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PSS Szczecin Niezawodnie od 70 lat

l Poznaj Dobrą Żywność, Poradnik Kierownika – str. 6 l

KomuNiKAT
mah

WSS Praga Południe

Rozwój sieci

 Dokończenie na str. 4

 l  ZEBRANiA PRZEDSTAWiCiELi l 
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Na zdjęciu od lewej: wiceprezes ds. handlu Jerzy Malesa, prezes Zbigniew 
Rewkowski i dyr. biura handlu Paweł Siemiński.

Szczecin wiosenną porą wita nas 
soczystą piękną zielenią, która tu-
taj u ujścia odry wydaje się być 

szczególnie intensywna. Zielone place, 
szerokie ulice, rozległe bulwary nad 
rzeką. Na wielu budynkach, i tych no-
wych powojennych, i tych odrestauro-
wanych przedwojennych, pojawiły się 
napisy, plakaty i transparenty przypo-
minające że od 70 lat w polskim Szcze-
cinie działają polskie szkoły, szpitale, 
budynki publiczne, kościoły i sklepy 
„Społem”. Wśród nich jest też wesoły, 
kolorowy szyld i witryny pierwszego, 
zawsze niezawodnego i bliskiego skle-
pu PSS przy ul. Pocztowej 40, otwarte-
go 30 września 1945 r.! 

Pamiętam moje poprzednie wizyty 
w PSS w latach 90. Jeszcze za prezesu-
ry Bogdana Nowaczyka, którego obecny 
prezes Zbigniew Rewkowski przez 30 
lat był zastępcą. Wtedy też spółdzielnia, 
druga w kraju pod względem obrotów, 
po ciosach sławetnej, niszczącej spół-
dzielczość specustawy z 1990 r. dzielnie 
modernizowała obiekty, w tym swoje 
sztandarowe pawilony osiedlowe oraz 
sklepy wzdłuż głównych arterii miasta. 
Rozpoczęto wydawanie gazetki cenowej, 
chyba najładniejszej i najlepszej w kraju 
do dziś. Uroczystości 50-lecia, z udzia-
łem władz województwa i miasta, odby-
wały się wtedy na Zamku Piastowskim, 
a tegoroczne 70-lecie, 17 października 

uczczone będzie w wielkiej Hali Sporto-
wej Arena, z udziałem ponad 550 osób! 

O programie tych obchodów mówi 
przewodniczący komitetu organizacyjne-
go, wieloletni wiceprezes PSS Jerzy Male-
sa. Po udziale w Nocy Muzeów znakomitą 
wystawą o 70-leciu w Muzeum Techniki 
i Komunikacji, jednocześnie w sklepach 
pojawiły się plakaty, ulotki i promocje ju-
bileuszowe. Po mieście jeździ zabytkowy 
tramwaj w firmowych barwach pomarań-
czowo-zielonych spółdzielni i opisem jej 
dziejów. Na koniec roku szkolnego i świę-
to spółdzielczości oraz w okresie waka-
cji będą jubileuszowe festyny, spotkania 
z dziećmi, spektakl w Teatrze Polskim. Od 
września w centrum pojawią się bilbordy, 
znów festyny przy większych placówkach 
i spotkanie z władzami. W październi-
ku doroczne Święto Latawca na lotnisku 
Aeroklubu w Dąbiu. Rozstrzygnięte zosta-
ną dwa konkursy: na najlepszy sklep i na 
najlepszego sprzedawcę. Bogaty program 
uzupełniają wydawane jubileuszowe ka-
lendarze, notesy, długopisy, torby rekla-
mowe i gazetki. 

Zwiedzałem wystawę w Muzeum 
Techniki i wyszedłem oczarowany. 
W dwóch salach z pietyzmem i nieco 
z humorem odtworzono niezwykłe dzieje 
spółdzielni. W gablotach są kartki i talony 
zaopatrzeniowe z różnych kryzysowych 
okresów, w tym powojennej odbudowy, 
niedoborów i strajków, a obok stare wagi 
uchylne, syfony, butelki i opakowania 

towarów, torby na zakupy. Jest odtwo-
rzone dawne stoisko z kolejką zmęczo-
nych ludzi i ubogimi półkami, a w tym 
pani z wianuszkiem zdobytego papieru 
toaletowego… Stoi zabytkowy uliczny 
saturator do wody sodowej. Są histo-
ryczne zdjęcia sklepów, wprowadzania 
samoobsługi, nowoczesnych kas, rega-
łów, ówczesnych dekoracji witryn, haseł 
i kiermaszy ulicznych, opatrzonych logo 
z kwiatem magnolii, wiosennym symbo-
lem miasta. Nie wstydzimy się okresu 
PRL, w którym również Społem było nie-
zawodne, bo dostarczało żywność, w tym 
pieczywo do strajkującej stoczni, a zało-
ga kleiła nocami kartki i przygotowywała 
na rano towary do sprzedaży.   

PSS Legionowo

PSS Otwock

WSS Wola

PSS Grodzisk Maz.W dniu 11 maja 2015 r. odbyło się 
posiedzenie Rady Nadzorczej Mazo-
wieckiej Agencji Handlowej „Spo-
łem” Spółka z o.o. , podczas którego 
Rada Nadzorcza zajmowała się nastę-
pującymi tematami:
–  przyjęciem porządku obrad Zgro-

madzenia Wspólników w dniu 1 
czerwca 2015 roku,

–  projektem sprawozdania Rady 
Nadzorczej z działalności w 2014 
roku,

–  projektem planu finansowego Spół-
ki na 2015 rok.
Rada Nadzorcza wiele uwagi po-

święciła analizie współpracy Spół-
dzielni na bazie partnerskiej umowy 
pomiędzy MAH - PRO-DETAL obo-
wiązującej od 1 stycznia 2015 roku.

Zaledwie w odstępie kilku dni WSS Praga Południe otworzyła dwa nowe skle-
py: TANioCH w Rembertowie przy ul. Chróściela i LuX na górnym mokoto-
wie, przy ul. Cieszyńskiej. Tam 1 czerwca w Dzień Dziecka cieszyły się dzieci. To 
znakomity przykład żywotności spółdzielni i konsekwentnego jej rozwoju. Dobry 
prognostyk realizacji największej jej inwestycji – gruntownej przebudowy SDH 
uniwersam przy Rondzie Wiatraczna. Cały artykuł z fotoreportażem czytaj na 
str. 3

Jak zapowiadaliśmy wcześniej, w ramach warszawskiej Nocy muzeów, w histo-
rycznym gmachu Pod orłami przy ul. Jasnej, pod hasłem „Noc Kooperatystów”,  
oficjalnie otwarto dla szerokiego ogółu zwiedzających nową siedzibę muzeum Histo-
rii Polskiej Spółdzielczości. obok zwiedzania bogatej ekspozycji można było m.in. 
wysłuchać prelekcji, wziąć udział w konkursach, poczytać ulotki i plakaty, obejrzeć 
pokazy wycinanek ludowych itd. Sprawozdanie z otwarcia muzeum na str.2

Noc Kooperatystów
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Noc Kooperatystów

Felieton obywatelski

8-miliardowy gest?

W ramach tegorocznej Nocy 
muzeów, zorganizowana zo-
stała już po raz piąty, tak jak 

w ubiegłych latach, Noc Kooperaty-
stów. odbyła się ona w nocy z 16 na 17 
maja br. w nowej siedzibie muzeum Hi-
storii Spółdzielczości w Polsce przy ul. 
Jasnej 1, w historycznym gmachu Pod 
orłami. W programie przewidziano 
m.in. o godz. 19:00 – uroczyste otwar-
cie nowej siedziby muzeum na i piętrze 
gmachu i odtąd zwiedzanie muzeum 
z przewodnikiem (o każdej pełnej go-
dzinie), w tym zbiorów znajdujących 
się w piwnicach gmachu.                                                

Natomiast w sali konferencyjnej odby-
wały się prelekcje: o godz.20 – Wielkie 
damy polskiej spółdzielczości – prof. Zo-
fii Chyry-Rolicz, o godz.21 – Spółdziel-
czość społemowska w czasie okupacji 
niemieckiej – red. Dariusza Gierycza 
i o godz.22 – Powstanie i rozwój spół-
dzielczości uczniowskiej w Polsce do 
1939 r.  – dr Marcina Kwietnia.  

Muzeum otworzył o godz.19. przeci-
nając tradycyjną wstęgę prezes Krajowej 
Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski, 
w towarzystwie kustosza muzeum Eu-
geniusza Zochniaka i jednej z młodych 

wierzchnia rosła od niecałych 50 do 500 
mkw. obecnie.  

Dodatkowo na parterze odbywały się 
występy muzyczne zespołu Spółdziel-
ni Socjalnej „Szansa” z Płocka - „Ro-
ckers”. Funkcjonowały stoiska przygo-
towane przez spółdzielnie i gości „Nocy 
Kooperatystów”, odbyły się konkursy, 
loteria fantowa, warsztaty i atrakcje dla 
dorosłych i dla dzieci. Główną nagro-
dą w konkursie był ufundowany przez 
OST Gromada weekendowy pobyt dla 

dwóch osób w Hotelu Gromada Cedzy-
na k/Kielc. Jedną z atrakcji były pokazy 
ludowego wycinkarstwa w wykonaniu 
Apolonii Nowak ze Spółdzielni Cepelia-
Kurpianka z Kadzidła.  

Frekwencja odwiedzających była nie-
co niższa aniżeli w ubiegłym roku, a to 
zapewne z uwagi na znaczne rozszerzenie 
obecnie ofert muzealnych w Warszawie. 
Niemniej ekspozycja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem zwiedzających, którzy 
wielokrotnie zadawali pytania przewod-
nikom oraz prelegentom na temat półwie-
cza spółdzielczości w Polsce.  

Wśród gości spostrzegliśmy m.in. 
członków rodziny i potomków Mariana 
Rapackiego, wybitnego lidera Społem 
w latach międzywojennych i w okresie 
okupacji. Prawnuk charyzmatycznego 
przywódcy społemowskiego, Michał któ-
ry przybył wraz ze swymi małymi dzieć-
mi, wspomniał że w domu rodzinnym 
dotąd na honorowym miejscu w salonie 
wisi oryginał słynnego portretu dziadka 
z lat wojennych, którego kopia zawisła 
obecnie w muzeum.  

Postać Rapackiego, jego wiekopo-
mne zasługi przypomniałem w prelekcji 
o „społemowskim ruchu oporu” w okre-

sie II wojny światowej. Wspomniałem 
wiele zdarzeń z niezawodnej działalno-
ści Społem, w tym m.in. o udziale w za-
opatrzeniu ludności podczas oblężenia 
Warszawy w 1939r., w pomocy Żydom, 
dzieciom Zamojszczyzny, w sensacyj-
nym sabotażu gospodarczym na węźle 
warszawskim oraz w Powstaniu War-
szawskim w 1944 r. 

W sieci You Tube zamieszczono krót-
ki i pouczający film z otwarcia muzeum. 
Warto do niego sięgnąć, ponieważ są 

na nim fragmenty ekspozycji oraz wy-
stąpienia m.in. prezesa Krajowej Rady 
Spółdzielczej Alfreda Domagalskiego, 
kustosza muzeum Eugeniusza Zochniaka 
i jego aktywnej współpracownicy Danu-

ty Twardowskiej, dyrektora Spółdziel-
czego Instytutu Badawczego dr Adama 
Piechowskiego oraz prelegentów prof. 
Zofii Chyry-Rolicz i dr Marcina Kwiet-
nia. Każdy ze zwiedzających mógł za-
opatrzyć się w broszurki informacyjne, 
znaczki, plakaty, okolicznościowe kartki 
pocztowe, m.in. z kolorowymi reproduk-
cjami przedwojennych plakatów Społem.  

Noc Kooperatystów 2015 wskazuje 
na pilne potrzeby popularyzacji w spo-
łeczeństwie, a szczególnie wśród mło-

dzieży, historii i tradycyjnych wartości 
spółdzielczych, a także na konieczność 
szkoleń w tym zakresie szerokich no-
wych kadr spółdzielczych.  

DG

Ekspozycje i prelekcje

mieszkanek stolicy, która tego wieczoru 
przybyła na otwarcie. Wraz z otwarciem 
muzeum również w podziemiach gma-
chu „Pod Orłami” zwiedzać było można 
eksponaty. Jest ich obecnie blisko 25 tys., 
w tym biblioteka z 10 tys. książek, bro-
szur i 250 czasopism. Muzeum liczy 47 
lat i początkowo mieściło się w Nałęczo-
wie, a od 2001 r. w Warszawie. Jego po-

minister finansów, mateusz 
Szczurek ma gest niczym 
książę Radziwiłł. Zaimpono-

wał mu    b.minister finansów, a potem 
premier bogatego Luksemburga – a od 
kilkunastu miesięcy   szef Komisji Eu-
ropejskiej, Jean– Claude Juncker,  
który  zaproponował  powołanie Euro-
pejskiego Funduszu inwestycji Strate-
gicznych, do którego wpłacałyby odpo-
wiednie kwoty państwa członkowskie 
unii Europejskiej. Taki system wpłat 
kapitałowych zostanie przyjęty, kiedy 
decyzję podejmie Rada Europy. Sam 
Fundusz ma zacząć funkcjonować od 
połowy 2015 r. –  teoretycznie...?! i ma 
z nim współpracować prywatny kapi-
tał, który z 21 mld startowymi euro ma 
wygenerować w ciągu trzech lat kwotę 
315 mld euro, co specjaliści uważają za 
wspaniałą ...utopię !

Unijny dygnitarz Juncker te potencjal-
ne fundusze zamierza kierować na prio-
rytetowe inwestycje w odnawialne źródła 
energii . Oznacza to, że są one  przezna-
czone w ramach unijnej doktryny ekono-
micznej CO 2 przeciw energetyce węglo-
wej, czyli przeciw polskim interesom...

I pomimo, że plan  Junckera nie został 
doprecyzowany, to nasz minister finan-

sów ogłosił wszem i wobec,  że Polska 
przeznaczy na ten cel przeciw sobie 8 mi-
liardów euro ! Po tyle samo przeznaczają 
na wsparcie tego planu o wiele bogatsze 
kraje: Włochy i Francja. Hiszpania, któ-
ra ma wyższy dochód niż Polska, chce 
wpłacić tylko 1,2 mld euro... 

Pan Szczurek równocześnie obcina 
fundusze na górnictwo, na kalekie dzie-
ci, na lekarstwa itp. Budżet ma  dziura-
wy, zadłużenie zagraniczne państwa jest 
na skraju niewypłacalności. Równocześ-
nie firmy zagraniczne działające w Pol-
sce zostały   zwolnione z płacenia podat-
ku dochodowego, a jeszcze ma czelność 
wyrzucać z kraju 8 miliardów euro na 
wątpliwy, unijny projekt.

Poprosiłem dr. Ryszarda Ślązaka, b. 
dyrektora departamentu w resorcie fi-
nansów o krótki komentarz w powyższej 
sprawie:  za tę gigantyczną sumę – po-
wiedział –  można by w budownictwie 
komunalnym  pobudować ponad 50 000 
mieszkań w ramach  programu walki 
z nędzą i ubóstwem, a także przedszko-
la . Obecnie nasz kraj stać najwyżej na 
wpłatę do tego Funduszu w minimalnej 
kwocie  0,5 mld euro i to za zgodą Par-
lamentu.

Jerzy  WoJcieWSki

Ø Przyszłość Uniwersamu

Jak pisze 14 maja na portalu ga-
zeta.pl michał Wojtczuk, WSS 

Społem Praga Południe wraz z firmą 
Dantex, która buduje osiedla na Woli, 
rozpoczęła już starania w ratuszu 
o zgody na rozbiórkę uniwersamu 
i budowę na jego miejscu zespołu bu-
dynków. Projektują go architekci z pra-
cowni FS&P Arcus, której najbardziej 
znanym dziełem jest centrum handlowe 
Promenada na Gocławiu. Przy rondzie 
Wiatraczna zaplanowali dwie 16-piętro-
we wieże (jedna od strony Grochowskiej, 
druga – od al. Stanów Zjednoczonych), 
połączone wspólnym ośmiopiętrowym 
podium i wewnętrznym zielonym dzie-
dzińcem urządzonym na stropie na wy-
sokości czwartego piętra. W tej części 
kompleksu znajdzie się 400-450 miesz-
kań. Parter i część pierwszego piętra będą 
miały przeznaczenie usługowo-handlowe, 
znajdzie się tam m.in. nowy Uniwersam. 
Część drugiego i trzeciego piętra oraz 
jedną podziemną kondygnację zajmą par-
kingi na 770 aut. 

