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K
rajowa Rada Spółdzielcza 
i Redakcja Magazynu „Tęcza 
Polska„ zapraszają po raz 

kolejny do udziału w XVI Międzyna-
rodowym Festiwalu Spółdzielczych 
Zespołów Artystycznych w Polanicy 
Zdroju w dniach 2-4 października 
2015 r. Od wielu lat w Polanicy Zdrój 
w teatrze imienia gwiazdy przed-
wojennego kina i teatru Mieczysła-
wy Ćwiklińskiej zespoły działające 
pod patronatem spółdzielczych or-
ganizacji prezentują swój dorobek 
artystyczny. Również w tym roku 
w pierwszych dniach października 
będzie tu rozbrzmiewał śpiew spół-
dzielców. Taniec i muzyka połączy 
mieszkańców uzdrowiska, turystów 
i kuracjuszy.  

 J.

To były ostatnie 38 urodziny Uni-
versamu, popularnego Spółdziel-
czego Domu Handlowego przy 

Rodzie Wiatraczna. Już niedługo, za 
kilka miesięcy pójdzie on do rozbiórki, 
a na jego miejsce powstanie większy 
i wyższy nowoczesny obiekt wielofunk-
cyjny. 22 lipca br. na dziedzińcu Uni -
versamu, przy fontannie z charakte-
rystyczną rzeźbą Panienki kilkuset 
mieszkańców bawiło się na festynie, 
zorganizowanym przez lokalną orga-
nizację społeczną – Stowarzyszenie 
Badawczo-Animacyjne Flâneur, przy 
współpracy z European Alternatives 
oraz WSS Społem Praga Południe.

Organizatorzy zamieścili plakaty na 
których zapraszali do wspólnego święto-
wania „38 i ostatnich urodzin Universamu 
Grochów oraz „Panienki”, która jest jego 
najjaśniejszą gwiazdą. Tego dnia podaru-
jemy im wyjątkowy prezent – przywróci-
my Panience dawny blask i pokażemy, że 
placyk przed Universamem wciąż może 
służyć jako atrakcyjne miejsce spotkań 
dla wszystkich! Najpierw posprzątamy 
nieckę dawnej fontanny i pomalujemy 
ławki wokół niej. Potem wykorzystamy 
ją jako kino plenerowe z wygodnymi po-
duchami i leżakami. Specjalne przekąski 
w dobrych cenach zaserwują nam z tej 
okazji legendarna Astoria oraz Organic 
Village.

Jak wspominano, 38 lat temu 
(22.07.1977r.) z wielką pompą otwarto 
przy Rondzie Wiatraczna pierwsze pol-

skie centrum handlowe, a jego cechy 
i funkcje pozwalały wówczas porówny-
wać go nawet do nowoczesnych galerii 
handlowych. Universam Grochów był 
niespełnioną obietnicą dobrobytu społe-
czeństwa socjalistycznego, zwiastunem 
nowych, lepszych czasów. 

W programie festynu znalazły takie 
punkty, jak sprzątanie niecki dawnej 
fontanny, malowanie ławek, dekoracja 
placyku, bo każdy mógł przynieść wła-
sne ozdoby bądź zrobić je na miejscu. 
Potem nastąpiła projekcja unikatowego 
flmu z otwarcia Universamu. Przy tej 
okazji skierowano serdeczne życzenia 
urodzinowe i podziękowania dla pracow-
ników Universamu, którzy od lat służą 

mieszkańcom dzielnicy. Obejrzano też 
flm „Pocztówki z Republiki Absurdu” 
w reżyserii Jana Holoubka, nawiązujacy 
do historycznych lat PRL. 

Prezentacjom towarzyszyła przez 
cały wieczór sprzedaż lodów, kiełbasek, 
popcornu, piwa Królewskiego ze stoisk 
restauracji i baru Astoria. Czynny był 
ogródek letni pod parasolami, a swoje 
stoliki rozstawił także barek ekologiczny 
Organic Village. Można było także posi-
lić się w środku lokali gastronomicznych. 
Obsługiwaly znajome panie z Astorii, 
m.in. sympatyczna pani Danusia. Funk-

17 lipca 1985 roku nastąpiło otwarcie Izby Pamięci Warszawskiej 
Spółdzielczości Spożywców w siedzibie „Społem” WSS Śródmieście przy 
ul. Nowy Świat 53. W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in. nestor pol-

skiej spółdzielczości Stanisław Szwalbe, wieloletni zasłużony działacz spółdzielczy 
Edward Osóbka-Morawski, wiceprezes Zarządu „Społem” Centralnego Związ-
ku Spółdzielni Spożywców Stanisław Sosnowski i prezes Oddziału Wojewódzk-
iego „Społem” CZSS Wojciech Tarnachiewicz oraz przedstawiciele władz m.st. 
Warszawy.

Na zdjęciu od lewej: Bolesława Rużalska – przewodnicząca Komisji Historycznej 
WSS, Kazimierz Bendkowski – kustosz Izby Pamięci, Irena Chojnowska – sekretarz 
Komisji.

W salach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie 10 czerw-
ca 2015 roku odbyła się uroczystość wręczenia Medali Europejskich 
przyznawanych przy Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli przez Business Centre Club. 
W XXVI edycji wyróżnionych zostało 177 wyrobów i usług w tym przedstawiciele 
Spółdzielczości Spożywców „Społem” tj. Mazowiecka Agencja Handlowa „Spo-
łem” Sp. z o.o. i „Społem” PSS w Grodzisku Mazowieckim. W uroczystości udział 
wzięły Jadwiga Wójtowicz Garwoła – Prezes MAH oraz Grażyna Gąstał – Prezes 
„Społem” PSS w Grodzisku Mazowieckim. Mazowiecka Agencja Handlowa „Spo-
łem” Sp. z o.o. otrzymała Medal Europejski po raz czwarty, natomiast „Społem” 
PSS w Grodzisku Mazowieckim po raz trzeci. 

