronicznym 
kaszlem. Związane to jest z utrudnio-
nym przepływem powietrza przez drogi 
oddechowe. Palenie przewlekłe aktywne 
jak i bierne należą do głównych czynni-
ków ryzyka choroby. Z innych przyczyn 
wymienia się narażenie zawodowe na 
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�KRZYŻÓWKA nr 7 z hasłem �

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 7 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 31 lipca 2014.

Prawidłowe odpowiedzi drogą loso-
wania będą premiowane nagrodą ufundo-
waną przez Społem PSS w Garwolinie.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 5/14
Poziomo: 1) Columbus, 5) kokony, 8) 

Oxnard, 9) kwadryga, 10) imunitet, 11) 
iloraz, 13) frank, 16) ćwiek, 20) harcap, 
23) Woroncow, 24) acylanid, 25) wrzask, 
26) laurka, 27) akordyka.

Pionowo: 1) chomik, 2) langusta 3) 
markiz,4) Szkot, 5) khaki,6) korso,7) na-
granie,12) liść, 14) redakcja, 15) kora, 17) 
inicjały,18) horror, 19) ćwikła, 21) chlor, 
22) pinia, 23) wydra.

Hasło: KPH ZAUFANIE , WIARy-
GODNOŚĆ, JAKOŚĆ

Nagrodę ufundowaną przez Krajową 
Platformę Krajową otrzymuje Stanisła-
wa Zielińska z Borowej .

różnego rodzaju wdychane pyły czy też 
zanieczyszczenie środowiska. Czynniki 
genetyczne jak i autoimmunologiczne 
mogą mieć również istotny wpływ na 
rozwój choroby. 

Wśród głównych objawów choroby 
wymienia się przewlekły kaszel, utrzy-
mującą się duszność, odpluwanie gęstej 
treści czasami z domieszka krwi co jest 
związane z tworzącymi się rozstrzenia-
mi oskrzeli, często pojawiają się obrzęki 
i sinica jako następstwo niewydolności 
prawo komorowej rozwijającej się na 
podłożu POCHP. 

W rozpoznaniu tej choroby nadal 
najlepsza metoda pozostaje spirometria. 
Z innych badań pomocny może być RTG 
płuc CT kl. piersiowej. We krwi tętniczej 
obserwujemy hipoksemię oraz kwasice 
oddechową. 

Leczenie sprowadza się do zaprzesta-
nia palenia. Skuteczność jego zależy od 
etapu choroby. Im zmiany są bardziej 
utrwalone, tym pomoc medyczna jest co-
raz mniej skuteczna. Farmakoterapia ma 
charakter objawowy poprawiający samo-
poczucie chorego. Lekami stosowanymi 
w pierwszej kolejności są leki rozszerza-
jące oskrzela, glikokortykoidy, mukolity-
ki, przeciwkaszlowe, opioidy i morfina –
redukująca duszność. W fazach zaostrzeń 
stosuje się antybiotyki, a profilaktycznie 
szczepienia przeciw grypie. Ponadto 
stosuje się tlenek azotu, kromony, leki 
przeciwleukotrienowe. U osób z ciężką 
POCHP (IV) stopnia ważna rolę odgrywa 
tlenoterapia stosowana minimum 15 go-
dzin na dobę. 

Reasumując, POCHP jest ciężką nie-
odwracalną chorobą, której można za-
pobiec przez edukację pacjentów, którzy 
powinni poznać charakter choroby i jej 
powikłania oraz pojąć ryzyko smutnego 
jej końca.

ESKULAP

Fraszki Lecha Konopińskiego
Przestroga dla mężczyzn

Jedynie przyjaciół możesz poznać 
w biedzie,

Bo z przyjaciółkami wtedy się 
nie wiedzie.

O wierności męskiej
Wierni są blondyni, bruneci jak mnisi,
Lecz błyszczą wprost przy nich
Najwierniejsi – łysi.

Ostrzeżenie
Nic tutaj dodać, nic tutaj ująć:
Nie straszny diabeł, jak go malują.
Ale strzeżcie się, urocze panie,
Diabła pięknego jak malowanie!

Przy niej
Przy tobie mógłbym zostac geniuszem,
Lecz nie mam czasu, kochac cię muszę.

Prawo Archimedesa
Ciało zanurzone w wodzie
Zyskuje na urodzie.

Purytaninowi
Twierdzisz, że mam brudne myśli,
Więc mi zgrabną praczkę przyślij.

 

Horoskop Społemowiec Warszawski (lipiec 2014)
Baran 21.III-20.IV
Byk 21.IV-21.V.
Bliźnięta 22.V-21.VI
Rak 22.VI-22.VII
L e w 2 3 . V I I - 2 2 . V I I I
P a n n a 2 3 . V I I I - 2 2 . I X
Waga 23.IX- 23.X
Skorpion 24.X-22.XI 
Strzelec 23.XI.-23.XII
Koziorożec 24.XII-20.I
Wodnik 21.I-20.II
R y b y 2 1 . I I - 2 0 . I I I

                                                              
                              j. j. 