Spółdzielcy zapowiadają, że na elewa-
cji odtworzą neony z obecnego Uniwer-
samu. Przed budynkiem od strony ronda 
Wiatraczna zaplanowano plac, na którym 
znajdzie się miejsce m.in. na rzeźbę ko-
biety, zwanej przez grochowian “Panien-
ką”, która dziś stoi przy fontannach obok 
Uniwersamu. Mariusz Ścisło z FS&P 
Arcus: – Jeżeli procedury w ratuszu będą 
szły sprawnie, rozbiórka Uniwersamu 
mogłaby się zacząć na początku przyszłe-
go roku. Budowa nowego obiektu zajęła-
by około dwóch lat. Podobne inwestycje 
dotyczą też Supersamu na Placu Unii Lu-
belskiej, Hal Banacha i śródmiejskiego 
Sezamu.   

Ø Z kampanii  
prezydenckiej

– Jestem zwolennikiem tego, żeby 
wreszcie była doceniona polska 

przedsiębiorczość. Nie stwarzajmy takich 
warunków, że w porównaniu ze swoimi 
obrotami rocznymi, wielkie sieci super-
marketów płacą grosze podatków w Pol-
sce, bo mają rozbuchane pozorne koszty, 
a rodzime przedsiębiorstwa nie są w sta-
nie unieść tego ciężaru – podkreślił w Ko-
szalinie 18 maja podczas kampanii prezy-
denckiej kandydat na prezydenta Andrzej 
Duda, a obecnie prezydent-elekt. 

Jak wiadomo, ten postulat opodatko-
wania podatkiem obrotowym sieci han-
dlowych od dawna jest postulatem Prawa 
i Sprawiedliwości. Wzorując się na przy-
kładzie węgierskim, na który Andrzej 
Duda się powoływał, można wskazać, że 
na Węgrzech na początku bieżącego roku 
wprowadzono podatek progresywny do 
wysokości 6 proc. obrotów sieci. I gdyby 
liderzy rynkowi, jak np. Biedronka, Lidl, 
Tesco, zostali obłożeni większym podat-
kiem niż mniejsi, to wtedy mogłoby to 

ograniczać ich agresywną i niszczącą dla 
polskiego handlu ekspansję. Aby utrzy-
mać swoją pozycję cenową w stosunku do 
konkurencji musieliby bowiem znacznie 
zredukować swe marże. A znany ekspert 
podatkowy prof. Witold Modzelewski, 
oświadczył na portalu onet.pl, iż gdyby 
wprowadzono podatek od  hipermarke-
tów, to przyniósłby on Skarbowi Państwa 
ok 6 mld zł.

ØNowe sklepy SPC
Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska 

w ciągu ostatnich miesięcy powiększyła 
swą sieć pół setki sklepów firmowych 
o dalsze siedem: w Warszawie przy ul. 
Prałatowskiej, w Al. Niepodległości, przy 
ul. Kubusia Puchatka, w Al. KEN, przy 
ul. Grójeckiej oraz w Warce i Teresinie. 
SPC stale poszukuje nowych franczy-
zobiorców. Przed podpisaniem umowy 
z franczyzobiorcą duże znaczenie ma 
analiza rynku. Wraz z przyszłym partne-
rem ocenia się lokal i konkurencję. Dzię-
ki temu można szacować szanse rynkowe 
oraz potencjalne przychody. 

Ø Inwestycje bratnich 
spółdzielni  

Śledząc nowe inwestycje społemow-
skie w warszawskich i mazowieckich 
spółdzielniach warto odnotować tak-
że podobne wysiłki na rzecz rozwo-
ju w innych bratnich spółdzielniach, 
w Lublinie, Poznaniu i olsztynie. Lu-
belska Spółdzielnia Spożywców “Spo-
łem”, która zarządza 33 sklepami, chce 
wybudować w miejscu swego sztanda-
rowego sklepu “Koziołek” przy ul. Lipo-
wej obiekt biurowo-handlowo-usługowy. 
Funkcjonowałby nadal w tym obiekcie 
sklep spożywczy LSS. Do końca chce 
znaleźć współinwestora, a jednocześnie 
najemców nowych pomieszczeń, którzy 
pomogą sfinansować inwestycję. 

*  *  *
Poznańska spółdzielnia zakończyła 

w 6-tej placówce w ciągu roku prace re-
montowe. Przy ul. Słowiańskiej 36 po-
wstaną dwa nowe sklepy: kolejny drugi 
Eko Społem z żywnością ekologiczną 
oraz sklep z artykułami gospodarstwa 
domowego. Natomiast w budynku PSS 
Społem w Olsztynie przy al. Piłsudskie-
go trwa obecnie przebudowa lokalu na 
parterze, gdzie do niedawna mieścił się 
sklep z alkoholami. Powstanie tam włas-
na piekarnia Spółdzielni. Przypomnijmy 
że sieć detaliczna PSS liczy 41 sklepów 
na terenie Olsztyna, Kętrzyna, Mrągo-
wa oraz Szczytna. ajpopularniejsze to: 
Malwa, Bratek, Dalia, Kalina, Bławatek, 
Niezapominajka, Aksamitka, Nemezja, 
Maciejka, Wrzos, Miłek, Jagoda, Nina, 
Ludwik, Wanda, sklepy Lux w Mrągo-
wie. Spółdzielnia prowadzi też działal-
ność hurtową artykułami spożywczymi 
i przemysłowymi.

ØGigant spożywczy 
uoKiK wydał zgodę na przejęcie 

przez Grupę maspex Wadowice od ło-
wickiej firmy Agros Nova wybranych 
fabryk i marek produktów. W rezultacie 
powstanie największa w Polsce grupa spo-
żywcza o obrotach ponad 4 mld zł. Decyzja 
Urzędu oznacza, że Maspex nie musi sprze-
dawać żadnych swoich zakładów ani ma-
rek, a przypomnijmy że wśród nich są m.in. 
makarony Lubella, soki Kubuś czy napoje 
Tymbark. Teraz powiększy się o kupione 
od Agros Novy siedem znanych marek: Ło-
wicz, Krakus, Kotlin, Włocławek, Fruktus, 
Tarczyn i DrWitt. Ponadto wadowicka gru-
pa przejmie także dwa zakłady produkcyjne 
– w Łowiczu i Wąsoszu.

Ø Związkowcy protestują  
 3 czerwca pod sklepem Auchan 

w Gdańsku trwała akcja protestacyj-
na. oprócz “Solidarności” w pikiecie 
uczestniczyli europejscy związkowcy 
– informuje NSZZ Solidarność. – Celem 
pikiety jest zwrócenie uwagi na pogar-
szające się warunki pracy i płacy w sie-
ciach handlowych – mówił Alfred Bujara, 
przewodniczący Sekretariatu Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ “Solidar-
ność”. – Każda z organizacji działająca 
w strukturze handlu będzie miała możli-
wość, poprzez własne transparenty i hasła 
zwrócić uwagę na swoje problemy. Protest 
miał charakter happeningu i odbywał się 
pod Auchan jako jednej z największych 
sieci w Polsce. Oprócz “Solidarności” 
w pikiecie uczestniczyli delegaci obecni 
w Gdańsku na zjeździe związku UNI Eu-
ropa Handel.

Przypomnijmy, że jak podawała komi-
sja zakładowa Solidarności, w maju przed 
sklepem Tesco mieszczącym się przy ul. 
Widzewskiej w Łodzi kilkadziesiąt osób 
protestowało przeciwko zwolnieniu dzia-
łaczki komisji zakładowej Solidarności 
Magdaleny Zydler. Ponieważ pełni ona 
funkcje członka prezydium i zastępcy 
przewodniczącej komisji zakładowej So-
lidarności, jest to traktowane przez zwią-
zek jako próba zastraszenia. Obecnie Soli-
darność jest w sporze zbiorowym z siecią 
Tesco. W sprawie zwolnienia złożono 
również pozew do sądu pracy z żądaniem 
przywrócenia zwolnionej do pracy. Tesco 
neguje zarzuty ogłaszając, że zwolnienie 
miało podłoże czysto zawodowe.

ØKąciki kawowe
Sieci handlowe coraz chętniej uru-

chamiają kąciki kawiarniane w swoich 
placówkach – czytamy w Dzienniku Ga-
zecie Prawnej. Kawiarniany rynek podno-
si obrotu i zyski. Ostatnio nowe kawiarnie 
powstały także przy sklepach Biedronka. 
Ceny są tam niemal połowę niższe. Jak 
pisze dziennik, w kawiarnie inwestuje 
również sieć Żabka – która przy sklepach 
Freshmarket ma już 60 kawiarni i na tym 
się nie kończy. Sieć Intermarche również 
rozważa rozkręcenie kawowego biznesu.

Profesor Zofia Chyra-Rolicz

Rozswietlone okna Muzeum na drugim piętrze.
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To duże wydarzenia w życiu 
spółdzielni! Świadczą dobitnie, 
mimo wiadomych trudności na 

rynku, o realizacji ambitnych planów 
i żywotności Społem. Zaledwie w od-
stępie kilku dni WSS Praga Południe 
uruchomiła dwie swoje nowe placów-

ki handlowe. W sobotę, 16 maja br. 
otwarto sklep spożywczy typu TA-
NioCH w odległym Rembertowie przy 
ul. Chróściela 25, a już w środę 20 maja 
– sklep typu LuX na górnym mokoto-
wie przy ul. Cieszyńskiej 6.  

o tym pierwszym otwarciu w Rem-
bertowie doniósł popularny portal 
dlahandlu.pl, informując że nowy 
społemowski LuX oferuje m.in. mięso 
i wędliny, nabiał i produkty ekologicz-
ne. Popatrzmy na zdjęcia, jak efektow-
nie wyglądają te placówki, zwłaszcza 
w wiosennym słońcu.  

Nowy TANIOCH, trzeci w WSS Pra-
ga Południe, zatrudnia 10 osób, w tym 
jest kierowniczka Anna Grudka z długo-
letnim stażem pracy i jej zastępczynie 
– Danuta Izdebska i Ewa Chomka. Po 
miesięcznym remoncie, zatowarowano 
placówkę liczącą 270 mkw. powierzchni 
sprzedażowej. Promocyjnie stoisko ZM 
Sokołów na zewnątrz, oblężone przez 
pierwszych klientów,  serwowało gorące 
kiełbaski z rusztu. Obecni na otwarciu 
dyrektor ds.handlu WSS Mieczysław 
Szumiło oraz przedstawiciele Marpolu 
Krzysztof Masztalerz i Wojciech Popiń-
ski z satysfakcją doglądali ekspozycji 
towarów, życząc załodze wysokich ob-
rotów. 

I faktycznie, zgodnie z hasłem na wi-
trynie placówki: „Markowe produkty. 

Usytuowanie nowego TANIOCHA 
jest o tyle szczęśliwe, że wskazuje na 
duży ruch w tym miejscu i możliwości 
przyciągania klientów. Znajdujemy się 
bowiem prawie vis a vis Urzędu Dziel-
nicy Rembertów, obok przystanku auto-
busowego i popularnej restauracji My-
śliwska, przy głównej ulicy dzielnicy, 
prowadzącej od stacji kolejowej do Aka-
demii Obrony Narodowej. I mimo braku 
parkingu klienci tłumnie stawili się na 
otwarciu. Widać jak bardzo przyciągają 
ich niskie ceny i bogata oferta artykułów 
żywnościowych, jak nabiał, mięso, węd-
liny, napoje, przetwory, używki, piwo, 
ale również artykuły AGD, chemia do-
mowa , kosmetyki i prasa. Zestaw cen 
w koszyku zakupów z pewnością jest 
konkurencyjny i do Biedronki, i do Kau-
flandu, i do Lidla.        

Spójrzmy przykładowo na ceny: re-
welacyjna cena piwa z Zduńskiej Woli 
– 1,47 zł, czekolady Wedla po 1,97, 500 
g kawy Pedros – 9,97 zł, 380 g keczupu 
Dworskiego – 1,77 zł, śledź w oleju po 

1,47, herbata Saga po 1,77, masło roślin-
ne 2,97, mleko Łaciate 1,97.   

Kiedy rozmawiam z przedstawicie-
lami Marpolu, firmy patronującej Ta-
niochom, Krzysztofem Masztalerzem 
i Wojciechem Popińskim, a także z dy-
rektorem Mieczysławem Szaciło z WSS 
Praga Południe, który zrobił tu pierwsze 
zakupy załadowując pełny wózek, to 
wszyscy panowie wskazują na okazyj-
ne, rewelacyjne ceny, np. paczkowanych 
osobno skrawków wędzonek Sokołowa, 
czy promowanych na plakatach makaro-
nów, ryżu, mąki Szymanowskiej, cukru, 
piw, wafli, soków itd. Podobnie odczu-
wają to zwykli klienci, których pytałem 
na sali i przed sklepem. 

Panowie z Marpolu podkreślają, że 
inicjatywy zakładania sklepów TA-
NIOCH z powodzeniem owocują i na 
terenie Warszawy, gdzie prowadzą je 
WSS-y na Woli i Pradze Południe oraz 
SS Mokpol, a także i w województwie 
mazowieckim, PSS-y w: Siedlcach, Miń-
sku Maz., Wołominie, Węgrowie. Trwa-
ją rozmowy na temat uruchomienia no-
wych placówek, a wszędzie Marpol pełni 
rolę partnerską, jego przedstawiciele do-
radzają, pomagają w organizacji handlu 
i negocjują z dostawcami. Obie strony są 
zadowolone ze współpracy, która daje 
pozytywne rezultaty.  Potwierdzeniem 
tego jest zakładanie nowych placówek, 
także w tych spółdzielniach które mają 
doświadczenia z pracy pierwszych skle-
pów tego typu, np.w Siedlcach /cztery 
sklepy/, Mińsk Maz., Praga Południe 
i Mokpol /po trzy/.     

10-osobowa załoga TANIOCHA pełna 
jest zapału i wiary w sukces, co widać po 
uśmiechniętych twarzach na zdjęciu. Ży-
czymy jej oczywiście jak największych 
obrotów na rembertowskim rynku.    

Otwarcie drugiej placówki WSS 
Praga Południe na Mokotowie przy 
ul.Cieszyńskiej, w odstępie zaledwie 
czterech dni, poprzedziła swoista prapre-
miera, bo w przeddzień otwarcia w to-
warowanej jeszcze placówce spotkali się 
z pracującą załogą członkowie Zarządu 
spółdzielni, w osobach prezesa Bogusła-
wa Różyckiego i wiceprezes Zofii Pio-
trowskiej, dyrektora ds.handlu Mieczy-
sława Szumiło oraz goście, a wśród nich 
prezes Dantexu Marek Roefler i członek 
zarządu Jacek Orkisz, prezes Rembudanu 
Andrzej Brodziński, redaktor naczelny 
Południa Andrzej Rogiński i niżej podpi-
sany. Była to okazja, aby na roboczo za-
poznać się z nową placówką typu LUX, 
a także do rozmów. 

W zgrabnym pawilonie, na jego par-
terze sklep LUX prezentuje się elegan-

cko, w ciepłych barwach żółto-czerwo-
nych, z charakterystycznym logo. Na 
powierzchni 240 mkw. pracować będzie 
10-osobowa załoga z kierowniczką Jo-
lantą Rydzicką, której zastępcami są: 
Anna Ziędalska i Tadeusz Skolimowski. 
Jak poinformowała mnie niezwykle za-
jęta pani kierowniczka, w dniu otwarcia 
swoje promocje zapowiedziały takie fir-
my jak m.in.: Pierogi świata, Chłodnia 
Mazowsze z gotowymi mrożonkami, 
Royal z sokami, Wawel ze swymi reno-
mowanymi wyrobami czekoladowymi, 
czy Bakoma z nabiałem.     

Wnętrze jak zwykle jasne, przestron-
ne, z pieczołowicie, staranie układanymi 
towarami, z przejrzyście oznakowany-
mi działami. Dla wybrednych klientów, 
przygotowano, reklamowane u wejścia 
na plakacie, produkty bezglutenowe, 
ekologiczne, zdrową żywność, świeże 
mięso i wędliny, wysokiej jakości nabiał. 
Społemowcy liczą na stałych klientów 
z pobliskiego osiedla wojskowego, bo 
sklep znajduje się akurat w centrum blo-
ków mieszkalnych, w otoczeniu wiosen-
nej zieleni. Stąd blisko mieszkańcom do 
ruchliwej Puławskiej i niedalekiej stacji 
metra Wilanowska. Wraz z redaktorem 
Rogińskim wróżymy powodzenie tej pla-
cówki, tym bardziej jeśli do zapowiada-
nych kanapek i ciastek pojawi się kącik 
kawowy. 

Tekst i foto: 
DariUSz Gierycz

R o z w ó j  s i e c i

Najlepsze ceny”, na półkach, estetycznie 
poukładane pyszniły się wyroby m.in. 
Jacobsa, Sokołowa, Androsa, Nestle, Da-
wtony, Stoczka, Schweppes’a, znanych 
mleczarni spółdzielczych. Natomiast 
ceny nie odbiegały, a wręcz były w wielu 
asortymentach niższe aniżeli u konkuren-
cyjnych pobliskich sklepów Biedronki, 
Lidla, czy Tesco. 