Dokończenie na str. 5

Zgodnie z postanowieniami wła -
snej uchwały ze stycznia br. 
o zwołaniu VI Zjazdu Delegatów 

KZRSS, Zarząd Krajowego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców 
Społem wstępnie zaplanował termin 
i miejsce jego obrad – w dniach 17-
19 listopada 2015 r. w Wieńcu Zdroju 
koło Włocławka. Ostatecznie termin 
i szczegółowy porządek obrad Zarząd 
ustali w sierpniu, o czym powiadomi 
delegatów, członków Związku i ogłosi 
w Biuletynie Informacyjnym Związ -
ku. 

Zjazd zostanie poprzedzony ośmio-
ma regionalnymi zebraniami dele-
gatów zwołanymi przez Zarząd we 
wrześniu br. Ich terminy i miejsca to: 8 
września – Kołobrzeg, 9 września – Ka-
lisz, 15 września – Katowice, 16 wrze-
śnia – Kraków Nowa Huta, 17 września 
– Zbożenna koło Przysuchej, 22 wrze-
śnia – Zamość, 23 września – Białystok 
i ostatnie, 24 września w Warszawie, 
z udziałem delegatów z 32 spółdzielni 
z Mazowsza i Warszawy. Ogółem w ze-
braniach regionalnych wezmą udział 
delegaci reprezentujący 255 zrzeszo-
nych spółdzielni. 

Jak się dowiadujemy, Zjazd odbę-
dzie się w nowozbudowanym, otwartym 
w maju br. nowoczesnym Pensjonacie 
Jutrzenka SPA, z 500 pokojami, aquapar-
kiem i parkiem zdrojowym. Specjalno-
ścią Uzdrowiska Wieniec Zdrój jest wy-
dobywana od 1923 roku woda mineralna 
Selenka, o unikalnym właściwościach 
zdrowotnych, reklamowana także na 
łamach Społemowca, którą pod marką 
własną sprzedają społemowskie sklepy 
w całym kraju. 

Jak zapowiadaliśmy, będziemy pilnie 
śledzili doniosłą dyskusję przedzjazdową 
na ważne tematy spółdzielczości i han-
dlu. Przypada ona częściowo na okres 
przed wyborami parlamentarnymi, kie-
dy to ujawniają się programy i postawy 
kandydatów na posłów i senatorów, tak-
że wobec obrony spółdzielczości i pol-
skiego handlu. W naszej ocenie trzeba 
m.in. brać po uwagę niedawne protesty 
i sprzeciw Krajowej Rady Spółdzielczej 
i KZRSS Społem przeciwko uchwaleniu 
prawa spółdzielczego w wersji pomijają-
cej wnioski i postulaty środowiska spół-
dzielczego.

W ocenie kandydatów trudno będzie 
zapomnieć o antyspółdzielczych, nisz-

czących projektach ustaw, m.in. o projek-
cie ustawy o przekształceniu spółdzielni 
handlowych w spółki z września 2013 r. 
Zdaniem Jerzy Rybickiego, prezesa Za-
rządu KZRSS ta propozycja posłów PO 
to przyzwolenie na łatwe przejęcie ma-
jątku i czerpanie korzyści przez wąskie 
grono osób. Liczymy na to, że VI Zjazd 
Społem będzie ważnym głosem za spra-
wiedliwą polityką państwa, wspierającą 
polską spółdzielczość i handel (czytaj 
nasz komentarz na str.3). 

– Podczas mojej niedawnej rozmo-
wy z zasłużonym, wieloletnim wice-
prezes Związku Społem i wieloletnim 
lustratorem Stanisławem Sosnowskim, 
powiedział on, że w okresie PRL lu-
stracja spółdzielcza była wykonywana 
z poczuciem misji służenia spółdziel-
niom. Czy obecnie również takie zasa-
dy jej przyświecają?

- Trudno przyrównywać lustrację 
z tamtego okresu do współczesnej, bo 
zmieniły się zupełnie warunki społecz-
no-gospodarcze .Aktualnie lustracja jest 
procesem kontrolno-instruktażowo –do-
radczym. Nie jest kontrolą sankcyjną, 
nie wydaje zaleceń, a wnioski polustra-
cyjne – nie ma roli władczej. Poza tym 
coraz większa złożoność procesów go-
spodarczych powoduje, że profesjonalna, 
wiarygodna lustracja pomaga członkom 
spółdzielni w kontroli działalności spół-
dzielni. Nie muszą się oni przecież znać 
szczegółowo na skomplikowanych kwe-
stiach prawnych czy ekonomicznych. 

Chcę podkreślić, że lustracja wykony-
wana jest przede wszystkim dla członków 
spółdzielni, w ich imieniu i na ich rzecz. 
Artykuł 91 prawa spółdzielczego mówi, 
że „Każda spółdzielnia obowiązana jest 
przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie 
pozostawania w stanie likwidacji corocz-

nie, poddać się lustracyjnemu badaniu 
legalności, gospodarności i rzetelności 
całości jej działania”. Celem lustracji 
jest m.in. obok sprawdzenia przestrzega-
nia przez spółdzielnię przepisów prawa 
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EC-PSS Komunikat prasowyZ ostatniej chwili

Skąd te pokłony?

PSS Poznań

Jak podaje Serwis Informacyjny Spo-
łem na stronie internetowej KZRSS 
„Społem”, Poznańska Spółdzielnia 

Spożywców w Poznaniu opiekuje się 
trzema spółdzielniami uczniowskimi: 
Spółdzielnią Uczniowską „Gest”, działa-
jącą w Internacie Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego dla Dzieci Niesłyszących 
w Poznaniu, Spółdzielnią Uczniowską 
„Miguś”, działającą w Ośrodku Szkolno
-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszą-
cych w Poznaniu i Spółdzielnią Uczniow-
ską „Słoneczko”, działającą w Zespole 
Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu.