 

Z moim starym kumplem, przed 
gorączką sobotniej nocy, snując 
plany urlopowe, wjechaliśmy tu 

windą, by przetrącić co nieco. Wystrój 
BARU CENTRALNEGO na Dworcu 
Centralnym nawiązuje do lat PRL, bo 
litery neonu nad bufetem i sztuczne 
kafelki przypominają te ze sławnego 
baru Praha... Taka sama samoobsługa 
na tacach, dania serwowane z gorących 
podgrzewaczy, a na stolikach zafolio-
wane stronki Trybuny Ludu. Jednak 
są elementy nowego ducha, bo i wy-
godne fotele, i weselsze ciepłe kolory 
i oświetlenie lepsze, a nie jarzeniówki. 
Widok ze szklanych ścian znakomity na 
Pałac Kultury i Złote Tarasy. W dużej 
sali tylko kilku konsumentów, skupio-
nych wokół ekranu TV z mundialowym 
meczem. 

Wybraliśmy: ja bitki z kaszą i buracz-
kami, a mój druh mielony z bułką i by-
liśmy zadowoleni. Bitki w 3 kawałkach 
w dobrym sosie, mięciutkie i kruche, 
kasza niezbrylowana, buraczki nieco 
doprawione, a mielony podobno treści-
wy. Za wszystko 21 zł. Było późno, bo 
już po 20-tej i bufetowa polecała nam 
we wcześniejszych godzinach pierogi 
i naleśniki, albo klasycznego schabosz-
czaka. 

Dla podróżnych to dobre miejsce na 
dłuższą poczekalnię, bo jest przyjemnie, 
cicho, a na ścianie duży zegar dworcowy 
i tablica świetlna z rozkładem jazdy. Win-
da wygodnie wozi niżej nas do kas i do 

holu. Konkurencja obok z fast foodem 
wydaje się niegroźna. 

W popularnej sieci bulanżerii CAFE 
VINCENT przy Chmielnej usiedliśmy 
tylko w ogródku, by poprawić w ustach 
smak piwa, czyli złamać krajowe z bel-
gijskim. Niestety, podane nam Leffe, było 
miodowe o czym nie uprzedzono i niemi-
łosiernie za ciepłe, mimo że serwowane 
z dystrybutora. Poza tym nalane skąpo /za 
11 zł w małym pokalu/, nie do końca po-

kala... i nieumiejętnie, bo ze zbyt płytką 
pianą. Jednak tej klasy piwo trzeba poda-
wać mocno schłodzone i umiejętnie na-
lewane, o czym obsługa nie ma pojęcia... 
Obniża to ocenę i renomę całego lokalu. 

Po bardzo obfitym przyjęciu z oka-
zji święta spółdzielców, trafiliśmy do 
PRZySTANKU CHMIELNA z kolega-
mi na piwo. Nie było wielkiego wyboru 
i wybraliśmy Królewskie z beczki. Było 
dobre, bo odpowiednio zimne, podane 
w szklance, umiejętnie nalane z odpo-
wiednią pianą. Cena nieco wygórowana 
bo 11 zł za 0,5 l, ale to lokal nastawio-
ny wyraźnie na cudzoziemców z tablicą 
po angielsku, bez uwidocznionych cen! 
Wśród innych ogródków na Chmielnej 
ten z rattanowymi fotelami był jednym 

z ciekawszych, a obsługa szybka, choć 
o oddanie reszty musiałem się upomnieć 
u kolegi kelnerki... 

Na placu Bankowym w SQUARE 
5 przed spotkaniem ze znajomą panią, 
rozejrzałem się nieco i odczułem pewną 
poprawę klimatu tego bistro. Muzyka za-
głusza szum chłodziarek i wentylatorów. 
Personel dba o porządek, bo cały czas 
przed południem zwijała się dziewczyna 
z mopem, zmywając też okna w witrynie 
i podlewając kwiaty w doniczkach. 

W pochmurny dzień ciepła nadają 
zapalone pomarańczowe kinkiety, do 
jasnych ścian ceglanych i szarych wor-
ków, zamiast poduszek przy ławach przy 
ścianach. Przeważają stali bywalcy, lap-
topowcy, biznesmeni i być może przy-
ciągają ich wypasione śniadania w zesta-
wach, np. za 14,90 zł z jajecznicą z 3 jaj, 
frankfurterkami, boczkiem i pieczywem. 
Są koktajle jogurtowe, napoje, kawy, her-
baty do ciast, ciabatt, drogich burgerów 
po 24,90 zł. Brak małych kanapek jak 
w innych sieciach. Były tylko świeże baj-
gle krakowskie, z których wziąłem sobie 
jednego do małej kawy americano i za-
płaciłem 10 zł. 

Ale, co dziwne w rachunku policzono 
mi wraz z serwisem kelnerskim, który 
był tylko do samej kawy, bez rzeczonego 
bajgla, którego sam niosłem od bufetu!... 
Jeszcze dziwniejsze jest t o, że gdy obsłu-
ga kelnerska była na zewnątrz w ogródku 
pod ładnymi filarkami, nic za nią nie poli-
czono, tylko za same dwie kawy cappuc-
cino 2 x 7,50 zł... Były dobre. 

SMAKOSZ