Uśmiechnięta załoga TANIOCHA.

ANDA – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 
ul. Bieżuńska 1, 03-578 WARSZAWA 

tel/fax 669-09-32, 669-09-37 
e-mail: biuro@anda.waw.pl, bok@anda.waw.pl 

bezpośredni dystrybutor WODY ŻYWIEC ZDRÓJ 
 i innych oraz PIWA I NAPOJÓW

W sklepie LUX Andrzej Brodziński, Jacek Orkisz i Bogusław Różycki.
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PSS Szczecin

Kolejny rok swojej działalności pod-
sumowali otwoccy spółdzielcy. 
A było co podsumowywać, bo PSS 

Społem w Otwocku to firma jak na lokal-
ne warunki całkiem duża.  12 sklepów 
i zatrudnienie 86 osób czyni z niej istot-
ny podmiot gospodarczy na miejscowym 
rynku. Tegoroczne zebranie przedstawi-
cieli prowadził sprawujący kadencję od 
połowy ubiegłego roku przewodniczący 
Rady Nadzorczej Jan Baran. On też przed-
stawił sprawozdanie z działalności rady. 
Był to dla niej pracowity okres, poświę-
cony głównie bieżącej analizie sytuacji 
finansowej i działalności gospodarczej 
spółdzielni. 

Prezes Jadwiga Studzińska złoży-
ła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni. 
W 2014 roku sprzedaż detaliczna wyniosła 
14 502 000 zł i stanowiła 75% przychodu 
spółdzielni. 17 obiektów było dzierża-
wionych 51 kontrahentom, co dało wynik 
łączny wysokości ponad 1 000 000 zł. Ko-
niecznym stało się zakończenie działalno-
ści w jednym sklepie nie przynoszącym 
zysków. Okazało się, że jego wydzierża-
wienia kalkuluje się znacznie lepiej. 

Spore koszty generowały remonty 
obiektów. Przy  budynkach dzierżawio-
nych były to sumy rzędu kilku tysięcy  
złotych. Znacznie większe kwoty należało 
przeznaczyć na niezbędne modernizacje  
biura spółdzielni (ponad 80 tys. zł) i sklepu 
nr 49 (ponad 53 tys.  zł). Nie obyło się bez 
zakupu  techniki komputerowej – do skle-
pów trafiły nowe drukarki, monitor, zasi-
lacze i czytniki kodów. Ponad 10 tys.  zł 
kosztowała aktualizacja programów kom-
puterowych, licencje na nowe programy 
i zabezpieczenia antywirusowe. Dwa skle-
py doposażono w nowe lady chłodnicze. 
Nie są to więc błahe sumy ale spółdziel-
nia, ponosząc systematycznie nakłady na 
remont i doposażenia sklepów, dysponuje 
dziś dzięki temu  bazą handlową, której 
nie można się powstydzić. Sklepy oferu-
ją produkty świeże o najwyższej jakości. 
Jest to możliwe także dzięki właściwej 
współpracy z dostawcami. Stosowanie ak-
cji promocyjnych i karty klienta przekłada 
się też na lepsze wyniki finansowe. 

Na naukę nigdy nie jest za wcześ-
nie, bo „czym skorupka za młodu 
nasiąknie, tym  na starość trąci”. 

Temu przysłowiu hołduje organizator Fe-
stiwali Piosenki Angielskiej - Przedszkole 
nr 14 mieszczące się przy ul. Senatorskiej 
24a, wspierane przez firmy, które wymie-
niamy na końcu. Otwierając kolejną, szó-
stą już edycję Festiwalu dyrektor placówki 
Barbara Czekańska wspomniała o naucza-
niu najmłodszych m.in. języka angielskie-
go przez zabawę, śpiew, deklamowanie 
czy odtwarzanie scenek rodzajowych. 

Te ostatnie były nowością w tego-
rocznym Festiwalu , a jedna z nich 
szczególnie przypadła do gustu widzom. 
Była nią „krótka forma teatralna” w wy-
konaniu podopiecznych Przedszkola nr 
129 „RAJ na Skarpie”, w której wziął 
również udział prowadzący tam  zajęcia 
z języka.   

Cele   przyświecające organizacji   im-
prezy to: zainteresowanie dzieci i nauczy-
cieli nauką języka obcego; aktywizacja 
środowisk przedszkolnych i szkolnych w 
zakresie działań językowych; podejmo-

Pracowity rok

Mówiąc o finansach, inwestycjach 
i dzierżawach nie można zapominać o spo-
łecznym aspekcie działania spółdzielni  
czyli  całej sferze przedsięwzięć proczłon-
kowskich, która wyróżnia spółdzielczość 
od firm nastawionych wyłącznie na zysk. 
Na uznanie zasługuje tu działalność Koła 
Spółdzielczyń kierowanego przez Wacła-
wę Maj, która oprócz tej funkcji znajdu-
je też czas na społeczną pracę w Komisji 
Historycznej  przy WSS Społem Śród-
mieście. Dodać jeszcze należy, że na cele 
socjalne wydatkowano w minionym roku 
ponad 77 tys. zł. W kwocie tej znalazły się 
pożyczki mieszkaniowe, dopłaty do wypo-
czynku, upominki noworoczne dla dzieci 
pracowników oraz zapomogi.

Końcową fazą zebrania było głoso-
wanie nad uchwałami kwitującymi pod-
sumowywany rok i kreślącymi działania 
na czas bieżący. Znalazły się wśród nich 
oczywiście te zatwierdzające sprawozda-
nie finansowe z działalności gospodar-
czej, udzielające absolutorium członkom 
zarządu i skwitowania radzie nadzorczej 
oraz te dotyczące zbycia nieruchomości 
lub rozpoczęcia inwestycji budowlanej na 
nieruchomościach będących w posiadaniu 
spółdzielni. Warto przy tej okazji dodać, 
że właśnie w minionym roku spółdzielnia 
z sukcesem zakończyła proces przekształ-
cania prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności trzech nieruchomości 
gruntowych

Każde podsumowanie okresowe to 
wstęp do opracowania planów na przy-
szłość.  Na rok 2015 założono uzyskanie 
obrotu wysokości 13,5 mln zł. Wpływy 
z dzierżawy powinny przynieść ponad 1,7 
mln zł. Konieczne będą prace remontowe 
w dwóch sklepach. Za warte kontynuo-
wania uznano wydawanie gazetek ofer-
towych. Za niezbędne natomiast – stałe 
prowadzenie negocjacji z dostawcami ma-
jące na celu poprawę warunków handlu. 
Zwłaszcza, że konkurencja nie śpi.  Sklepy 
wielkopowierzchniowe  pojawiające się 
na obszarze działania spółdzielni stanowią 
realne zagrożenie. 

JARoSŁAW ŻuKoWiCZ

wszyscy uczestniczyli w poczęstunku, 
którego sponsorami byli m.in. partnerzy 
handlowi „Społem” WSS Śródmieście, 
a wśród nich: KART- PAK, Hortex, 
Pracownia Cukiernicza RAJ-PLuS, 
Coca-Cola, Zakład Cukierniczy m.W. 
Janczewscy z Nowego Dworu oraz 
dostawcy warzyw i owoców  Andrzej 
Smulski i Bożena mastalerz , którzy 
uzupełnili  swoimi produktami „KoSZ  
WiTAmiN”.  Jot.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Przedszkolny Festiwal

Z sentymentem też patrzyłem w ga-
binecie prezesa Rewkowskiego na kopie 
protokołów z założycielskiego walnego 
zgromadzenia z 31 października 1945 r., 
w tym na podpisy pierwszych wybranych 
członków Rady Nadzorczej, na czele z Jó-
zefem Gendaszykiem oraz powołanych 
członków Zarządu: Romana Zawieruchy, 
Henryka Witkowskiego i Zdzisława Det-
ko. Przyjęto statut i obrano wówczas na-
zwę spółdzielni „Robotnik”. Jeden udział 
członkowski określono na sto złotych, 
a wpisowe 10 zł. Opierano się wtedy na 
ustawie spółdzielczej z 1920 roku! Do 
końca 1945 r. uruchomiono sześć skle-
pów i piekarnię.

Dzisiaj po wielu reorganizacjach, in-
westycjach, kryzysach, mimo rujnującej 
specustawy i kolonizacji handlu przez 
obce koncerny, społemowska spółdziel-
nia szczecińska nadal jest drugą w kraju 
pod względem obrotów, odradza się i mo-

dernizuje swoich 58 placówek, w tym 20 
dużych supermarketów. Co roku zwięk-
sza obroty i zyski. Za 2014 r. uzyska-
ła 176,9 mln zł kwotę sprzedaży netto 
/wzrost o 7 mln/. Ponad półmilionowy 
zysk netto pozwolił na 12-procentową 
dywidendę dla 1429 członków. Korzy-
stali oni z imprez okolicznościowych, 
korepetycji dla swych dzieci, wycieczek 
i działalności Kola Spółdzielczyń. Na-
tomiast 698 pracowników mogło korzy-
stać z funduszu socjalnego w wysokości 
1,8 mln zł, w tym z dopłat do wczasów, 

 Dokończenie ze str. 1

kolonii i obozów, wycieczek, zapomóg, 
bonów i paczek świątecznych, pożyczek 
mieszkaniowych i ich umorzeń.           

Gospodarny wysiłek Zarządu i całej 
załogi, przy wsparciu Rady Nadzorczej, 
wysoko oceniony przez lustrację KZRSS 
Społem, pozwolił w ubiegłym roku na 
wybudowanie od podstaw i otwarcie 
z udziałem prezydenta miasta Piotra 
Krzystka nowego Supermarketu Pogodno 
przy ul. Reymonta 4, a także na remonty 
i modernizacje w innych placówkach. 
Łączne nakłady na inwestycje, moderni-
zacje i zakupy /bez drobnych remontów/ 
w 2014 r. to kwota 6,1 mln zł. W tym 
roku rozpoczęto podobną gruntowną 
przebudowę 40-letniej Hali Piastowskiej 
przy ul. Św.Barbary 2.  

Pozytywne wyniki PSS osiąga m.in. 
poprzez działania marketingowe i po-
dejmowanie nowych inicjatyw. Dobre 
efekty daje np. rozwój sprzedaży towa-
rów świeżych, weryfikacja dostawców, 
poszerzanie oferty o sprzedaż dziczyzny, 
świeżych ryb, serów korycińskich, wę-
dzonek, uruchomienie wypieku pieczy-
wa /ze zdrowego ciasta niemrożonego!/ 
przy współpracy z piekarnią ASPROD, 
a także przedsklepowych stoisk wa-
rzywno-owocowych. Kontynuowano 
sprzedaż marki własnej Społem, rekla-
mując m.in. rewelacyjną wodę Selenka, 
opracowano programy naprawcze dla 

nierentownych placówek, kontynuowa-
no szkolenia załogi i kontrole Tajemni-
czy Klient. 

Wśród działań marketingowych warto 
wymienić montowanie reklam, bilbor-
dów, wysyłanie kartek życzeniowych, 
konkursy dla klientów, ale przede wszyst-
kim gazetki handlowe. Moim zdaniem 
są najlepsze w kraju, bo obok promocji 
cenowych zawierają przepisy kulinarne, 
porady, ciekawostki o Społem, anegdoty 
i humor. Ładne i efektowne graficznie, 
z logo i w kolorystyce PSS zielono-po-
marańczowej, są oczkiem w głowie sze-
fowej marketingu Małgorzaty Tadych.         

Należy przy tej okazji podkreślić, że 
źródłami sukcesów szczecińskiej PSS 
są ludzie. Ambitny i rozważny Zarząd 
w osobach prezesa Zbigniewa Rewkow-

skiego /Menedżer Spółdzielca 2014/ i wi-
ceprezesów Jerzego Malesę i Jarosława 
Grabowskiego, przy rzetelnym wsparciu 
i nadzorze Rady na czele z jej przewodni-
czącą Krystyną Laskowską, która wcho-
dzi też w skład Rady Nadzorczej KZRSS 
Społem. Mają oni wypróbowaną i oddaną 
pracy kadrę kierowniczą i załogę. Uzy-
skiwane wyniki, uznanie mieszkańców, 
władz miasta, piękniałe, „dopieszczone”  
placówki, to chluba dzielnej spółdzielni-
jubilatki. Będziemy dalej śledzić z sym-
patią rozwój tej niezawodnej, bliskiej 
szczecinianom spółdzielni. 

Tekst i foto:
 DariUSz Gierycz

Niezawodnie od 70 lat

Wyobrażenie Polaków o Wyspach 
Kanaryjskich do pewnego cza-
su było tak odległe jak ich po-

łożenie na oceanie Atlantyckim. Jedną 
z pierwszych Wysp Archipelagu gdzie 
zaczęła się rozwijać turystyka była Te-
neryfa ( od 1955r. ), nieco później Grand 
Canaria, lata 80-te XX wieku to Lan-
zarote. Kolejne dziesięciolecie upłynęło 

zanim rozpoczęto inwestycje na wyspie 
Fuerteventura. Jej powierzchnia wynosi 
1639 km2, z liczbą mieszkańców ponad 
103 tysiące. Choć jest jeszcze bardzo 

dużo miejsc, do których turystyka jesz-
cze nie zawitała to nad brzegiem oceanu 
Atlantyckiego zostały ulokowane zespo-
ły turystyczne z zapleczem hotelowym, 
pensjonatami, tawernami, ośrodkami 
SPA, sklepami. Niejednokrotnie zabu-
dowa nawiązuje do miejscowej tradycji. 
Gdy tymczasem urokliwe w głębi lądu 
górzyste obszary porośnięte są sukulen-
tami, jak i charakterystyczną dla tych 
rejonów roślinnością.

Nazwa Wyspy sięga czasów rycerza 
z Normandii Jeana de Betheucourta, który 
podbił te tereny, a później tam zamieszkał. 
Swoje spostrzeżenia opisał w pamiętni-

kach, którym nadał tytuł Fuerte Ventura 
„Wielka Przygoda”. W swojej historii 
Wyspa odnotowała różne koleje losu . 
Najważniejszym okresem dla wszystkich 
Wysp Archipelagu był rok 1982 kiedy 
stała się on częścią autonomiczną regio-
nu Hiszpanii, a cztery lata później razem 
z nią weszły do Unii Europejskiej.

Na tej niezwykłej wyspie „wielkiej 
przygody” społemowcy z WSS Śródmie-
ście spędzili osiem dni w miejscowości 
Caleta de Fuste w czterogwiazdkowym 
hotelu Geranios Suites & SPA. Bryła 
hotelu o niespotykanym kształcie podko-
wy zwrócona ku oceanowi i piaszczystej 
plaży z wewnętrznymi basenami dawała 
gościom możliwość różnego rodzaju wy-
poczynku w zależności od ich preferencji. 
Warto dodać, że pokoje typu studio z anek-
sem kuchennym i widokiem z balkonu 
bądź na wewnętrzną infrastrukturę (base-
ny, bar), czy też na promenadę i widnieją-
ca na horyzoncie marinę sprawiały, że nie 
było zastrzeżeń co do doboru pokoju. Bez 
zarzutu była również oferta gastronomicz-
na z daniami podstawowymi, przekąska-
mi, deserami, napojami oraz barami w cią-
gu dnia i w godzinach wieczornych.

Atrakcją pobytu były dwie zaplanowane 
wycieczki. Jedną z nich był objazd wyspy. 

wanie inicjatyw wewnętrznych w zakre-
sie powszechnie dostępnej nauki języka 
angielskiego. W tegorocznym,  Festiwalu 
wzięło udział  150.  dzieci z publicznych 
i niepublicznych przedszkoli i szkolnych 
oddziałów przedszkol-
nych. Sala widowisko-
wa w Mazowieckim 
Instytucie Kultury przy 
ul. Elektoralnej 12 od 
wczesnych godzin po-
rannych do południo-
wych gościła  wyko-
nawców,  pedagogów,  
opiekunów i zaproszo-
nych gości. Z uwagi 
na ilość uczestników 
występy odbywały się 
w dwóch turach. 