Dla tej grupy młodych działaczy 
spółdzielczych poznańska „Społem” 
PSS już od dwudziestu lat ogłasza co -

roczne konkursy o różnej tematyce. 
Na rok szkolny 2014 / 2015 ogłoszono 
konkurs pod nazwą: „Dzielę się swo -
ją wiedzą i umiejętnościami”. Zadanie 
konkursowe polegało na przedstawieniu 
działalności poza handlowej, jednej lub 
kilku, jaka jest realizowana przez daną 
Spółdzielnię Uczniowską, np.: technika 
zdobienia przedmiotów, ogrodnictwo, 
krawiectwo, poligrafa, gastronomia, 
projektowanie stron internetowych, ob -
sługa programów grafcznych, nauka 
języka migowego, udzielanie pierwszej 
pomocy przedmedycznej itp.

Realizując zadania konkursowe mło-
dzi spółdzielcy m.in. zorganizowali 
warsztaty dotyczące zasad udzielania 
pierwszej pomocy, zaprezentowali wśród 
swoich kolegów działalność na rzecz 
schroniska dla zwierząt, organizowali 
zbiórki odzieży dla potrzebujących oraz 
paczki świąteczne. Swoje umiejętności 
zaprezentowali również na spotkaniach, 
działającego w poznańskiej „Społem” 
PSS, Koła Seniora Spółdzielcy. Wykonali 
również wiele prac plastycznych doty-
czących zadań konkursowych.

Realizację konkursu oceniła komplek-
sowo Rada Nadzorcza „Społem” PSS, 
biorąc pod uwagę zaangażowanie i wkład 
pracy każdego młodego spółdzielcy. 
Laureaci – Spółdzielnie Uczniowskie – 
otrzymali nagrody fnansowe. Natomiast 
indywidualne prace plastyczne nagrodzo-

ne zostały paczkami ze słodyczami i na-
grodami rzeczowymi.

Za wysiłek i trud, włożony w realiza-
cję zadań konkursowych, każdorazowo 
przyznawane są nagrody pieniężne dla 
nauczycielek – opiekunek SU. Wszystkie 
nagrody zostały wręczone na uroczystym 
spotkaniu w dniu 2 czerwca 2015 roku 
w siedzibie spółdzielni.

Wcześniej, w dniu 12 maja 2015 
roku, juz po raz siedemnasty, „Społem” 
Poznańska Spółdzielnia Spożywców 
w Poznaniu zorganizowała Rajd dla 
Spółdzielni Uczniowskich. W tym roku 
młodzi spółdzielcy udali się do Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rol-
no-Spożywczego w Szreniawie k. Pozna-
nia. W trakcie wyjazdu, oprócz spotkania 
z przewodnikiem oraz lekcji muzealnej 

pt.: „Heca na 12 fajerek, czyli zaprasza-
my do kuchni”, zorganizowano również 
konkursy sportowe oraz quiz na temat 
wiedzy spółdzielczej. Zwycięzcom kon-
kursów wręczone zostały nagrody, a tym 
którzy mieli mniej szczęścia – nagrody 
pocieszenia. Spółdzielnia dorosłych za-
dbała o właściwe zaplecze gastronomicz-
ne. Były więc słodycze, napoje oraz pie-
czone przy wspólnym ognisku kiełbaski.

Tradycja organizowania rajdów dla 
Spółdzielni Uczniowskich, kontynuowa-
na przez „Społem” Poznańską Spółdziel-
nię Spożywców w Poznaniu od 17 lat, 
pozwala na integrację środowiska spół-
dzielczego i wymianę doświadczeń, za-
równo poprzez kontakt z dorosłymi spół-
dzielcami – członkami Rady Nadzorczej 
poznańskiej spółdzielni, biorącymi udział 
w tej spółdzielczej imprezie, jak i spo-
tkanie z kolegami z innych Spółdzielni 
Uczniowskich, działających pod patrona-
tem „Społem” PSS w Poznaniu.

Powyższe cenne doświadczenia po-
znańskiej spółdzielni społemowskiej, 
działającej pod światłym, ambitnym 
i szlachetnym kierownictwem prezes 
Grażyny Raniewicz-Lis, mogą z powo-
dzeniem posłużyć warszawskim spół-
dzielniom spożywców w reaktywowaniu 
pod ich patronatem spółdzielni uczniow-
skich w Warszawie. Może na ich 150-le-
cie? Do tego gorąco zachęcamy! 

   Opr.red. 

Cenne doświadczenia

Grupa Eurocash oraz współ-
pracujące z nią spółdzielnie 
Społem rozwijają partnerstwo 

biznesowe. Obie strony zawarły umowę 
inwestycyjną, dzięki której spółdzielnie 
współpracujące w ramach sieci part-
nerskiej staną się współwłaścicielem 
spółki Partnerski Serwis Detaliczny, 
która jest organizatorem tej sieci. Będą 
więc współdecydowały o jej działalno-
ści i kierunkach rozwoju. 

Działalność spółki PSD (Partnerski 
Serwis Detaliczny S.A.) polega na pro-
wadzeniu i rozwijaniu programu partner-
skiego na rzecz spółdzielni spożywców 
w całym kraju. Odpowiada zatem m.in. 
za ofertę handlową Grupy Eurocash de-
dykowaną spółdzielniom, czy wsparcie 
marketingowe i operacyjne prowadzo-
nych przez nie sklepów. Wraz z part-
nerami programu rozwija również sieć 
sklepów Gama, która jest konceptem 
detalicznym skrojonym specjalnie na po-
trzeby spółdzielczości, z obowiązującymi 
standardami sieciowymi, wspólną strate-
gią sprzedażową i promocyjną.