Wykonawców na-
gradzano   rzęsistymi 
brawami , obdarowano 
nagrodami  ufundowa-
nymi  przez sponsorów. 
Na zakończenie  po-
bytu przy Elektoralnej 

Na Fuerteventura

WSS Śródmieście

Niespodzianką dla uczestników był pol-
skojęzyczny przewodnik Grzegorz , który 
w latach słusznie minionych związany był 
z mokotowską spółdzielnią spożywców, 
a od ośmiu lat mieszkający na Fuerteventu-
rze. Całodzienna wycieczka to niecodzienne 
widoki, przede wszystkim z wulkaniczny-
mi stożkami , z rzadka z zagospodarowa-
nymi kawałkami ziemi których ogrodzenie 
stanowi figa indyjska, popularnie zwana 
opuncją, z jadalnymi spożywanymi na su-
rowo owocami, w postaci kandyzowanej 
lub jako dżem. Podczas przejazdu była 
możliwość zobaczenia zabytkowego mły-
na EL Molino, gdzie uzyskuje się mąkę 
gofio z prażonego jęczmienia, kukurydzy 
lub pszenicy. Z zabytków nie można nie 
wspomnieć o świątyni z 1404 r. Iglesia de 
Santa Maria w Batancurii (niegdyś stolicy 
Wyspy) z pogańskimi elementami na oł-
tarzu – węże, maski .Ciekawym miejscem 
były zbiorniki do odzysku soli z wód Oce-
anu . Zwierzętami które opanowały wyspę 
są półdzikie kozy, (szacunkowa ich ilość to 
120. tys. sztuk) , które są dokarmiane dla 
pozyskania mleka do wyrobu tamtejszych 
serów oraz te w hodowlach zorganizowa-
nych (80 tysięcy).

Opuncja i aloes zdominowały ro-
ślinność Wyspy. Kolczaste, mięsi-

ste liście aloesu wykorzystywane są 
w miejscowości Tiscamnita do pro-
dukcji kremów, mydła, szamponów, 
płynów do kąpieli. 

Inną atrakcją był pobyt w Oasis 
Park tamtejszym ogrodzie zoologicz-
nym o powierzchni 800 tys. m2 gdzie 
żyje ponad trzy tysiące zwierząt re-
prezentujących 230 gatunków, z któ-
rych niektóre jak morsy, papugi, gady 
i ptaki drapieżne można podziwiać na 
specjalnie organizowanych pokazach. 
Park jest również oazą roślinności 
z całego świata.  

„Wielka Przygoda „to nie tylko na-
zwa wyspy, ale określenie spędzonego 
na niej czasu. Było to możliwe dzięki 
władzom spółdzielni, ogromnemu za-
angażowaniu małgorzaty mizielskiej 
kierownika Działu Spraw Pracowni-
czych ,a przede wszystkim dzięki ofer-
cie współpracującego od lat ze śród-
miejską spółdzielnią warszawskiego 
Przedsiębiorstwa organizacji Tury-
styki i Sportu PoTRiS , którego przed-
stawiciel Patryk Zgrzebniak przez cały 
czas czuwał nad prawidłową realizacją 
programu. 

JoLANTA JęDRZEJEWSKA
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Dokładnie tego 
samego dnia co 
w roku ubie-

głym, 28 maja br. w restauracji Gama 
obradowało Zebranie Przedstawicieli 
WSS Wola. Powitano zaproszonych 
gości, w tym wiceprezesa Zarządu 
KZRSS „Społem” i prezesa Krajowej 
Platformy Handlowej „Społem” Ry-
szarda Jaśkowskiego, przedstawicieli 

związków zawodowych i przodujących 
załóg sklepowych. W skład prezydium 
wybrano: przewodniczącą Henrykę 
Stykowską, wiceprzewodniczącą ma-
rię Kucharską i sekretarz Agnieszkę 
Niewiarowską. oprócz przyjęcia spra-
wozdań Rady Nadzorczej i jednooso-
bowego Zarządu za rok 2014 przy-
jęto kierunki działania na rok 2015 
i stosowne uchwały. W zebraniu brało 
udział 24 delegatów na 25 wybranych, 
reprezentujących 156 członków. 

Na wstępie zebrani delegaci wybrali 
komisje robocze. Następnie wysłuchano 
sprawozdań. W imieniu Rady Nadzor-
czej Maria Kucharska, w jej sprawozda-
niu pozytywnie oceniła dobre wyniki 
ekonomiczne za rok 2014, co potwier-
dzili biegli księgowi. To zasługa dużego 
zaangażowania  prezesa Janusza Szczę-
kulskiego i całej 348-osobowej załogi. 
Dobry wynik daje gwarancje rozwoju 
spółdzielni, dlatego wniosek o absolu-

torium jest uzasadniony. Jednakże obok 
sukcesów, takich jak zakończone inwe-
stycje, występują ujemne strony, takie jak 
brak rentowności dużej części placówek 
i fluktuacja pracowników.  

Następnie w uzupełnieniu sprawozdań 
na piśmie, prezes Janusz Szczękulski 
omówił działalność Zarządu w roku 2014 
oraz przedstawił kierunki działań na rok 
2015. Na wstępie zaznaczył, że obecnie 

wskutek ogromnego nasycenia rynku 
wieloma wciąż nowymi konkurencyj-
nymi sklepami, głównie wielkich sieci, 
bardzo trudno jest prowadzić handel de-
taliczny.  Złe wyniki w handlu musimy 
nadrabiać poprzez realizację korzystnych 
inwestycji /opisywaliśmy je obszernie 
w numerze lutowym  Społemowca/ oraz 
wynajem. 

Jak wynika ze sprawozdania, spośród 
35 placówek detalicznych, w tym jed-
nego sklepu przemysłowego, dynamikę 
sprzedaży powyżej stu procent utrzymuje 
tylko kilka placówek. Zamknięto 4 nie-
rentowne sklepy, a otwarto dwa nowe 
w formacie TANIOCH przy ul.Wolskiej 
i ul.Żelaznej, we współpracy z Mar-
polem. W nowym sklepie nr 31 przy 
Krasnobrodzkiej promowano żywność 
ekologiczną. Stosowano wiele działań 
promocyjno-marketingowych, także we 
współpracy z MAH. Dobre efekty przy-
nosi targowisko przy ul. Obozowej. 

Do ważniejszych osiągnięć zaliczono 
m.in.: podnoszenie kwalifikacji pracow-
ników, wdrażanie Dobrej Praktyki Higie-
nicznej, likwidację placówek nierentow-
nych, rozszerzenie sprzedaży hurtowej, 
otwarcie sklepów TANIOCH, zmniejsza-
nie kosztów, poszerzanie form promocyj-
no-marketingowych, kontynuację działań 
w zakresie uwłaszczania lokali i gruntu 
przy ul. Redutowej 52. 

Osiągnięcie rocznej sprzedaży w 2014 
r. w wysokości 109 mln zł, tj. wykona-
nie planu w 113 proc. oraz zysku brutto 
w wysokości 1,8 mln zł, należy uznać za 
znaczący sukces. 

Prezes podziękował załodze, związ-
kom zawodowym oraz Radzie za pracę 
w roku 2014 i  zapowiedział, że w 2015 
r. Zarząd skoncentruje się na poprawie-
niu rentowności placówek, rozszerzaniu 
sieci, podnoszeniu kwalifikacji kadry 
i załóg, powiększaniu wartości mienia, 
zwiększaniu wpływu z najmów, kontynu-
acji inwestycji.  

W dyskusji zabrali głos Maria Kuchar-
ska, Sławomir Suchański i Janusz Osiński. 
Mówili oni m.in. o coraz trudniejszej sy-
tuacji na rynku. Wobec ogromnego ata-
ku wielkich sieci zagranicznych, prezes, 
wspierany przez Radę Nadzorczą podej-
muje słuszne decyzje strategiczne, w tym 
śmiałe inwestycje i działania marketingo-
we. Ich cechą jest przewidywalność wy-

darzeń i zmian rynkowych oraz wizja roz-
woju, ambitnie i trafnie wytyczana przez 
prezesa Janusza Szczękulskiego. Znajduje 
on pełne zrozumienie i poparcie ze stro-
ny członków i pracowników spółdzielni. 
/Warto wspomnieć że pomagają mu pełno-
mocnicy Zarządu – główna księgowa Ewa 
Księżopolska i dyrektor administracyjno-
techniczny Tadeusz Seweryniak/.     

Uważnie wysłuchano wiceprezesa 
KZRSS „Społem” Ryszarda Jaśkowskie-
go, który gratulując osiągniętego zysku 
w trudnym okresie ekspansji obcych 
sieci, wskazał że wolska spółdzielnia za-
chowuje znakomitą atmosferę spółdziel-
czej współpracy i dalej będzie skutecznie 
walczyła o swą pozycję na rynku. Zalecił 

jeszcze szersze korzystanie z programu 
lojalnościowego, ze sprzedaży marki 
własnej i koncentracji zakupów, także 
poprzez KPH. 

Po dyskusji, podjęto stosowne uchwały 
zatwierdzające sprawozdania i udzielono 
jednogłośnie absolutorium dla jednooso-
bowego Zarządu. Wybrano delegatów na 
VI Zjazd  KZRSS Społem w listopadzie 
br. – Janusza Szczękulskiego i Agniesz-
kę Niewiarowska, a w rezerwie Henrykę 
Stykowską i Annę Romanowską. W jed-
nej z uchwał zdecydowaniu o przystąpie-
niu spółdzielni do organizacji gospodar-
czych.    

Tekst i foto: 
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Konsekwentna strategia

20 maja br. 
Z e b r a n i e 
Przedstawi-

cieli „Społem” PSS 
w Grodzisku mazo-

wieckim przyjęło sprawozdania Rady 
Nadzorczej i Zarządu za rok 2014. Jak 
w nich wskazano, sytuacja spółdzielni 
jest dobra, ale „otoczenie spółdzielni 
zmienia się w bardzo szybkim tempie, 
przybywa wokół sieci dyskontowych 
i konieczne jest dostosowywanie swo-
ich działań do nowych wymogów ryn-
ku”. Jak przypomniano, członkowie 
mają obowiązek statutowy zaopatry-
wania się w społemowskich sklepach. 
Na przewodniczącego obrad wybrano 
przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Tadeusza Proczka, a na sekretarza 

zebrania Wiesławę Wódz. Na wstępie 
przyjęto porządek, regulamin obrad 
i wybrano komisje robocze. Gościem 
zebrania była prezes mazowieckiej 
Agencji Handlowej Społem Jadwiga 
Wójtowicz-Garwoła. 

W sprawozdaniu Rady Nadzorczej 
zaznaczono m.in. że zarząd na każdym 
jej posiedzeniu szczegółowo informował 
o inwestycjach, remontach, zatrudnieniu, 
pracy placówek. Jednym z najważniej-
szych wydarzeń w 111-letniej historii 
spółdzielni było otwarcie w październiku 
ubr. Centrum Handlowego w Milanówku. 
Dziękując zarządowi i pracownikom za 
rzetelną pracę w roku 2014, jednocześnie 
Rada stwierdziła, że współpraca z zarzą-
dem „nacechowana była wzajemnym za-
ufaniem, szczegółowością i rzetelnością 

informacji oraz troską o stan bieżący, 
jak i przyszłość naszej spółdzielni, co 
w okresie szybko zmieniającej się sytu-
acji w otoczeniu spółdzielni jest sprawą 
bardzo istotną”.  Rada zawnioskowała 
o udzielenie absolutorium dla zarządu 
za rok 2014.     

Prezes Grażyna Gąstał w sprawo-
zdaniu Zarządu stwierdziła m.in., że 
w roku minionym kontynuowano stra-
tegię umacniania, rozwoju oraz stabili-
zacji pozycji PSS na rynku. Pracowano 
nad utrzymaniem wysokiego poziomu 
sprzedaży. Prowadzono szereg działań 
marketingowych, które „nie pozwalały 
zapomnieć o nas klientom i w jeszcze 
większym stopniu promowały nasz wi-
zerunek”. Kontynuowano konsolidację 

zakupów w MAH i jako jedna z czterech 
spółdzielni grodziska PSS przystąpiła 
w ramach nowej umowy MAH do spółki 
Pro Detal, co pomoże poprawić wskaź-
nik rentowności. Na bieżąco według 
analizy zmian rynkowych, dostosowuje 
się działania spółdzielni do tych szyb-
kich zmian.    

O stabilnej sytuacji ekonomicznej 
PSS świadczy zysk netto za rok 2014 
w wysokości 395,6 tys. zł. Zapewnia to 
zdolność do realizacji zadań planowych, 
choć – jak wskazano w sprawozdaniu 
– ewidentnym zagrożeniem jest dyna-
miczny rozwój sieci konkurencyjnych, 
co wpływa na spadek uzyskiwanych 
obrotów. Podejmowane jednak są dzia-

łania, aby poprawiać sprzedaż poprzez 
strategię umów handlowych z producen-
tami i podejmowane wspólne z nimi ak-
cje prosprzedażowe.  

 Kampania promocyjno-reklamowa 
w roku 2014 należała do jednej z bar-
dziej dynamicznych i była kontynuacją  
działań z lat ubiegłych. Prowadzono 
działania m.in. poprzez reklamę telewi-
zyjną, poprzez baner na przystanku au-
tobusowym przy ul. Marszałkowskiej 
w Warszawie, reklamy na stacjach metra 
Wilanowska, Centrum, Ratusz Arsenał, 
reklamę radiową w Radiu Bogoria, pra-
sie lokalnej, wydawanie własnych gaze-
tek i biuletynu „Nasze Społem”. Oprócz 
tego organizowano promocje i degusta-
cje w sklepach, przystępując do Karty 

Dużej Rodziny i akcji miejscowych kup-
ców i usługodawców „Zakupy z polece-
nia” oraz realizując bonifikaty z Karty 
Klienta Społem.    

Wzrost majątku spółdzielni do warto-
ści 21,6 mln zł, jednoznacznie świadczy 
o niezależności finansowej spółdzielni. 
W ubiegłym roku utrzymano wysoki po-
ziom sprzedaży, prowadząc m.in. szeroki 
zakres działań marketingowych, pod-
nosząc jakość obsługi klienta i konsoli-
dując zakupy w MAH. W sklepach PSS 
sprzedawano ponad 40 produktów marki 
własnej Społem, preferowano sprzedaż 
artykułów świeżych i producentów regio-
nalnych.  

Działalność na rzecz lokalnej społecz-
ności to m.in. wspieranie organizacji, 
takich jak: „Bezpieczne Miasto” organi-
zacji pomocy niepełnosprawnym i niewi-
domym, ZHP, TPD, Dom Dziecka w Ło-
dzi oraz udział w realizacji Karty Dużych 
Rodzin. 

W sprawozdaniu Zarządu prezes G. 
Gąstał wskazała, że zrealizowanie przyję-
tych planów jest niewątpliwym sukcesem 
całej załogi. Podziękowała także pracow-
nikom, Radzie Nadzorczej i obecnej pre-
zes J. Wójtowicz-Garwoła za wzorową, 
stale rozwijającą się współpracę z MAH.

Jako goście zebrania, wspólnie z pre-
zes MAH mieliśmy okazję wyrazić swe 
wysokie uznanie i gratulacje dla grodzi-
skiej PSS za dzielne stawianie czoła trud-
nej sytuacji na rynku i ewidentne sukcesy 
ekonomiczne, za podejmowanie wspa-
niałych inwestycji, wysiłków marketin-
gowych i prospołecznych.  

Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło 
sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarzą-
du, udzieliło absolutorium Zarządowi 
w osobach prezes Grażyny Gąstał i wi-
ceprezes Ewy Gąsior, podzieliło nadwyż-
kę finansową za rok 2014 w wysokości 
395,6 tys.zł , przeznaczając ją na zwięk-
szenie funduszu zasobowego – 297 tys.zł, 
na 10-proc. dywidendę dla 241 członków 
spółdzielni – 80 tys.zł i na fundusz Rady 
Nadzorczej 18 tys.zł. Wyrażono  tak-
że zgodę na zbycie nieruchomości przy 
ul.Pszczelińskiej w Brwinowie i  przy ul. 
11 Listopada 44 w Grodzisku Mazowie-
ckim. Na delegatów na listopadowy VI 
Zjazd Krajowy KZRSS Społem wybrano 
Grażynę Gąstał i Ewę Gąsior. 

Tekst i foto: 
DariUSz Gierycz

Stabilny rozwój

Podobnie jak 
przed rokiem, 
rzeczowa troska 

o byt i przyszłość spół-
dzielni zdominowały obrady Walnego 
Zgromadzenia członków PSS Społem 
w Legionowie. Nadal sytuacja wymaga 
długofalowych i dobrze zaplanowa-
nych działań naprawczych. Koniecz-
na jest wciąż głęboka analiza eko-
nomiczna, rozpoznawanie zagrożeń 
i wskazywanie obszarów, gdzie można 
uzyskać poprawę efektywności. To 
motyw przewodni wypowiedzi wszyst-
kich zabierających głos w dyskusji. 
Na przewodniczącego obrad wybrano 
jak przed rokiem Jerzego Rybickiego, 
który obok wieloletniej aktywności 
w tej spółdzielni pełni funkcje prezesa 
Zarządu KZRSS Społem.  obok niego 
w prezydium zasiedli: wiceprzewod-
nicząca obrad i przewodnicząca Rady 
Nadzorczej Anna Bocianowska oraz 
sekretarz obrad Kazimierz Grodkow-
ski i prezes Zarządu PSS Ewa moskal. 
Po przyjęciu porządku i regulaminu 
obrad wybrano komisje robocze. 

Legionowska PSS, która w ubiegłym 
roku obchodziła swe 75-lecie, zrzesza 
obecnie 126 członków, w tym 41 pra-
cowników. Zatrudnia 79 osób, głównie 
w siedmiu sklepach i piekarni, produ-
kującej obok pieczywa również wyroby 
cukiernicze. Rok 2014, co podkreślały 
w sprawozdaniach i prezes Ewa Moskal 
i przewodnicząca Rady Anna Bocianow-
ska, był dla PSS okresem niezwykle trud-

nym. Główną tego przyczyną była nara-
stająca konkurencja ze strony mnożących 
się wciąż dyskontów oraz ich agresywne 
praktyki cenowe. Podobnie w zakresie 
produkcji i sprzedaży pieczywa nastąpił 
drastyczny spadek wskutek rosnącej licz-
by konkurencyjnych piekarni i odpieku 
pieczywa w konkurencyjnych marketach. 
Strata w detalu i produkcji na szczęście 
częściowo została zniwelowana poprzez 
przyznane wreszcie odszkodowanie 
z PKP za budynki i grunty przekazane 

pod inwestycje realizowane przez kolej 
oraz wpływy z wynajmu. 

Nie oznacza to, że spółdzielnia za-
niechała działań ofensywnych. Wręcz 
przeciwnie, bo podjęto szereg działań 
marketingowych i handlowych. Prezes 
Ewa Moskal wymieniła m.in. weryfikację 
dotychczasowych i nowych dostawców, 
w tym wędlin z Bruno Tassi, poszerzanie 
sprzedaży towarów marki własnej Społem, 
wprowadzenie nowych asortymentów. Np. 
cieszącej się powodzeniem u klientów 
sprzedaży ciepłej kaszanki i kiełbas, arty-
kułów pościelowych. Wprowadzano za-
rządzanie kategorią i poprzez współpracę 
z AMA, sprzedaż z marżą gwarantowaną.    

Stosując weryfikację potrzeb lokal-
nego rynku, na tej podstawie ustalano 

asortyment oferowany w sklepach. Dzię-
ki temu wprowadzano takie nowości, jak 
nowe gatunki pieczywa i ciast, nasiona, 
miody i produkty ekologiczne, markowe 
produkty wędliniarskie, czy wreszcie ar-
tykuły gospodarstwa domowego, które 
świetnie sprzedawały się w okresie przed-
świątecznym. Wśród działań marketingo-
wych, podejmowano m.in. świąteczne 
akcje promocji poprzez plakaty i ulotki 
oraz program lojalnościowy „Społem 
znaczy razem”, uczestniczono w progra-

mie Karty Dużej Rodziny i uruchomiono 
filię sklepu w Domu Pomocy Społecznej 
Kombatant. Gazetki reklamowe nie tylko 
zwiększają sprzedaż, ale przynoszą do-
datkowy przychód w wysokości ponad 
40 tys.zł.

Prezes Ewa Moskal, dziękując zało-
dze i Radzie Nadzorczej za współpracę 
w roku 2014, jednocześnie wskazała że 
w roku 2015 priorytetem będzie ogra-
niczenie i odrobienie strat, dalsze do-
stosowanie oferty do potrzeb klientów 
i poprawa rentowności placówek oraz 
zmiana systemu wynagradzania. Podob-
nie w swym sprawozdaniu szefowa rady 
Anna Bocianowska dziękowała zarządo-
wi i pracownikom za trud i determinację, 
które potrzebne będą nadal.  

Pełne troski o rozwój i byt spółdziel-
ni głosy zabrzmiały w dyskusji, w której 
uczestniczyli: Jerzy Rybicki, Jadwiga 
Pietras, Małgorzata Lipka, Mira Sowiń-
ska, Alina Taperek i Halina Górska. Je-
rzy Rybicki, zaznaczył, że czasem trze-
ba planować i działać mniej, ale lepiej. 
Należy rozważyć efektywne wykorzy-
stanie majątku spółdzielni, tak jak robią 
z powodzeniem spółdzielnie warszawskie 
i inne w kraju, które inwestują sprzedając 
zbędne obiekty czy grunty.  Krytycznie 
oceniono słabą frekwencję na zebraniu 

i potrzebę zwiększenia zaangażowania 
członków PSS. 

Walne Zebranie zatwierdziło sprawo-
zdania i udzieliło absolutorium Zarządo-
wi. Przyjęło dalsze uchwały i wnioski, 
m.in.w sprawie poszerzenia szeregów 
członkowskich o pracowników, wiążąc 
ich bardziej ze spółdzielnią, o dostar-
czaniu Karty Społem wszystkim człon-
kom. Na delegatów na VI Zjazd Krajowy 
KZRSS Społem wybrano Annę Bocia-
nowską i Ewę Moskal.

Tekst i foto: DARiuSZ GiERYCZ   

Debata z troską
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Piknik SGGW Poznaj Dobrą Żywność

Poradnik Konsumenta

Poradnik Kierownika

Poradnik Handlowy

W ogrodach SGGW przy ul. 
ursynowskiej 16 maja br. 
odbył się Piknik PoZNAJ  

DoBRĄ  ŻYWNoŚĆ. Tytuł imprezy 
zawdzięcza swoją nazwę Programowi 
prowadzonemu przez resort rolnictwa, 
a dotyczy produktów wysokiej jakości 
wytwarzanych z najlepszych surow-
ców i odpowiednio oznakowanych. 
Znak PDŻ przyznawany jest na 3. lata, 
z możliwością jego prolongowania, 
przez Kolegium Naukowe ds. jakości 
produktów żywnościowych powołane 
przez ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi . Trzyletni okres jest gwarancją 
zachowania wysokiego poziomu art. 
spożywczych. 

Promocyjną formą popularyzowania 
produktów ze znakiem PDŻ są  szero-
ko stosowane narzędzia marketingowe. 
Jednym  z nich są pikniki w ogrodach 
ursynowskiej uczelni. Z podsumowania 
Programu za rok 2014 zawartego  w pub-
likacji Ministerstwa wynika, że sektorem 
, którego produkty mają najwięcej przy-
znanych znaków jest branża mleczarska.  
Wśród 24 producentów nabiału prym 
wiodą  Okręgowe Spółdzielnie Mleczar-
skie .Jest wśród nich  okręgowa Spół-
dzielnia mleczarska Garwolin z Woli 
Rębkowskiej, której sztandarowymi 
produktami ze znakiem PoZNAJ  

DoBRĄ ŻYWNoŚC są: Twaróg gar-
woliński półtłusty produkowany wg. 
niezmienionej od 59 lat receptury, pa-
kowany ręcznie w formie tradycyjne-
go klinka oraz maślanka garwolińska 
z pełnego mleka surowego z dodatkiem 
naturalnej maślanki z masła. 

Z pewnością w przyszłości pretenden-
tem do znaku będzie  Jogurt naturalny 
o kremowej konsystencji - nowość ostatnich 
miesięcy. Produkty z Garwolina cieszyły 
się na Pikniku dużym za-
interesowaniem. Oprócz 
zwiedzania licznych sto-
isk można było posłuchać 
ludowej muzyki, obejrzeć 
tańczący  regionalny ze-
spół. Organizator zadbał 
o dzieci przygotowując 
m.in. mleczną wyspę, te-
atrzyki, malowanie twarzy 
,naukę tańca ludowego ,  
zabawy i konkursy. 

Dorośli degustowali 
produkty wyróżnione 
logo PDŻ, mogli obejrzeć 
prezentacje produktów 
regionalnych i tradycyj-
nych zarejestrowanych 
w unijnych  systemach 
z certyfikatem Rolnictwa 
Ekologicznego włącznie,  

jak również dokonać zakupu tych artyku-
łów. Zainteresowani dawnym sprzętem 
rolniczym  mogli go podziwiać na wysta-
wie zaraz przy wejściu na teren Pikniku.  
Uczestnicy Pikniku mieli okazję spotkać 
się z ubiegającym się o drugą kadencję 
Prezydentem Bronisławem Komorow-
skim oraz  z ministrem rolnictwa Mar-
kiem Sawickim. 

JoLANTA JęDRZEJEWSKA

W ślad za prasą zagraniczną 
i PAP, polskie media, m.in. 
Gość Niedzielny i portale in-

ternetowe doniosły w 25 maja br. o tym, 
że Francja zakazała wielkim sieciom 
handlowym wyrzucania niesprzeda-
nego jedzenia. Bowiem statystyczny 
Francuz wyrzuca 20-30 kg żywności 
rocznie. ok. 7 kg stanowią produkty, 
które nadal znajdują się w swoim ory-
ginalnym opakowaniu. W skali całego 
kraju daje to rocznie straty sięgające 
ok. 20 mld euro. Do 2025 r. Francja 
chce zmniejszyć ilość marnowanego je-
dzenia o połowę.

22 maja niższa izba parlamentu Francji 
przegłosowała zapis ustawy, który zaka-

zuje supermarketom niszczenia niesprze-
danej żywności, zobowiązując do prze-
kazania jej organizacjom dobroczynnym 
lub nakazując spożytkowanie jej w inny 
sposób. Zapis w sprawie niemarnowania 
żywności w czwartek wieczorem zdo-
był poparcie wszystkich deputowanych 
Zgromadzenia Narodowego. Do wejścia 
w życie potrzebna jest jeszcze aprobata 
Senatu. – Najwyższy czas na tę ustawę. 
Organizacje charytatywne bardzo potrze-
bują zapasów żywności. To, co najbar-
dziej porusza w tej ustawie, to fakt, że 
otwiera nas ona na ludzi, którzy cierpią 
– mówił poseł Yves Jégo.

Ustawa wprost zakazuje sieciom su-
permarketów niszczenia niesprzedanej 
żywności. Zobowiązuje sklepy o po-
wierzchni ponad 400 metrów kwadrato-
wych do zawarcia przed czerwcem 2016 r. 
umowy z organizacjami charytatywnymi 
o przekazywaniu jedzenia. Oporni muszą 
liczyć się z zapłaceniem grzywny do 75 
tys. euro lub karą do dwóch lat więzienia. 
Niesprzedana żywność może też zostać 
wykorzystana na inne sposoby, np. jako 
kompost lub pasza dla zwierząt. Nowe 
prawo przewiduje również wprowadzenie 
w szkołach i firmach programów eduka-
cyjnych informujących o skutkach mar-
nowania żywności.

Zapis o niemarnowaniu żywności zo-
stał entuzjastycznie przyjęty przez orga-
nizacje działające na rzecz ochrony śro-
dowiska. Negatywnie wypowiadają się 
o nim grupy reprezentujące supermarkety. 
Twierdzą, że nowe prawo niesprawiedli-
wie nakładałoby dodatkowe obowiązki na 
sklepy wielkopowierzchniowe.

Grillowanie na wiosnę
Niemal co czwarty Polak (24%) grillu-

je 2-3 razy w miesiącu, a kolejne 23% Po-
laków cieszy się wspólnym grillowaniem 
raz w miesiącu. Największymi fanami 
grillowania, którzy rozpalają ruszt co naj-
mniej raz w tygodniu, jest 6% Polaków 
- wynika z danych Tesco.

Szczególnymi miłośnikami grillowa-
nia są osoby w wieku 20-29 lat – 74% 
z nich grilluje przynajmniej raz w mie-
siącu, a tylko co dziewiąty (11%) nie 
grilluje w ogóle. Co ciekawe, kobiety 
(75%) grillują częściej niż mężczyźni 
(72%). Co trzeci Polak (34%) szykując 
się do grillowania woli korzystać z go-
towych produktów, które nie wymaga-
ją dodatkowego przygotowywania i są 
gotowe do położenia na ruszcie – 26% 
używa ich zazwyczaj, a 8% używa wy-
łącznie gotowych zestawów. Cały czas 

jednak większość Polaków, bo aż 66% 
woli samodzielnie przygotowywać pro-
dukty do grillowania.

Na ruszcie najczęściej gości mięso. 
Zdecydowanym liderem jest wciąż kieł-
basa, która regularnie pojawia się na 
stołach niemal dziewięciu na dziesięciu 
grillujących Polaków (88%). Chętnie 
grillujemy także mięso wieprzowe (62%) 
i drobiowe (55%), mniej popularna jest 
wołowina (16%). Grill to jednak nie tyl-
ko dania mięsne. Już 29% Polaków regu-
larnie grilluje warzywa, a co piąty Polak 
(20%) – ryby. Listę produktów zamykają 
owoce (5%) i grzyby (3%).

Spośród dodatków, na stołach grillują-
cych Polaków najczęściej gości pieczywo 
(79%) i sosy, ketchupy i musztardy (70%). 
Naszym ulubionym smakiem dodatków 

jest czosnkowy, preferuje go ponad poło-
wa Polaków (54%). Lubimy także smak 
pomidorowy (37%) i majonezowy (30%). 
Smak pikantny bardziej lubią mężczyźni 
(30%) niż kobiety (22%). Większość Po-
laków przygotowuje sałatki lub surówki 
(58%), zaś owoce je podczas grillowania 
już tylko 15% badanych.

Najpopularniejszym napojem jest 
piwo, po które sięga 77% grillujących 
Polaków. 40% badanych preferuje napo-
je bezalkoholowe. Na niektórych stołach 
goszczą także mocniejsze alkohole (27%) 
i wino (13%). Wśród grillujących może-
my łatwo wyróżnić miłośników charakte-
rystycznych smaków. Przykładowo, oso-
by grillujące drób najchętniej dobierają 
do niego po pieczywo i słodkie przekąski. 
Ci zaś, którzy grillują „lżejsze” warzywa 
i ryby, sięgają również po sałatki i napoje 
bezalkoholowe.

Woda przebija piwo
Świat pokochał wodę w butelkach, 

a Polska wyróżnia się tempem wzrostu 
rynku - pisze 22 maja br. “Puls Biznesu”. 
W tym roku po raz pierwszy światowa 
sprzedaż wody butelkowanej przebije 
wynik napojów gazowanych, choć obie 
będą rosły - ogłosiła firma badawcza Ca-
nadean. “Spożycie wody w Azji i Europie 
Zachodniej już przewyższa spożycie na-
pojów gazowanych, a w tym roku dołączy 
do tego grona również Europa Wschod-
nia” - mówi Fiona Baillie, analityk Ca-
nadean.

Pod tym względem jesteśmy zdecydo-
wanie w zachodniej części kontynentu. 
W zeszłym roku kupiliśmy 2,2 mld litrów 
napojów z bąbelkami i prawie 3,4 mld li-
trów wody. Mimo to - inaczej niż na Za-
chodzie - dynamika sprzedaży w Polsce 
tej drugiej ma nie zwalniać. W 2018 r. 
woda pod względem spożycia ma przebić 
piwo - obecnie najpopularniejszy z napo-
jów.

Na rynku debiutują kolejni gracze, nie-
koniecznie wyspecjalizowani w produkcji 
wody. Zdaniem Bogdana Szladewskiego 
- wiceprezesa firmy Uzdrowiska Kłodz-
kie - Grupa PGU, producenta Staropo-
lanki oraz Wielkiej Pieniawy, w tej części 
napojowego rynku jest już bardzo ciasno 
i nie ma miejsca dla nowych marek.

Trendy w spożyciu
Jak podaje GUS, systematycznie spada 

przeciętne miesięczne spożycie na osobę 
większości podstawowych artykułów 
żywnościowych. W 2014 r. najbardziej 
spadło spożycie pieczywa (o 4,6 proc.). 

Szanowanie żywności

Wzrosło natomiast spożycie owoców 
(o 4,7 proc.), cukru (o 1,7 proc.) oraz mię-
sa surowego (o 1,4 proc.).

Poziom spożycia większości artykułów 
żywnościowych w dużym stopniu zależy 
od dochodów gospodarstwa domowego. 
Wraz ze wzrostem zamożności gospo-
darstw rośnie poziom spożycia niektórych 
artykułów żywnościowych. Podobnie jak 
w latach poprzednich, w porównaniu z ro-
dzinami o najniższych dochodach, w go-
spodarstwach domowych osiągających 
najwyższe dochody spożywano przecięt-
nie miesięcznie na osobę w gospodar-
stwie domowym więcej: mięsa wołowego 
(ponad 5,7-krotnie), masła i wód mineral-
nych i źródlanych (2,9-krotnie), soków 
owocowych (2,8-krotnie), owoców (2,5-
krotnie), jogurtów (2,4-krotnie), soków 
warzywnych i owocowo-warzywnych 
oraz ryb i owoców morza (2,3-krotnie), 
serów i twarogów (2,2-krotnie), warzyw 
(1,3-krotnie). Natomiast w gospodar-
stwach domowych o najniższych docho-
dach spożywano nieco więcej pieczywa, 
ziemniaków, cukru oraz margaryny i in-
nych tłuszczów roślinnych.