Dotychczas 100-proc. właścicielem 
spółki PSD była Grupa Eurocash. Dzię-
ki podpisanej umowie inwestycyjnej 
połowa akcji PSD pozostanie w rękach 
dystrybutora żywności, a druga połowa 
traf w ręce spółdzielni skupionych w ra-
mach PSD (obecnie jest to 80 spółdziel-
ni Społem, prowadzących łącznie 665 
sklepów). Spółdzielnie, w celu objęcia 
akcji PSD, utworzyły spółkę pod nazwą 
Polskie Sklepy Spożywcze, która będzie 
mieć 50-procentowy. udział w akcjona-
riacie PSD.

– Podpisana dziś umowa odzwier-
ciedla charakter naszej współpracy ze 
spółdzielniami, opartej na zasadach 
partnerstwa. Jest też przejawem naszego 
konsekwentnego wsparcia rozwoju nie-
zależnych sklepów – taką politykę jako 
Eurocash realizujemy nieprzerwanie od 
20 lat – mówi Tomasz Polański, dyrektor 
generalny Eurocash Dystrybucja – Spół-
dzielnie Społem są dziś największym pol-
skim detalistą, o wieloletnich tradycjach 
w handlu spożywczym. Doceniamy tę siłę 
i doświadczenie, a jednocześnie chcemy 
intensywnie wspierać ich rozwój na kon-

kurencyjnym rynku. Podpisana umowa 
sprawia, że obie strony mają obecnie taki 
sam wpływ na funkcjonowanie PSD, pro-
ces decyzyjny spółki, czy kształtowanie 
jej strategii. Jestem przekonany, że tego 
rodzaju partnerstwo, jak i współdecydo-
wanie o naszym codziennym biznesie 
sprawią, że razem będziemy jeszcze sku-
teczniej zabiegać o fnalnych konsumen -
tów – dodaje.

– U podstaw spółdzielczości leżą takie 
wartości jak partnerstwo, przedsiębior-
czość, umiejętność zadbania o lepsze ju-
tro najbliższego otoczenia. Po kilku latach 
współpracy wiemy, że te same wartości 
dzieli z nami Grupa Eurocash. Potwier-
dza to również dzisiejsza umowa inwe-
stycyjna, która ma na celu wypracowanie 
rozwiązań gwarantujących skuteczność 
i konkurencyjność sieci spółdzielczych 
na rynku detalicznym. Doskonale wiemy, 
że aby sprostać wymogom współcze-
snego konsumenta, spółdzielnie muszą 
się zmieniać, rozwijać i unowocześniać 
– tak jak wszystkie podmioty na rynku 
– komentuje Jerzy Niedźwiecki, Prezes 
PSS Społem w Lidzbarku Warmińskim 
oraz członek Rady Prezesów PSD, która 
reprezentuje zrzeszone w ramach PSD 
spółdzielnie.

– Dzisiejsze partnerstwo z silnym dys-
trybutorem pozwala nam zachować nie-

zależność, kontynuować nasze silne tra-
dycje, wykorzystać duże doświadczenie 
i jednocześnie skutecznie konkurować 
o najbardziej wymagających klientów 
w całej Polsce, w tym osoby młode, ocze-
kujące szerokiego wyboru, atrakcyjnych 
cen oraz szybkiej, kompleksowej obsługi 
– dodaje Wojciech Gach, Prezes Społem 
w Zakopanem i Przewodniczący Rady 
Prezesów PSD.

W ramach PSD skupionych jest 80 
spółdzielni spożywczych i spółek pospół-
dzielczych, które prowadzą 665 sklepów 
detalicznych, w tym ponad 250 sklepów 
funkcjonujących pod szyldem „Gama 
– Tradycyjnie dobry wybór”. Spółdziel-
nie te realizują rocznie blisko 1,5 mld zł 
sprzedaży detalicznej w branży spożyw-
czej, co czyni PSD największą i najsil-
niejszą organizacją spółdzielczą w kraju. 

* * *
Grupa Eurocash to największa polska 

frma zajmująca się hurtową dystrybucją 
produktów żywnościowych, chemii go-
spodarczej, alkoholu i wyrobów tytonio-
wych (FMCG). Poprzez szereg formatów 
dystrybucji, koncentruje się na hurtowej 
dystrybucji produktów FMCG do trady-
cyjnych sklepów i placówek detalicznych 
w całej Polsce.

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście – Anna Tylkowska, Przewodnicząca 
Rady Nadzorczej KZRSS; Robert Wieliczko, Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Dolnośląskiej Agencji Handlowej i Adam Banda, Prezes DAH. 

ØWpadka czy upadek?

Portal sadyogrody.pl odnotował 8 
lipca: Premier Ewa Kopacz stwier -

dziła w TVP Info, że Biedronka oferuje 
bardzo dobre warzywa i owoce od pol-
skich rolników. – Osobiście w Gdań-
sku kupuję w Biedronce i warzywa są 
super – powiedziała. Jak opisuje radio 
Tok FM, w trakcie rozmowy z premier 
Ewą Kopacz w TVP Info doszło do nie -
zręczności, kiedy premier Ewa Kopacz 
mówiła to w kontekście krytyki postu -
latu PiS, aby dodatkowo opodatkować 
sklepy wielkopowierzchniowe. Podała 
przykład Biedronki, która albo „taniej 
kupi od rolników”, albo „zrekompen -
suje tę stratę w cenie produktu” (czytaj 
też art.pt.SUPER dla konkwisty na str.3).

ØOburzenie 

Jak pisze 30 lipca br. portal wpolityce.
pl, zamieszanie wokół orderu przyzna -

nego przez prezydenta i MSZ dla dyrek-
tora Biedronki nie powinno dziwić, bow-
iem odznaczenie to tylko część przysługi, 
jaką dyskontowi zafundowała ekipa 
Platformy Obywatelskiej. Jak wyliczył 
Instytut Monitorowania Mediów, wy -
powiedzi Ewy Kopacz i przedstawicieli 
rządu o Biedronce zapewniły Jeronimo 
Martins promocję o rynkowej wartości 
7,2 mln złotych! 