Mieszkańcy miast w porównaniu 
z mieszkańcami wsi spożywali przecięt-
nie miesięcznie w przeliczeniu na 1 osobę 
więcej wód mineralnych lub źródlanych 
i owoców, natomiast mniej warzyw 
(zwłaszcza ziemniaków), pieczywa i pro-
duktów zbożowych, jaj, mleka oraz cukru 
i mięsa.

opr. Red.

JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ W 
MOIM SKLEPIE – ZAPEWNIJ 
KLIENTOWI WSPANIAŁĄ OB-

SŁUGĘ
Dawno już zapomnieliśmy o czasach 

kiedy produkty sprzedawały się od ręki, a 
klient był szczęśliwy kiedy udało mu się 
kupić cokolwiek. 

Czy ktoś wtedy przejmował się obsłu-
gą klienta ? Kiedy zadajemy sobie to py-
tanie, to nasuwa nam się jedna odpowiedź 
– oczywiście – NIE .

A jak jest dzisiaj? KIM JEST DLA 
NAS KLIENT?

DZISIAJ KLIENT JEST NAJWAŻ-
NIEJSZĄ OSOBĄ W NASZEJ FIRMIE! 
Dlaczego?

Ponieważ daje nam PRACĘ I WY-
PŁATĘ? 

Dlatego należy o niego dbać. W jaki 
sposób?

Oto Kilka ZASAD PROFESJONAL-
NEJ OBSŁUGI KLIENTA :
1.  Gdy wchodzi Klient to się uśmiechnij , 

bo właśnie przyszła twoja wypłata 
2.  Powitaj Klienta słowami - „Dzień do-

bry” 
3.  Kiedy przyjmujesz Klienta zadbaj o 

swój wygląd czysty i schludny. 
4.  Na stoisku mięsno wędliniarskim uży-

waj rękawiczek jednorazowych.
5.  Grzecznie odpowiadaj na pytania 

Klienta pamiętając o zwrotach grzecz-
nościowych „dziękuję” , „proszę”

6.  Reaguj natychmiast na potrzebę Klien-
ta kiedy Klient zapyta Cię o lokaliza-
cje produktu zaprowadź go pokaż mu 
– Zapytaj w czym jeszcze możesz po-
móc ?

7.  Kiedy Klient zapyta o Cenę produktu 
– pomóż mu – sprawdź cenę w czyt-
niku kodów 

8.  Dbaj o ładną ekspozycje towaru.
9.  Zapakuj Klientowi produkty i podzię-

kuj, upewnij się, że Klient nie potrze-
buje nic więcej i pożegnaj Klienta 
używając zwrotów grzecznościowych 
dziękuję, do widzenia, miłego dnia. 
No tak, mamy zasady profesjonalnej 

obsługi Klienta. A teraz zastanówmy się 
jakie są najczęstsze błędy pracowników 
sklepów, które denerwują klientów .

Oto kilka z nich:
1.  Żucie gumy przez sprzedawcę .
2.  Nieznajomość asortymentów szcze-

gólnie dotyczy to działu z winami 
3.  Ignorowanie klienta – np. wykładanie 

towaru na półki, kiedy przy kasie jest 
duża kolejka 

4.  Spożywanie posiłków w trakcie ob-
sługi 

5.  Rozmowa telefoniczna sprzedawców 
przy klientach 
6. Głośne rozmowy pracowników na 

sklepie 
7. Rozmowy z koleżankami i kolega-

mi w obecności klientów 
8. Narzekanie w obecności klientów 
9. Zrzucanie winy na innych pracow-

ników
10. Używanie przez sprzedawców 

zwrotów :
 „Nie wiem, Wszystko jest dobre”, 
 „Proszę chwilkę zaczekać”, 
 „Musi Pani”, 
 „Nie mamy, bo się nie sprzedaje”. 
Reasumując: ...Jak zwiększyć sprze-

daż? To proste – zapewnij Klientowi 
wspaniałą obsługę – wprowadź w życie 
powyższe zasady. Wyeliminuj sytuacje, 
które denerwują klientów – po prostu 
ZADBAJ O KLIENTA . 

Tymi słowami żegnam się z Państwem 
i mam nadzieję, że zainspirowałem Pań-
stwa do chociażby niewielkich zmian.

marzanna Nikliborc
www.profesjonalneszkolenie.pl

Kilka zasad

Punkty z detaliczną sprzedażą 
alkoholu są jedną z nielicznych 
branż, w których od lat obser-

wuje się tendencję wzrostową. Naj-
większy, ponad 35-procentowy wzrost 
odnotowano w latach 2012-13. Wów-
czas ich liczba wzrosła z 4,1 do 5,6 tys. 
– czytamy w Pulsie Biznesu. Na koniec 
zeszłego roku było ich prawie o 100 
więcej.

Maciej Gubernat, dyrektor ds. rozwo-
ju sieci Al.Capone uważa, że wzrost to 
wynik coraz większej świadomości klien-
tów, którzy poszukują nowych smaków i 
cenią rady sprzedawcy. Gubernat podkre-
śla w Pulsie Biznesu, że to jest coś, czego 
konsumenci nie dostaną w supermarkecie 
czy małym sklepie spożywczym. Do dys-
kontów idą dla ceny, do sklepów specjali-
stycznych, by mieć szeroki wybór i kom-
petentną obsługę

Zdaniem Macieja Ptaszyńskiego, dy-
rektora Polskiej Izby Handlu rozwój skle-
pów specjalizujących się w alkoholach 
to ciekawe zjawisko, zwłaszcza w kon-
tekście nierosnącej konsumpcji mocnych 
trunków. Ich liczba nie jest zbyt duża, 
więc trudno mówić o tym, żeby struktu-
ralnie zaburzyły handel alkoholem pro-
wadzony przez supermarkety czy sklepy 
ogólnospożywcze.

Puls Biznesu przypomina, że alkohol 
mocny to jeden z ważniejszych generato-
rów marży dla handlowca, więc na tym 
rynku panuje duża konkurencja. 12.05 dh

Kiełbasy prosto  
od rolnika 

Prezydent Bronisław Komorowski, jak 
podaje PAP i media, podpisał 5 maja br. w 
Zastawnie (woj. warmińsko-mazurskie) 
nowelę ustawy o podatku PIT, która do-
tyczy tzw. sprzedaży bezpośredniej, czyli 
możliwości sprzedawania przez rolników 
i członków ich rodzin produktów żyw-

nościowych wytworzonych z własnych 
surowców. 

Uchwalona przez Sejm w kwietniu 
nowela daje możliwość sprzedaży przez 
rolników i członków ich rodzin produk-
tów żywnościowych wytworzonych z 
własnych surowców, bez konieczności 
rejestracji działalności gospodarczej. 
Dotychczas rolnicy nie mogli legalnie 
sprzedawać przetworzonej żywności, np. 
serów, kiełbas czy dżemów.

Prezydent podpisał nowelizację pod-
czas wizyty w Zastawnie koło Elbląga, 
w gospodarstwie agroturystycznym, 
które jest farmą ekologiczną. Jak pod-
kreślił prezydent, nowela “daje nowe 
szanse, istotne przede wszystkim z punk-

tu widzenia mniejszych gospodarstw 
rolnych”. – Ta ustawa jest kamieniem 
milowym do uzyskania możliwości, 
jakie mają rolnicy w wyżej rozwinię-
tych krajach Europy Zachodniej, gdzie 
podziwiamy współtworzenie kultury 
kulinarnej, która wzbogaca wartości po-
szczególnych regionów i miejscowości 
– ocenił Komorowski.

Chodzi o to – mówił prezydent – by 
ułatwić rolnikom sprzedaż bezpośrednią, 
tak by “miała ona charakter działania le-
galnego i pożądanego”. Komorowski wy-
raził nadzieję, że “to zachęci wiele osób 
do działania zgodnego z przepisami i z 
korzyścią dla siebie”.

– Jestem przekonany, że będą potrzeb-
ne dalsze działania, rozstrzygnięcia na 
poziomie Ministerstwa Zdrowia; odpo-
wiednie rozporządzenie, które pozwoliło-
by wzbogacić tę ofertę w zakresie sprze-
daży bezpośredniej własnych produktów 
wytworzonych w gospodarstwie m.in. 
o przetworzoną kapustę – dodał prezy-
dent. W jego ocenie, “na pewno wielkim 

wyzwaniem będą produkty mięsne (...) 
ale absolutnie warte podjęcia, tak jak to 
zostało rozwiązane w krajach Europy Za-
chodniej z korzyścią dla rolników produ-
centów i korzyścią dla klientów”.

– To jest szansa na wyjątkowo smaczną 
żywność i wybieranie tego, co odpowiada 
najlepiej ludzkim gustom i przyzwyczaje-
niom – uważa Komorowski.

Zdaniem prezesa Krajowej Rady Izb 
Rolniczych Wiktora Szmulewicza, pod-
pisana ustawa “daje szansę zwłaszcza 
gospodarstwom mniejszym, które mają 
dużo siły roboczej własnej do przetwa-
rzania różnych produktów i sprzedawania 
bezpośrednio, czy to na rynku, czy w go-
spodarstwie, pomijając pośredników”.

– Dziś rolnik będzie miał prawo, bez 
żadnych obaw ze strony różnych służb 
czy urzędów skarbowych, prowadzenia 
tej sprzedaży. Rolnik musi zgłosić dzia-
łalność w urzędzie skarbowym, będzie 
prowadził książkę sprzedaży, a wartość 
sprzedaży bezpośredniej nie może prze-
kroczyć 150 tys. euro. Od tej działalności 
będzie płacił 2 proc. podatek nie wycho-
dząc z ubezpieczenia KRUS – wyjaśnił 
Szmulewicz.

Zmiany w ustawie o podatku docho-
dowym od osób fizycznych i w ustawie 
o swobodzie działalności gospodarczej 
zostały przygotowane przez senatorów 
w połowie 2013 r. Ich intencją była chęć 
aktywizacji mieszkańców wsi i zwięk-
szanie przychodów rodzin wiejskich. 
Uchwalone przepisy nie przewidują 
sprzedaży, nawet niewielkich ilości, 
przetworów rolnych bez opodatkowania. 
Nowe przepisy mają wejść w życie 1 
stycznia 2016 r. 

opr. Red.

Łatwiej o alkohol i kiełbasy

Drugim majowym weekendem 
w Wilanowie zawładnął taniec. 
Odbył się tam Królewski Turniej 

Tańców Polskich o szablę i broszę, które 
to insygnia nawiązują do  czasów Jana III 
Sobieskiego. Jest to wydarzenie realizo-
wane wg. projektu Centrum Kultury Wi-
lanów mające  na celu „tworzenie warun-
ków atmosfery sprzyjającej ożywieniu 
aktywności artystycznej bazującej 
na polskim dziedzictwie kultu-
rowym szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży”.

 Turniej zbiegł się z 15-
leciem istnienia zespołu 
Kuźnia Artystyczna dzia-
łającym przy Centrum 
Kultury Wilanów , którego 
dyrektorem jest Robert Woź-

niak.   Gościnna Hala Obiektu Sportowe-
go przy Zespole Szkół nr 79 im. Stani-
sława Kostki Potockiego była miejscem 
zmagań konkursowych 400. tancerzy z 
całej Polski w wieku od 7 do 50 lat i po-
wyżej, tańczących w parach krakowiaka, 
kujawiaka, mazura, oberka , poloneza. 
Patronat honorowy nad imprezą objęli : 
marszałek Województwa Mazowieckie-

go Adam Struzik, przewodniczący 
Rady Dzielnicy Wilanów  Hubert 

Królak oraz burmistrz Dzielni-
cy Wilanów Ludwik Rakow-
ski. Wśród grona sponsorów 
odnotowano m.in. magazyn 
Krajowej Rady Spółdzielczej 
TĘCZA  POLSKA oraz  spo-
łemowską śródmiejską spół-

dzielnię spożywców. J.J.

Królewski Turniej
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Dla spółdzielni społemowskich, 
które przygotowują się w tym 
roku do jesiennego Zjazdu Kra-

jowego „Społem”, jedną z kluczowych 
spraw jest przyjęcie dobrej strategii 
na najbliższe lata, aby utrzymać się 
na coraz trudniejszym rynku w kraju. 
Aby to osiągnąć warto zapoznawać się 
z fachowymi ekspertyzami na temat 
aktualnej sytuacji rynkowej. Także 
tymi, które dotyczą przede wszystkim 
największych sieci handlowych.   

międzynarodowa firma audytorsko-
doradcza KPmG, działająca w świecie 
od 1987 r. aż w 155 państwach, a w Pol-
sce od 1990 r., ogłosiła 27 maja br. na-
szym zdaniem wyjątkowo ważny dla 
handlowców raport pt. „Na rozdrożu. 
Wyzwania i priorytety sieci spożyw-
czych w Polsce”. Jest to bardzo poważ-
na analiza polskiego rynku detaliczne-
go w Polsce, którego wartość szacuje 
się na 192 mld zł rocznie. Jak piszą au-
torzy raportu Piotr Grauer i mirosław 
matusik, celem badania było znalezie-
nie odpowiedzi na kluczowe dla ryn-
ku sieci spożywczych pytanie – jakie 
priorytety na najbliższe lata przyjmą 
sieci, żeby odpowiedzieć na wyzwania 
stawiane przez coraz bardziej nasyco-
ny i konkurencyjny rynek.  

Raport obejmuje zagadnienia: rozwój 
sieci detalicznej, efektywność operacyjna 
i finansowa, trendy ekonomiczne i kon-
sumenckie, zwyczaje zakupowe polskich 
konsumentów, zarządzanie zasobami 
ludzkimi, multikanałowość, zaawanso-
wane kompetencje analityczne, społecz-
na odpowiedzialność biznesu, trendy 
regulacyjne. Badanie ankietowe zostało 
przeprowadzone wśród połowy z dwu-
dziestu największych niewyspecjalizo-
wanych, tj. skupionych głównie na arty-
kułach spożywczych, sieci detalicznych 
w Polsce w pierwszym kwartale 2015 
roku. Ankietę uzupełniły wywiady po-
głębione przeprowadzone z osobami od-
powiedzialnymi za strategiczne decyzje 
w sieciach (w wielu przypadkach były to 
inne firmy, niż te, które wypełniły ankie-
tę).  Naszym zdaniem warto zapoznać się 

z całością raportu na stronie internetowej 
KPMG (www.kpmg.com). 

Najważniejszym wnioskiem z raportu 
jest to, aby po latach szybkiej ekspansji 
wielkich sieci i agresywnej walki cenowej 
zarządzający już dziś podjęli strategiczne 
decyzje, od których będzie zależeć nawet 
wręcz ich istnienie. Czas na INWESTY-
CJE w dalszy rozwój, jak i EFEKTYW-
NOŚĆ operacyjną oraz lepsze ZROZU-
MIENIE KONSUMENTA

Jak piszą autorzy raportu wymienieni 
na jego początku : „Choć część firm zwal-
nia tempo ekspansji, rozwój sieci detalicz-
nej pozostaje największym priorytetem. 
Cel jest jeden: osiągnąć jak największą 
skalę działalności, zanim zrobią to kon-
kurenci. O atrakcyjne lokalizacje jest jed-
nak coraz trudniej, więc zarządzający nie 
mają wątpliwości, że będą musieli zin-
tensyfikować 
przejęcia.

W i ę k s z a 
skala sieci to 
nie tylko szer-
sze dotarcie 
do konsumenta, ale także większa siła 
zakupowa oraz większe możliwości op-
tymalizacji kosztów działalności. To 
z perspektywy sieci drugi co do wagi 
priorytet. Czas na porządki – zamykanie 
lub sprzedaż sklepów o niezadowalają-
cych wynikach – oraz szeroko zakrojone 
programy redukcji kosztów i podnosze-
nia efektywności w obszarach polityki 
cenowej, portfolio produktowego, współ-
pracy z dostawcami i logistyki.

Wzrostu i większej efektywności nie 
uda się uzyskać bez lepszego zrozu-
mienia konsumentów oraz odbudowy 
ich przywiązania do marki detalicznej, 
utraconego w trakcie wojen cenowych. 
Stąd m.in. coraz większa rola programów 
lojalnościowych i zaawansowanych kom-
petencji analitycznych, pozwalających na 
analizę wzorców zakupowych i lepsze 
dopasowanie do nich oferty i polityki 
marketingowej sieci.”

W raporcie przypomniano m.in. że od 
2005 roku wartość sprzedaży sklepów 
spożywczych w Polsce zwiększyła się 
blisko o połowę, do 192 mld zł w 2014 
roku. W tym samym czasie udział nowo-
czesnych formatów (czyli największych 
sieci detalicznych) w wartości rynku 

wzrósł z 43% do 77%. W ostatnich trzech 
latach przybyło blisko 1,5 tys. dyskontów, 
supermarketów i (w mniejszym stopniu) 
hipermarketów oraz 6,7 tys. sieciowych 
sklepów spożywczych, convenience oraz 
małych supermarketów. Nowe sklepy 
będą częściej pozyskiwane na drodze 
przejęć. Jak zaznacza raport – czas na 
porządki, czyli na zamykanie lub sprze-
dawanie sklepów o niezadowalających 
wynikach. 

Efektywność sprzedaży w większo-
ści formatów przestała rosnąć, a poziom 
zyskowności jest niebezpiecznie niski. 
W 2013 roku straty poniosły 4 z 15 naj-
większych sieci detalicznych, a wskaź-
nik rentowności netto 5 kolejnych nie 
przekroczył 1%. Przyczyny to coraz 
większe nasycenie rynku nowoczesny-
mi formatami, rosnące koszty ekspansji 

oraz agresywna polityka cenowa i pro-
mocyjna.

Stąd zapewne autorzy raportu zauwa-
żają, że programy podniesienia efek-
tywności operacyjnej i finansowej będą 
priorytetem dla zarządów sieci. Będą 
one koncentrować się na optymalizacji 
polityki cenowej oraz rozwoju portfo-
lio produktowego. Widoczne jest także 
przeniesienie akcentu z efektywności 
funkcji zakupowej (ujęcie kosztowe) na 
zacieśnienie współpracy z dostawcami. 
Znacząco wzrasta także zaangażowanie 
detalistów w optymalizację procesów lo-
gistyki, efektywność usług wewnętrznych 
oraz ograniczanie strat detalicznych.

Poważnym problemem jest presja de-
flacyjna w zakresie artykułów spożyw-
czych. Nastroje konsumentów popra-
wiają się, ale z perspektywy sieci popyt 
konsumencki w 2014 roku się pogorszył. 
Najważniejszym trendem konsumenckim 
w ostatnich latach był smart shopping 
(poszukiwanie okazji), ale pojawiają się 
opinie że większego znaczenia nabierze 
aspekt zdrowotny i naturalność pro-
duktów. Najważniejszym trendem będzie 
nacisk na wygodę, szybkość i łatwość 
zakupów, związany m.in. ze zmianą sty-

lu życia, w tym modelu rodziny. Istotny 
wpływ na detalistów będzie miało także 
starzenie się społeczeństwa. 

Priorytetem w zakresie marketingu 
pozostaje niezmiennie budowanie marki 
sieci oraz strategia akcji promocyjnych. 
Coraz większego znaczenia nabierają 
jednak programy lojalnościowe oraz 
zbieranie i analiza danych o klientach 
i transakcjach. Błyskawicznie rośnie 
rola marketingu internetowego, mo-
bilnego oraz społecznościowego. Rośnie 
także znaczenie telewizji, co wiąże się 
z rozszerzaniem zasięgu geograficznego 
średniej wielkości sieci. (Naszym zda-
niem docenić trzeba zatem rolę reklamy 
spółdzielni MAH w TVP Warszawa).   

Pomimo tych zmian, zauważa raport, 
podstawowym kanałem komunikacji dla 
niemal wszystkich detalistów pozostaną 

sprawdzone od 
lat gazetki.

Znalezienie 
pracowników 
o odpowied-
nich kwalifi-

kacjach oraz koszty pracy pozostają dla 
detalistów poważnym wyzwaniem nieza-
leżnie od grupy stanowisk. W przypadku 
pracowników operacyjnych największym 
problemem pozostaje wysoka rotacja. 
W związku z tym, napisano dalej w ra-
porcie, największego znaczenia nabierają 
jednak programy menedżerskie i za-
rządzania talentami. Równie istotnym 
elementem strategii na najbliższe dwa 
lata będzie budowa marki sieci jako pra-
codawcy.

Spośród dwudziestu największych 
sieci tylko pięć otworzyło internetowy 
kanał sprzedaży. Do tego dochodzi kil-
ka mniejszych sieci regionalnych oraz 
czysto internetowe supermarkety i skle-
py specjalistyczne – razem ponad 400 
e-sklepów z artykułami spożywczymi. 
Sprzedaż internetowa artykułów spo-
żywczych od 2008 roku rośnie średnio 
o blisko 20% rocznie. Jest prawdopo-
dobne – zaznacza raport – że za dwa 
lata nawet połowa z 20 największych 
sieci detalicznych będzie udostępniać 
konsumentom możliwość zakupów 
przez internet. 

Coraz bardziej analityka staje się 
elementem strategii. Ostatnie dwa lata 

oznaczały dla firm pracę nad określeniem 
strategii analityki, rozwiązaniem kwestii 
prawnych i związanych z bezpieczeń-
stwem danych, a przede wszystkim roz-
wojem narzędzi IT. Najbliższe lata przy-
niosą nie tylko dalsze inwestycje w IT, 
ale i wykorzystanie wniosków z analiz 
w procesach decyzyjnych. Priorytetem 
analiz jest zrozumienie wzorców zaku-
powych konsumentów oraz lepsze do-
stosowanie do nich portfolio produkto-
wego i polityki cenowej.

Działalność w zakresie Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu CSR pro-
wadzi każda z 20 największych sieci de-
talicznych w Polsce. Charakterystyczną 
cechą strategii CSR sieci jest staranny 
dobór obszarów zaangażowania, ściśle 
powiązany z prowadzoną działalnością 
biznesową. Kluczowym obszarem dzia-
łań sieci są społeczności lokalne – sku-
pia się na nich 85% z 20 największych 
detalistów w Polsce. To pozwala na bu-
dowę trwałych więzi z bezpośrednim 
otoczeniem sklepów oraz zaangażo-
wanie kierowników sklepów i franczy-
zobiorców. Z raportu jasno wynika, że 
istotnym zagadnieniem CSR jest także 
dbanie o ochronę konsumenta, ochronę 
środowiska oraz budowa opinii o do-
brym miejscu pracy.

W ciągu ostatnich dwóch lat sie-
ci musiały dostosowywać się do zmian 
podatkowych oraz przepisów regulują-
cych rozliczenia z dostawcami – zgodnie 
z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawie pobierania opłat za przyjęcie 
towaru do sprzedaży innych niż marża 
handlowa czy nowymi regulacjami termi-
nów zapłaty w transakcjach handlowych. 
Istotne były również zmiany przepisów w  
prawie pracy oraz przepisów antykoncen-
tracyjnych. Działań dostosowawczych wy-
magały także zmiany zasad etykietowania 
oraz informowania o cenach towarów.

Do tego raportu dodajmy, że jeden 
z ekspertów, Rafał Brzóska z Grupy In-
teger na portalspozywczy.pl ocenia, że w  
ciągu 10 lat połowa sprzedaży detalicznej 
w Polsce może zostać przetransferowana 
do kanału online. Dodatkowo zapowiada 
upowszechnienie specjalnych paczkoma-
tów, w tym także do sprzedaży świeżych 
produktów.  

opr. Red.

W dniu dnia 19 maja 2015 r. zo-
stała ogłoszona w Dzienniku 
Ustaw z 2015r. poz. 689 ustawa 

z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie usta-
wy o systemie ubezpieczeń społecznych. 
Nowelizacja tej ustawy wprowadziła 
przepisy ułatwiające płatnikom uzyska-
nie zgody ZUS na odroczenie terminu 
płatności składek lub rozłożenie zadłuże-
nia składkowego na raty, bez konieczno-
ści uregulowania wszystkich zaległości 
w składkach emerytalnych. 

Warunkiem uzyskania zgody ZUS na  
odroczenie terminu płatności składek jest 
złożenie wniosku w tej sprawie przed 
upływem terminu płatności za miesiąc, 
którego dotyczy odroczenie. i zawarcie 
w tej sprawie umowy cywilnoprawnej 
płatnika z ZUS-em. Nowelizacja prze-
pisów znosi bezwzględny obowiązek 
jednorazowego opłacenia wszystkich 
składek w części finansowanej przez 
ubezpieczonego. Odroczeniu lub rozło-
żeniu na raty będzie mogła podlegać cała 
należność z tytułu składek na ubezpiecze-
nia społeczne, a także na FGŚP, Fundusz 
Pracy i FEP.

Zawarcie układu ratalnego lub odro-
czenie terminu płatności składek niesie 
dla płatnika, który znajduje się w kłopo-
tach finansowych korzyści :
1)  w przypadku odroczenia płatności 

rozłożenie w czasie spłaty zadłużenia 
oraz opłacenie składek w bardziej do-
godnym terminie,

2)  ZUS nie będzie prowadził egzeku-
cji zaległych należności, a jeżeli po-
stępowanie egzekucyjne zostało już 
wszczęte, ZUS je zawiesi po podpi-
saniu umowy w sprawie udzielenia 
ulgi.

3)  zostanie zawieszony bieg naliczania 
odsetek za zwłokę  tytułu przetermi-
nowanych należności, a w przypad-
ku odroczenia – odsetki w ogóle nie 
zostaną naliczone, jeżeli płatnik wy-
wiąże się z umowy z ZUS i w okre-
ślonych terminach opłaci należność, 
jednakże zostanie naliczona opłata 
prolongacyjna, która będzie o 50% 
niższa niż odsetki,

4)  przedsiębiorca z zawartą umową 
o układ ratalny lub odroczenie ter-
minu płatności nie jest traktowany 
przez ZUS jako dłużnik i może uzy-
skać zaświadczenie, że nie zalega ze 
składkami.
Jednakże samo złożenie wniosku 

o ulgę nie powoduje zawieszenia prowa-
dzonego postępowania egzekucyjnego. 
Dopiero podpisanie umowy o odroczenie 
terminu płatności lub rozłożenie na raty 
należności z tytułu składek powoduje, że 
ZUS nie wszczyna postępowania egzeku-

cyjnego, a jeżeli postępowanie takie już 
się toczy – zawiesza je.

We wniosku powinno być podane:
1)  wskazanie okresu, z którego zadłu-

żenie ma być rozłożone na raty, oraz 
kwoty zadłużenia,

2)  wskazanie powodu zaprzestania opła-
cania składek,

3)  uzasadnienie wniosku – wykazanie, 
że płatnik nie jest w stanie jednorazo-
wo  uregulować zadłużenia,

4)  propozycję harmonogramu spłaty za-
dłużenia, która zdaniem płatnika była-
by dla niego odpowiednia,

5)  określenie rodzaju pomocy publicz-
nej, o którą płatnik się ubiega .

Nowelizacja ta może pomóc płatni-
kom wyjść z pętli zadłużenia, bo zale-
głości składkowe stanowią zazwyczaj ich 
pokaźną część. Łatwiejsze uzyskanie ulg 
może pozwolić na dalsze prowadzenie 
działalności gospodarczej już z czystą 
kartą. Dla ZUS-u może okazać się to rów-
nie korzystne, ponieważ dzięki prostszym 
sposobom na uzyskanie ulgi zwiększy się 
kwota wpływających składek.

Przepisy te wejdą w życie 1 grudnia 
2015r, czyli siedem miesięcy po ich ogło-
szeniu.

opracowała:
moNika BoBke

W niedawnym raporcie znanej 
firmy Deloitte pt. „The De-
loitte Consumer Review. Di-

gital Predictions 2015”, cytowanym 
m.in. przez portal marketing-news.
pl stwierdzono, że technologie cyfro-
we są szansą dla handlowców, którzy 
w ten sposób mogą ułatwić konsu-
mentom zakupy, a jednocześnie zdo-
być ich lojalność. Zdaniem eksper-
tów, w tym roku w Europie dojdzie 
do znaczącego skoku w używaniu 
telefonów komórkowych do płatności 
mobilnych. W 2015 r. 5 proc. z 600–
650 mln smartfonów wyposażonych 
w NFC (komunikacja bliskiego zasię-
gu) zostanie użytych w tym celu pod-
czas zakupów.

Według raportu, rozwiązaniem, dzięki 
któremu handel tradycyjny może uzupeł-

Rynek na rozdrożu

niać się ze sprzedażą internetową, jest 
system click and collect, czyli „zamów 
online – odbierz w sklepie”. Liczba loka-
lizacji w systemie click and collect w Eu-
ropie wzrośnie w 2015 r. do pół miliona, 
co stanowi wzrost o 20 proc. w stosunku 
do roku ubiegłego. 

System click and collect umożliwia 
nabywcom odbiór towarów kupionych 
przez Internet w takich miejscach jak 
wydzielona przestrzeń sklepu, centrum 
handlowe, paczkomat lub punkty ogól-
nodostępne (np. poczta czy stacja ko-
lejowa). Z pół miliona punktów odbio-
ru w systemie click and collect, które 
powstaną w tym roku w Europie, 333 
tys. będzie automatycznymi skrytkami 
i paczkomatami, 130 tys. – miejscami 
użyczonymi przez pośredników (np. po-
cztę), a 37 tys. to sklepy. 

W Wielkiej Brytanii, w której e-com-
merce ma największy na świecie udział 
w handlu (13 proc.), click and collect sta-
nowi jedną trzecią tej liczby. W ubiegłym 
roku Brytyjczycy złożyli w ten sposób 

140 mln zamówień, a wartość rynku sza-
cuje się na 8,7 mld dol. (dwa razy więcej 
niż jeszcze w 2012 r.).

Eksperci Deloitte przeanalizowali też 
wpływ technologii cyfrowych na co-
dzienne życie, w tym wyposażenie do-
mów i mieszkań. Ich zdaniem do 2022 
r. w domach może zacząć funkcjonować 

około 500 tzw. inteligentnych urządzeń. 
Będą to np. inteligentne systemy oświet-
leniowe, ogrzewania, nawadniania traw-
ników czy sprzęt AGD: ekspresy do 
kawy, lodówki i pralki. 

Jedną z barier dla bardziej dynamicz-
nego rozwoju Internetu Rzeczy w co-
dziennym życiu jest koszt zakupu i in-
stalacji urządzeń – w wielu wypadkach 
nadal za wysoki dla konsumentów. 

Technologia dostarcza konsumentom 
informacji, w ślad za tym zaś idą zmia-
ny zachowań. Dla firm oznacza to wiele 
możliwości, ale i zagrożenia. Z jednej 
strony konsumenci są coraz bardziej 
przywiązani do urządzeń i oczekują od 
ulubionych marek innowacyjnych, cieka-
wych rozwiązań, które ułatwiają im ży-

cie, dostarczając informacji i pomagając 
w decyzjach. Z drugiej strony dostęp do 
informacji, porównywarek cenowych, 
opinii znajomych w mediach społecznoś-
ciowych może zburzyć lojalność. 

Raport został opublikowany w marcu 
2015 r. przez Deloitte UK. Cała publika-
cja w języku angielskim dostępna jest na 
stronie www.deloitte.com. Opracowanie, 
przygotowane w tym roku po raz dziesią-
ty, analizuje, jak trendy w sektorze TMT 
(technologia, media, telekomunikacja) 
przekładają się na życie i zwyczaje kon-
sumentów.

Kobiety w sklepach  
on-line 

Jak podaje onet.biz 60 proc. klientów 
w internetowych sklepach spożywczych 
stanowią kobiety – wynika z danych 
sklepu Frisco.pl. To one częściej niż męż-
czyźni robią zakupy spożywcze w sieci. 
Rynek produktów szybko zbywalnych, 
przede wszystkim spożywczych oraz 
środków czystości, jest jednak pod tym 
względem wyjątkiem, bo zwykle online 
chętniej kupują mężczyźni. Najczęściej 

zamawiane są produkty suche oraz te 
wielkogabarytowe i ciężkie.

Branża FMCG (produkty szybko 
zbywalne), jest pod tym względem wy-
jątkiem, bo w pozostałych segmentach 
e-handlu raczej dominują mężczyźni. 
W grupie tej większość stanowią osoby 
w wieku między 25. a 46. rokiem życia, 
również młode matki. Potrzeba zakupów 
internetowych bardzo często powstaje 
w momencie, kiedy przychodzi na świat 
dziecko. Rodzice mają wtedy mniej cza-
su na chodzenie po codzienne sprawunki. 
Zakupy internetowe stają się wówczas 
dla nich wybawieniem.

Eksperci podkreślają, że Polacy co-
raz bardziej przekonują się do zakupów 
żywności online, mimo że wciąż ten seg-
ment e-handlu nie jest mocno rozwinięty, 
szczególnie w porównaniu z innymi ryn-
kami zachodniej Europy. Zamawiający 
żywność w e-supermarketach  zwykle 
zaczynają od produktów suchych, a do-
piero opierając się na dobrych doświad-
czeniach, sięgają również po produkty 
świeże, jak warzywa, owoce czy pieczy-
wo, a także chłodzone, np. ryby czy owo-
ce morza.

opr. Red. 

od Redakcji: Zgodnie z art.29 ust.1 
ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., 
w zakresie uzasadnionym wyjaśnia-
niem, analizą krytyczną, nauczaniem 
lub prawami gatunku twórczości, cy-
tujemy opinie i informacje medialne 
i inne, przy uwzględnieniu także zasad 
Centrum monitoringu Wolności Prasy 
/www.freepress.org.pl/. Przy przeglą-
dzie publikacji zachowujemy oczywi-
ście własny komentarz do tych cytatów, 
albo omówień.   