Środowisko handlu jest oburzone 
tą wypowiedzią. Nie godzi się, 
aby premier Polski reklamowała 
konkretną sieć handlową  — pisze 
w krótkim oświadczeniu Waldemar 
Nowakowski, prezes Polskiej Izby 
Handlu. Jak przypomina, nie jest to 
pierwszy raz, gdy osoba na stanowisku 
premiera wspiera Biedronkę. Również 
Donald Tusk w 2011 roku publicznie 
deklarował, że robi w niej zakupy.

Zadaniem rządu jest troska o rozwój 
handlu i tworzenie warunków równej 
konkurencji. Przedsiębiorcy handlowi 
są zniesmaczeni kolejnym przypadki -
em promowania konkretnej frmy przez 
osobę na tak ważnym publicznym 
stanowisku, trudno zrozumieć z cze-
go wynika kolejne takie zdarzenie — 
podkreślił prezes. Podobnie cytowany 
przez portal dlahandlu.pl Sebastian He -
jnowski, prezes agencji marketingowej 
MSL Group twierdzi że premier chciała 
być bliska ludziom, a wyszła na bliską 
wielkiemu biznesowi.

 ØMiliard
na przejmowanie 

Jak podaje brytyjski dziennik The Gu-
ardian, należące do niemieckiej Grupy 

Schwarz sieci Lidl i Kaufand otrzyma -
ły prawie miliard dolarów na rozwój 
we wschodniej części Europy – m.in. 
od Banku Światowego i Europejskiego 
Banku Odbudowy i Rozwoju. Podobno 
wsparcie przyznane zostało po to, aby 
zapewnić mieszkańcom tych krajów ta -
nią żywność, tworzyć nowe miejsca pra-

cy i otwierać nowe rynki zbytu dla lokal -
nych producentów. 

– Większej hipokryzji nie można było 
wymyślić. Zachodzi pytanie: co na to 
polski rząd? Dlaczego Polscy przedsię-
biorcy nie mogą marzyć o takim wspar-
ciu? To należy odczytać jako likwidację 
wielu miejsc pracy i tradycyjnego sektora 
handlu pod płaszczykiem dostępu do ta-
niej żywności – powiedział w rozmowie 
z portalem dla handlu.pl Waldemar No -
wakowski, prezes Polskiej Izby Handlu. 
Jego zdaniem, w naszym kraju jest wy-
starczająca konkurencyjność na rynku, 
która samoistnie wpływa na poziom 
cen. – W mojej ocenie chodzi o przeję-
cie rynku przez sieci niemieckie i to za 
pieniądze pożyczone od EBOIR – dodał 
Nowakowski.

ØPrzykłady węgierskie 

Jak podaje PAP, krytykowane niegdyś 
decyzje premiera Węgier Viktora Or -

bana okazały się korzystne dla węgier-
skiej gospodarki. Warto rozważać, które 
mogą być korzystne dla Polski – mówili 
eksperci podczas konwencji PiS i zjed-
noczonej prawicy w Katowicach.

Jak mówił Igor Janke, prezes Instytu -
tu Wolności, polityka Orbana mimo że 
wywołała wiele emocji i krytyki, była 
skuteczna. Dramatyczny kryzys, na 
progu którego stały Węgry, został zażeg -
nany i dzisiaj Węgry są na drodze rozwo -
ju. Janke wskazał, że zaproponowane 
przez kandydatkę PiS na premiera Beatę 
Szydło podatki na banki czy supermar -
kety są „ewidentnie inspirowane tym, co 
zrobili Węgrzy”. Szydło zaproponowała 
opodatkowanie sklepów wielkopowi -
erzchniowych podatkiem obrotowym, 
co da – jak mówiła – 3 mld zł, a także 
wprowadzenie podatku bankowego. 
Oszacowała, że przychód z tego tytułu 
wyniesie 5 mld zł.

Z kolei inny ekspert z Instytutu Wol -
ności Marcin Piasecki ocenił, że najsku-
teczniejszym narzędziem polityki Orbana 
jest rozróżnienie stopy podatku docho -
dowego od przedsiębiorstw w zależności 
od ich wielkości, co wyrównuje szanse 
i pomaga w rozwoju sektorowi małych 
i średnich przedsiębiorstw.

Mimo tego, że wielkie  zagra-
niczne koncerny, w tym bo-
gate sieci handlowe, fnansują 

poprzez reklamy dużą część mediów 
w Polsce, centralnych i lokalnych, to 
jednak są też niezależne czasopisma, 
które nie ulegają ich wpływom. Po-
dobnie jak rzesza  niezależnych in-
ternautów, którzy w ostatnim czasie 
ostro krytykują najwyższe władze za 
bezkrytyczne hołdowanie Biedronce, 
niszczącej  polski handel. Oto przykład 
ostrej reakcji popularnego tygodnika 
Ziemi Sochaczewskiej. W ostatnim nu-
merze z dnia 4 sierpnia br. zamieścił 
on artykuł pod szyderczym tytułem: 
„Chwała i cześć Biedronkom”, podpi-
sany LEO. Za zgodą redakcji cytujemy 
jego fragment. /red./ 

„Dyrektor operacyjny Jeronimo Mar-
tins, która jest właścicielem sieci dys-

kontów Biedronka, ma otrzymać Krzyż 
Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Mistrzem ceremonii bę-
dzie minister spraw zagranicznych Grze-
gorz Schetyna. 

Żeby nie było wątpliwości, odzna-
czenie Pedro Pereira da Silvie przyznał 
osobiście Bronisław Komorowski. Co 
wpisuje się doskonale w akcję promocyj-
ną Biedronki, zapoczątkowaną przez Ewę 
Kopacz słynnym: „W Biedronce napraw-
dę te warzywa są super”. A teraz przyszła 
pora na medale.