Trendy europejskie
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HOROSKOP
Baran 21.iii –20.iV
Nadarzy sie okazja zawarcia 
nietuzinkowej znajomości. 
Taka okazja może się nie po-

wtórzyć. Czas pomyśleć o odpoczynku  
i  o odnowie biologicznej. 
 Byk 21.iV–21.V

W sprawach ważnych posta-
raj się nie podejmować po-
chopnie decyzji. Warto w ta-

kiej sytuacji skonsultować się z zaufaną 
osobą. Wskazany całkowity wypoczy-
nek.

Bliźnięta 22.V–21.Vi
Przywiązuj większą uwagę 
do kontaktów z najbliższymi. 
Straconych chwil nie da się

odzyskać. Umiejętności dyplomatyczne 
przydadzą się w każdej sytuacji.

Rak 22.Vi–22.Vii
Być może nie wszystko pój-
dzie po twojej myśli. Nie trać 
nadziei na szczęśliwe zakoń-

czenie. Jeśli jest w pobliżu Wodnik mo-
żesz mieć z nim spięcie. Konieczny będzie 
relaks

Lew 23.Vii–22.Viii
Na kryzysowe sytuacje naj-
lepsza rozwaga i opanowanie. 
W razie kłopotów posłuchaj 

rady osób bardziej doświadczonych. 
Czas pomyśleć o urlopie, może w gronie 
rodzinnym ?.

Panna 23.Viii–22.iX
W najbliższym czasie nie 
będzie najgorzej z finansami 
może czas pomyśleć o nowych

 inwestycjach. Należysz do osób inwestu-
jących w siebie. A więc?

SMAKI WARSZAWY
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SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ 

Waga 23.iX–23.X
Dobre pomysły zawsze mile 
widziane. Sprawy osobiste 
dadzą ci w tym miesiącu

zasłużoną satysfakcję i radość. Troska 
o zdrowie na pierwszym miejscu. 

Skorpion 24.X –22.Xi
Przestań zajmować się dro-
biazgami i skup się na spra-
wach ważnych. Nie rezygnuj

ze swoich marzeń. Intuicja pomoże ci 
w wielu sprawach . Dobre relacje pomo-
gą ci w tym.

Strzelec 23.Xi–23.Xii
Skup się na relacjach z ludź-
mi do których masz pełne 
zaufanie. Wstrzymaj się z de-

cyzjami w ważnych sprawach. Lepsze 
samopoczucie pomoże ci przetrwać złe 
momenty.

Koziorożec 24.Xii–20.i
Skup się na priorytetach. Nie 
warto tracić sił na błahostki. 
Aura sprzyja wyjazdom i re-

laksowi. Pomyśl o zagospodarowaniu 
wolnego czasu.

Wodnik 21.i–20.ii
Przezorność i intuicja są two-
ją mocna stroną i pomogą 
ci w podejmowaniu decyzji.

Zaniedbania natury zdrowotnej należy 
jak najszybciej usunąć.

Ryby 21.ii –20.iii
Intuicja pomoże ci w roz-
wiązaniu nawet najpoważ-
niejszych spraw. Talent który

posiadasz należy wykorzystać. Realizację 
celów ułatwią ci liczne kontakty.

Kirysek sierpoplamy  Corydoras 
hastatus

Wszystkie litery ponumerowane w 
prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1–23 utworzą hasło. 

Znaczenie wyrazów 
Poziomo: 1) specjalista wykonują-

cy protezy, 5) „… większa niż życie”, 
8) akt prawotwórczy, 9) związek za-
sadowy silnie trujący, 10) lek roz-
grzewający, 11) dodatek do zup, 13) 
gratka dla Indianina, 16) imię męskie, 
20) rodzaj tkaniny, 23) przyrząd do 
mierzenia wysokich temperatur, 24) 
naukowiec stosujący w badaniach me-
todę analizy, 25) martwy język, 26) 
Dominique Jean lekarz Napoleona I, 
27) gęba, paszcza.

Pionowo:1) karaczan, 2) specjalista 
od chorób kostnych, 3) Edek urzędo-
wo, 4) szkolna sala, 5) w czasie wojny 
określenie Niemca, 6) rodnik wywo-
dzący się od propenu, 7) narzekanie 
niemowlęcia, 12) Ula potocznie, 14) 

Ryby z rodziny kiryskowatych  (Cal-
lichthyidae) zasiedlają w większo-
ści wody śródlądowe Ameryki 

Południowej. Należą do niej głównie nie-
wielkie gatunki, z powodzeniem dające 
się hodować w niewielkich zbiornikach 
akwariowych. Ich charakterystyczną ce-
chę  stanowią drobne wąsiki umiejsco-
wione w okolicy otworu gębowego, speł-
niające rolę sensorów umożliwiających 
identyfikację pokarmów. Ponadto drugą 
charakterystyczną cechą dla kirysków 

Gradówka

jest brak typowych łusek, które z powo-
dzeniem zastępują twarde łuski stano-
wiące ochronny pancerz. W ich budowie 
jest jeszcze jedna ważna cecha łącząca 
wszystkie gatunki kirysków a mianowicie 
mechanizm umożliwiający oddychanie 
jelitowe, sprawiające że  rybki te mogą 
czerpać powietrze bezpośrednio z nad 
powierzchni wody. 

Jednym z mniejszych przedstawicieli 
kiryskowatych jest kirysek sierpoplamy 
(Corydoras hastatus). Zasiedla drobne 

cieki wodne dorze-
cza Amazonki głów-
nie terenów Brazylii 
i Paragwaju. Samce 
są nieco mniejsze 
od samic i dorastają 
do 2,5cm długoś-
ci,  samice zwykle 
są nieco większe 
i posiadają bardziej 
wydatne brzuszki. 
Cechą charaktery-
styczną ich ubarwie-
nia jest występująca 
u nasady ogona sier-
powata plama. 

Są przedstawi-
cielami spokojnego 
gatunku, który z po-
wodzeniem można 

hodować z innymi małymi rybami, najle-
piej w grupkach złożonych z kilku osob-
ników. Typowy zbiornik przeznaczony do 
ich hodowli powinien mieć pojemność co 
najmniej 30 l i niewysoka wysokość by 
ryby swobodnie mogły nabierać powie-
trze znad lustra wody. 

Odżywiają się zarówno pokarmem su-
chym jak i żywym, czy też mrożonym, lub 
liofilizowanym. Podłoże zbiornika najle-
piej wyłożyć drobnym piaskiem, który 
z lubością rybki przeszukują wąsikami 
w poszukiwaniu  pokarmu. Nie może 
zabraknąć też kryjówek wykonanych 
z korzeni i kamieni lub skorup z orze-
chów kokosa. Parametry wody powinny 
mieścić się w następujących granicach: 
temp 25–28 st C, pH – 6,7–6,8. Najlepiej 
filtrować wodę przez torf co utrzymuje 
odpowiednia twardość wody. 

Rozmnażanie nie jest kłopotliwe i po-
dobne do większości innych gatunków 
kirysków. Samica znosi po kilka ziaren 
ikry zapładnianych przez samca. Po 3–4 
dniach z ziaren ikry wylęgają się malut-
kie rybki, które po zaniknięciu woreczka 
żółtkowego zaczynają intensywnie żero-
wać. Jeśli chcemy uzyskać większą ilość 
narybku powinniśmy przenosić ikrę do 
kotnika i dbać o utrzymanie stabilnych 
parametrów wody.

m.W.

W ogródkach

Jest niewielkim guzkiem o struktu-
rze ropno-krwistej, powstającym 
w wyniku przewlekłego stanu za-

palnego gruczołu tarczkowego, zwane-
go również gruczołem łojowym Mei-
boma, odpowiedzialnym za utrzymanie 
szczelności powiek, przy ich zamknię-
ciu. Guzek jest widocznym,  mało 
bolesnym zgrubieniem zewnętrznie, 

wyraz twarzy, 15) sportowa koszulka, 
17) fan telewizji, 18) niezalesiony ob-
szar leśny, 19) działo, 21) duża srebrna 
moneta, 22) powtarzane w jednolitych 
odstępach, 23) może być stołowy.

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 6 prosimy przesyłać na adres 
redakcji do dnia 30 czerwca 2015 r. 
Prawidłowe rozwiązanie będzie pre-
miowane w drodze losowania nagrodą 
ufundowaną przez Chłodnię mazow-
sze.

Rozwiązanie diagramu 
w nrze 4/2015

Wyrazy: żonkil, bazie, lany, kra-
szanka, palma, majonez, święconka, 
stacja, palma, cierń, dyngus, post, 
woda, borówka, Łyse.

Nagrodę ufundowana przez WSP 
Społem Kielce otrzymuje Teresa So-
liwoda z miejscowości Sitne. 

W GREEN CAFE NERo przy 
Pulawskiej róg Chłodnej 
byłem po raz kolejny, bo to 

moja ulubiona sieć kawowa w Warsza-
wie. Jakość kawy zawsze na najwyższym 
poziomie, przyjemna klubowa atmosfera, 
różnorodne kąciki dla par i singli, dla 
kumoszek, laptopowców, czytelników 
prasy i książek, lub zwykłych kawoszy 
i prostych relaksistów. Ceny nieco ska-
czą w górę, ale to uzasadnione bo to lider 
sieciówek. Tutaj personel trochę 
zmanierowany, bo entuzjazm jak-
by nieco przygasł i wskutek po-
pularności nie zabiega tak o nasze 
względy jak w innych lokalach 
tej sieci. Ale atmosfera podobna 
i muzyka jazzowa najlepsza jaką słyszy 
się w kawiarniach. Dlatego tutaj z przy-
jacielem usiedliśmy po sutym obiadku 
na kawkach – on słodkie (moim zdaniem 
przesłodzone) frappe latte, a ja swo-
je cappuccino. Jak zwykle były bardzo 
OK. W sobotnie popołudnie było luźno 
i spokojnie i można na luzie rozmawiać 
o wszystkim i o niczym... Sorry, ale rów-
nież o Damach i podróżach.

Plac Narutowicza kojarzy mi się 
z randkami ze studentkami z pobli-
skich akademików. Wtedy na miejscu 
zielonego grzybka był publiczny szalet 
w podziemiu i pełno zieleni wokół. Ta 
zieleń pozostała ozdobą tego placu, a ła-
weczki w cienistych alejkach znów za-

chęcają do spoczynku. Nie spodziewałem 
się, że w grzybku zwanym NA PLACu, 
reklamowanym jako pizzeria znajdę tak 
smaczny lunch! Za 16 zł zjadłem wzor-
cowe, kruchutkie wątróbki drobiowe 
z przysmażaną cebulą, do znakomitych 
czosnkowanych tostów, talarków z jabłka 
i ogórka konserwowego. Muzyka radiowa 
rytmiczna, obsługa fajna młodzieżowa, 
a danie ładnie podane na białej kanciastej 
porcelanie. Warto wpaść tu z dziewczyną 
i starszą i młodszą, albo z kumplem. Piwo 
beczkowe wśród zieleni na tle migających 
tramwajów na pętli wieńczy spokojne po-
południe lub wieczór.

Wiatr wiał, ale usiadłem na ogród-
ku bistro Po PRoSTu przy Czernio-
wieckiej, bo w środku wszystkie miej-
sca zajęte i kartki z rezerwacjami na 
paru stolikach. Znalazłem jedyny stolik 
ukryty nieco za drzewem i na chwilę 
skorzystałem z toalety, w locie zama-
wiając lunch. Jak wróciłem to na stole 
zastałem nakrycie z jednej strony, ale 
na przeciwległym rogu artystyczną pla-
mę..... Biało-czarna, o nieregularnych 
kształtach, jakby od przybysza z nieba... 
Jednak dwie kelnerki z niezmąconym 
spokojem obsługiwały mnie obok pla-
my, podając kolejno zupę fasolową na 
żeberkach i bitki ze kluskami śląskimi 
i kapustą czerwoną, a potem sprzątając 
naczynia dwa razy i za każdym razem 

dziękując za spożycie dań. Kleks smo-
listo-śmietanowy pozostawał niewzru-
szony i trwał w rogu w najlepsze wśród 
gwaru konsumentów i porywistego 
wiatru, który znosił na ziemię serwetki 
i jakieś kartki... A nad parasolami prze-
czytałem napis: Art. Bistro. Miejsce dla 
Ciebie, tak po prostu... prasa, śniadania, 
kawa, herbata, lunch, książki, wine bar, 
hotspot, drink bar, live music... 

I to wszystko blednie wobec plamy... 
tak po prostu...

   
Spiesząc na przystanek na Puław-

skiej róg Dąbrowskiego na chwilę 
usiadłem na przezroczystym 
krześle przy przeźroczystym 
stoliku , aby zjeść spokojnie por-
cje lodów pistacjowych za 5 zł 
z okienka w oSTERiA Limo-
Ni. Przyznam, że skusiły mnie 

kolory masy lodowej w lodówce, a wśród 
nich zielony, pistacjowy. Po raz pierwszy 
jadłem takie lody w czeskiej Pradze wiele 
lat temu, kiedy w kraju były nieosiągal-
ne. Potem u renomowanych firm. No i te 
obecne, niestety odstają bardzo od tam-
tych! Są toporne, o smaku mało przypo-
minającym pistacje, tak jakby miały w to 
miejsce jakieś wypełniacze. U konkuren-
cyjnego Grycana np. takie lody to aksa-
mitne, delikatne, finezyjne smaki. A tu 
zamiast delikatnej konsystencji, niestety 
rozczarowanie. A przecież nazwa włoska 
zobowiązuje...

W południe byłem jedynym klientem, 
ale personel nie zachęcił mnie do szerszej 
oferty, bo może inne smaki były lepsze?

SmakoSz

pokrytym zmienioną zapalnie zaczer-
wienioną skórą. 

W powiece górnej znajduje się ich 
około 30–40, a w dolnej nieco mniej 
20–30. Ujścia tych gruczołów znajdują 
się w brzegach powiek. Gdy czopuje się 
ujście gruczołu, to treść gromadzi się i nie 
mogąc znaleźć ujścia, często dochodzi do 
zakażenia gronkowcem, co prowadzi do 
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rozwinięcia się stanu zapalnego. Zwykle 
w przeciwieństwa do jęczmienia samoist-
nie, nie pęka i nie oczyszcza się. 

Przy pierwszych oznakach podrażnie-
nia powieki, należy stosować ciepłe okła-
dy, w celu zmniejszenia stanu zapalnego. 
Okłady powinno się stosować kilka razy 
dziennie przez około 20 minut. Utrzy-
mywanie się objawów i brak poprawy 
w ciągu 2 tygodni wymaga kontaktu z le-
karzem. Może być konieczne usunięcie 
zmiany w znieczuleniu miejscowym, co 
tak naprawdę  jest jedynym skutecznym 
postępowaniem terapeutycznym. Oku-
lista  wykonuje zabieg nacięcia zmiany 
a następnie wyłyżeczkowuje zgromadzo-
ną treść wraz z torebka, w której się zbie-
rała, co prowadzi  do zminimalizowania 
ryzyka nawrotu. Jeśli zmiana nie zostanie 
całkowicie usunięta, to w krótkim czasie 
może ulec odtworzeniu. 

Zabieg odbywa się przy znieczuleniu 
miejscowym. Po oczyszczeniu chorobo-
wo zmienionego miejsca gałka oczna za-
słaniana jest na kilka godzin opatrunkiem, 
a przez następne kilka dni po zabiegu do 
oka podaje się maść z antybiotykiem. Ma-
ści z antybiotykami, np. z erytromycyną, 
do stosowania miejscowego, nakłada się 
na brzegi powiek  cienką warstwą 3–4 razy 
dziennie. Smarując grubą warstwą marnu-
je się lek, a efekt nie jest lepszy niż przy 
cienkiej warstwie. Krople z antybiotykami 
stosowane są, aby zapobiec szerzeniu się 
infekcji na inne części oka. Doustne anty-
biotyki nie są zazwyczaj potrzebne.

ESKuLAP

Fraszki Jana Sztaudyngera
Biuro Porad

Sam sobie w życiu jakoś nie radzę,
Więc Biuro Porad dla innych prowadzę.

Do praojca Adama
Mimo różnicy wieków jesteśmy ci sami,
Zdradzamy żony z różnymi małpami.  

Do kokietującej
Za mało masz danych na to,
By być w moim życiu – datą!

Bez złudzeń
Niech nas statystyka nie łudzi,
Niewielu jest prawdziwych ludzi.

Bezsenna noc
I znów się wlokła noc bez końca,
Darmo czekałem snu lub słońca.

Chorągiewka
Wiatr przyganiał chorągiewce,
Że się zdeklarować nie chce.
- Ależ moje przekonania 
Zależą od kierunku wiania.