Fakt, Biedronce jak mało komu należy 
się odznaczenie za „dorżnięcie watahy” 
polskich rodzinnych sklepów osiedlo-
wych, i polskiego handlu w ogóle. Por-
tugalska frma wypompowuje z Polski 
miliardy złotych, niszczy polski handel, 
doi polskich producentów, wyzyskuje 
pracowników. Są zasługi? Są! Ale czemu 
nie od razu Order Orła Białego?...”

Grupa Eurocash i Spółdzielnie Społem zacieśniają partnerstwo 

w ramach spółki PSD.
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W służbie spółdzielcom
Rozmowa z dyrektor  

Zespołu Lustracji Krajowej Rady Spółdzielczej – 

MARIANNĄ DANUTĄ ŚWIERŻEWSKĄ

WSS Praga Południe Urodziny Uniwersamu

cjonowało też stoisko, gdzie dzieci mogły 
malować swoje rysunki i robić papierowe 
dekoracje. 

W ogródku Astorii, skąd blisko można 
było obserwować pokazy flmowe obec -
na była spora grupa społemowców na 
czele z prezesem WSS Praga Południe 
Bogusławem Różyckim. Dla nich była 
to nie tylko satysfacja z uczczenia dorob-
ku Universamu, ale również dobra oka-
zja do promocji spółdzielni. Cały festyn 
otaczaly bowiem duże banery reklamo-

we. Można było na nich odczytać m.in. 
promocje cenowe pod hasłem „Udane 
zakupy blisko domu”, promocje produk-
tów świeżych – mięsa w czwartki, piątki 
i soboty oraz warzyw i owoców w piąt-
ki i soboty. Oprócz tego widniał plakat 
o konkursie trwającym do końca lipca, 
obejmującym zakupy soków i napojów 
Hortexu, w którym atrakcyjnymi nagro-
dami były rowery, namiot 3-osobowy 
i zestaw ogrodowo-piknikowy. 

Festyn w przyjaznej, luźnej atmofe-
rze, przyciągnął liczne rodziny z dzieć-
mi, osoby w różnym wieku, które bawiły 
się pogodnie i wesoło i tylko trzeba było 

uważać na świeżo pomalowane ławki… 
Warto dodać, że na miejsce zasłużo-

nego Universamu powstanie imponu-
jący obiekt. Będą to dwie 16-piętrowe 
wieże, z niższym łącznikiem, w którym 
znajdzie się galeria handlowa. Rzeźba 
dziewczyny przy fontannie i neon naj-
bardziej przypominający mieszkańcom 
Grochowa Uniwersam, który nieuchron-
nie odchodzi w przeszłość, zostaną uho-
norowane w kompleksie jako łączące to, 
co było z tym, co nastaje. Inwestorem jest 
WSS”Społem” Praga Południe i frma de -
weloperska Dantex.

Jej prezes Marek Roefer mówił w wy-
wiadzie dla magazynu Eurobuild Central 
and Eastern Europe: „Budowę chcieliby-
śmy rozpocząć na początku 2016 roku, 
wcześniej zaczniemy rozbiórkę Univer-
samu Grochów. Mamy duże poparcie 

lokalnych władz, dla których ten projekt 
jest również bardzo ważny, ponieważ 
pomoże wykreować wokół ronda praw-
dziwe centrum Grochowa. Oczywiście 
utrzymana zostanie funkcja handlowa 
– na dwóch pierwszych kondygnacjach, 
część zajmie nasz partner, czyli Społem. 
Na funkcję handlową i usługową prze-
znaczyć chcemy około 11-12 tys. mkw. 
Planujemy powstanie niedużego centrum 
typu convenience dostosowanego do siły 
nabywczej okolicznych mieszkańców. 
Nad częścią handlową zaplanowaliśmy 
dwa poziomy parkingów dla mieszkań-
ców dwóch 17-kondygnacyjnych wież 
mieszkalnych, w których pomieścić się 
ma ponad 400 lokali. Dodatkowy par-
king, dla klientów sklepów, znajdzie się 
na poziomie -1. W sumie będzie około 
770 miejsc parkingowych, z czego około 

400 dla mieszkańców kompleksu”. Bu-
dowa „dwóch wież” ma potrwać około 
dwóch lat. Wartość inwestycji wyniesie 
około 180 mln zł.

D.G. 

Dzięki You Tube można sobie 
oglądać trwający prawie dwie 
minuty przedwyborczy frag-

ment rozmowy premier Ewy Kopacz 
z red. Piotrem Kraśko w TVP Info 7 
lipca br.  Mówi ona, że „mnóstwo ludzi 
chodzi do Biedronki”, a dalej wprost 
reklamuje tę portugalską sieć: „trzeba 
przyznać, że w Biedronce te warzywa są 
SUPER”. Co więcej, wcale niezrażona 
zażenowaniem red.Kraśko i jego uwagą 
„ostro w promocję idziemy…”, jeszcze 
raz dobitnie powtarza – „kupuję w Bie-
dronce i te warzywa są SUPER!”… 

To nie jest zwykła wpadka, gdyż 
eksperci z Instytutu Monitorowania 
Mediów wyliczyli, iż swoją wypowie-
dzią premier Kopacz zafundowała 
Biedronce tak duże echo, że stano-
wi równowartość reklamy wartości 

ponad 7 mln zł. Portal wpolityce.
pl wręcz zapytał 30 lipca: „Czy 
premier Kopacz bierze kasę za rekla-
mę dla Biedronki?”. Jej wypowiedź 
telewizyjna wywołała burzę w inter-
necie. Wywołuje też oburzenie, nie-
smak, sprzeciw polskich handlowców, 
a w tym i społemowców. Wyrażali to na 
posiedzeniu naszej Rady Programowej 
3 sierpnia, na którym byli obecni pre-
zesi z Sochaczewa, Legionowa, Pragi 
Płd., Pruszkowa, Grodziska, Śródmie-
ścia, MAH, SPC, Hali Targowej Wola. 

Pani premier swoje pochwały wypo-
wiedziała w kontekście obrony Biedronki 
przed postulatem prezydenta elekta An-
drzeja Dudy i PiS o wprowadzeniu po-
datku obrotowego od wielkich sieci han-
dlowych. Dodała, że Biedronka kupując 
od polskich rolników musiałaby podnieść 
ceny detaliczne. Tymczasem jest w błę-
dzie, bo jak podał 30 lipca popularny por-
tal dlahandlu.pl, w porównaniu z danymi 
za pierwsze półrocze roku 2014, import 
produktów portugalskich do Biedronki 
wzrósł o ponad 60%, szczególnie doty-
czy to owoców – głównie cytrusowych, 
mango i melonów; warzyw – głównie 
brokułów, czosnku, pomidorów i fasoli 
oraz wina, którego eksport z Portuga-
lii osiągnął prawie trzy miliony litrów! 
Zatem pani Kopacz kupuje portugalskie 
warzywa…

Podobnie pani premier nie chce 
wcale zauważyć, że portugalska sieć 
poprzez agresywną ekspansję nisz-
czy i uśmierca polskie sklepy, w tym 
tysiące małych, rodzinnych i większe 
osiedlowe oraz coraz groźniej zagra-
ża polskim sieciom. Również nie chciał 
tego zauważyć i uwzględnić ustępują-
cy prezydent Bronisław Komorowski 
i minister spraw zagranicznych Grzegorz 
Schetyna, który w jego imieniu 29 lipca 
miał udekorować Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Zasługi RP Pedro Pereiro 
da Silva, dyrektora operacyjnego Grupy 
Jeronimo Martins w Polsce, właściciela 
Biedronek. Dopiero pod wpływem burzy 
w internecie, po stanowczych protestach 
Stowarzyszenia Stop Wyzyskowi-Bie-
dronka i Polskiej Izby Handlu przełożył 

termin uroczystości. 
Słusznie pyta prestiżowy ma-

gazyn FORBES z 31 lipca 

w tytule artykułu: „Za co należy 
się order Biedronce?” i odpowia-

da w pierwszym zdaniu” „Procesy 
z pracownikami, dostawcami, walka 
o lokalizację w zabytkach i niszcze-
nie lokalnego handlu…” Dalej autorka 
Magdalena Krukowska pisze, że „Polska 
dla Portugalczyków okazała się wyjątko-
wo rozległym i żyznym polem. Jako je-
dyny kraj w Europie, w którym nie obo-
wiązują przepisy regulujące rozrost sieci 
handlowych. Inaczej niż np. we Francji, 
gdzie w miastach, gdzie mieszka mniej 
niż 40 tys. mieszkańców, na otwarcie 
obiektu handlowego powyżej tysiąca me-
trów kwadratowych zgodę musi wydać 
specjalna komisja. W Portugalii pozwo-
lenie na budowę sklepu powyżej 2 tys. 
m kw. wydaje minister, po wcześniejszej 
akceptacji odpowiednika naszego Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

Autorka dodaje ironicznie, że „nie-
wątpliwym osiągnięciem” zarządcy 
Biedronki jest to iż „dzięki Biedronce 
pomógł swojemu szefowi z centrali, Ale-
xandre Soares dos Santos (od niedawna 
na emeryturze), zostać najbogatszym 
człowiekiem w Portugalii”.

Bezzwłocznie na order dla Portugal-
czyka i korzystną dla niego reklamę za-
fundowaną przez panią premier zareago-
wała Polska Izba Handlu, reprezentująca 
polskie frmy handlowe, w tym Społem. 

Jej prezes Waldemar Nowakowski już 8 
lipca oświadczył: „Wczoraj premier Ewa 
Kopacz chwaliła w mediach sieć Bie-
dronka. Środowisko handlu jest oburzone 
tą wypowiedzią. Nie godzi się, aby pre-
mier Polski reklamowała konkretną sieć 
handlową. Nie jest to pierwszy raz, gdy 
osoba na stanowisku premiera wspiera 
sieć Biedronka – w 2011 roku Donald 
Tusk publicznie deklarował, że robi tam 
zakupy. Zadaniem rządu jest troska o roz-
wój handlu i tworzenie warunków równej 
konkurencji. Przedsiębiorcy handlowi 
są zniesmaczeni kolejnym przypadkiem 
promowania konkretnej frmy przez oso -
bę na tak ważnym publicznym stanowi-
sku, trudno zrozumieć z czego wynika 
kolejne takie zdarzenie”.

30 lipca prezes PIH przesłał Portugal-
czykowi ironiczne gratulacje, zastrze-
gając jednocześnie: „Mamy nadzieję, że 
w podobny sposób docenione zostaną 

działania na rzecz integracji handlu pro-
wadzone od 20 lat przez polskie przedsię-
biorstwa i ich menadżerów… To dzięki 
ich zaangażowaniu udało się utrzymać 
setki tysięcy miejsc pracy oraz zróżnico-
waną i bogatą ofertę dla konsumentów, 
która odróżnia nasz handel od struktury 
handlu w wielu krajach Europy.”

Od szeregu lat wskutek fatalnej 
polityki handlowej kolejnych rządów, 
polski handel pada i kurczy się pod 
ciosami bezgranicznej konkwisty za-
granicznych wielkich sieci, podobnie 
jak polscy producenci, jak np. mle-
czarze zmuszani są do przyjmowania 
dyktowanych niszczących ich warun-
ków. Czas najwyższy, aby zgłaszać 
powszechnie głośne protesty i żądania 
polskich handlowców i producentów! 
Okres przedwyborczy sprzyja temu, 
by polskiej opinii publicznej, wybor-
com uzmysłowić negatywne skutki tej 
fatalnej polityki państwa i pilnej ko-
nieczności jej zmiany. W moim przeko-
naniu, listopadowy VI Zjazd Krajowy 
Społem powinien przyjąć Memoran-
dum w sprawie obrony polskiego han-
dlu, skierowane do najwyższych władz 
państwowych, do nowego prezydenta 
i nowego premiera.

DARIUSZ GIERYCZ

SUPER dla konkwisty

i postanowień statutu, także zbadanie 
przestrzegania przez spółdzielnię prowa-
dzenia przez nią działalności w interesie 
ogółu członków celów ekonomicznych, 
socjalnych oraz kulturalnych .Lustracja 
wskazuje członkom na nieprawidłowo-
ści w działalności organów spółdzielni. 
Ponadto udziela organizacyjnej i instruk-
tażowej pomocy w usuwaniu stwierdzo-
nych nieprawidłowości w usprawnieniu 
działalności spółdzielni.

Lustrację w podmiotach spółdziel-
czych wykonujemy w poczuciu misji słu-
żenia spółdzielcom, zgodnie z zasadami 
spółdzielczymi, które mówią m.in. że” 
spółdzielnie są demokratycznymi orga-
nizacjami kontrolowanymi przez swoich 
członków, którzy aktywnie uczestniczą 
w określaniu ich polityki i podejmowa-
niu decyzji”. Istotną rolą lustracji są jej 
wyniki opracowane na podstawie ustaleń 
protokołu lustracji w formie wniosków 
polustracyjnych. Lustrator omawia je 
z organami spółdzielni i często służą 
programowi naprawy, bądź jako wartość 
dodana stanowią ważny bodziec dla roz-
woju spółdzielni. 

- Jaki jest dorobek lustracji, np. za 
ubiegły 2014 rok?

- Dorobkiem są przeprowadzone lu-
stracje, a na ich podstawie opracowane 
wnioski polustracyjne, a często wskazów-
ki jakie lustrator przekazuje członkom 
spółdzielni i jej organom dla usprawnie-
nia działalności spółdzielni. W 2014 roku 
58 spółdzielczych związków rewizyjnych 
w 15 branżach oraz Krajowa Rada Spół-
dzielcza (będąca związkiem rewizyjnym 
dla niezrzeszonych spółdzielni) przepro-
wadziły łącznie 1914 lustracji, z tego 
związki 1746, a KRS 177 (w tym 9 do-
tyczyło lustracji związków rewizyjnych). 
Z tego 1824 to lustracje pełne, 63 inwe-
stycyjne /w spółdzielniach mieszkanio-
wych/, 25 problemowych i 2 sprawdza-
jące /powtórne/. Należy dodać ,że około 
37% spółdzielni funkcjonujących na ryn-

ku to spółdzielnie zrzeszone w związkach 
rewizyjnych, pozostałe są niezrzeszone.

Mając na uwadze rolę jaką powinna 
spełniać lustracja, Krajowa Rada Spół-
dzielcza przywiązuje ogromną wagę 
do jakości kadr lustratorów. Systema-
tycznie dbamy o wysoki poziom kształ-
cenia lustratorów, ich cechy osobowe 
oraz poziom etyczno-moralny. Zgodnie 
z Uchwałą nr 20 z dn. 20 marca 2012 r. 
obowiązuje również system uzupełnia-
nia wiedzy lustratorów w formie szkoleń 
uzupełniających.

- Na koniec pytanie o perspektywy 
lustracji spółdzielczej? 

- Po latach przemian społeczno-go-
spodarczych lustracja spółdzielcza nadal 
jest potrzebna. Tak jak potrzebną była 
w 1920 r. kiedy to przyjęto w niepodle-
głej Polsce pierwszą ustawę spółdziel-
czą, która ustalała obowiązek lustracji 
spółdzielni co trzy lata. Jednak ciągle 
oczekujemy na nowe prawo spółdziel-
cze, które przypisze Krajowej Radzie 
Spółdzielczej instrumenty prawne dają-
ce możliwość egzekwowania, chociażby 
w sytuacji nie poddawania się lustracji 
przez spółdzielnię, chociaż jest ona usta-
wowym obowiązkiem, bo przecież ponad 
połowa spółdzielni funkcjonujących na 
rynku nie poddaje się lustracji. Uważam, 
że dla większej skuteczności powinniśmy 
dbać o odbudowę zaufania, aby lustracja 
w odbiorze społecznym była dobrze po-
strzegana, nie tylko poprzez podnosze-
nie poziomu wiedzy lustratorów, ale np. 
unikanie lustrowania spółdzielni przez 
prezesów innych spółdzielni, co odbie-
rze argumenty krytykom spółdzielczości. 
Lustratorzy powinni być takimi lekarza-
mi spółdzielni, wskazywać drogi napra-
wy, a nawet kierunki rozwoju. Powinni 
szerzej służyć swoją rozległą wiedzą 
i doświadczeniem również poprzez 
system szkoleń spółdzielczych, a nawet 
ucząc przedsiębiorczości i zasad odpo-
wiedzialności począwszy od spółdzielni 
uczniowskich. 

- Dziękuję Pani za rozmowę. 
Rozmawiał : DARIUSZ GIERYCZ

Polemiki

 Dokończenie ze str. 1
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WSS Praga Północ Rachunek ekonomiczny
Redakcja naszego miesięcznika 11 

czerwca br. gościła na Walnym 
Zgromadzeniu „Społem” WSS 

Praga Północ, które odbyło się w sie-
dzibie Spółdzielni przy ul. Łabiszyń-
skiej 16. 

Działalność tej niewielkiej warszaw-
skiej spółdzielni zrzeszającej 20 człon-
ków i zatrudniającej 6 pracowników 
opiera jest jedynie na wynajmie po-
siadanych obiektów handlowo-usługo-
wych. Rok 2014 był pierwszym rokiem 
od 2003, w którym Spółdzielnia osią-
gnęła niekorzystny wynik fnansowy, 
który zamknął się stratą. 

Rok 2014 mimo ujemnego wyni-
ku był czasem pełnego zaangażowania 
i odpowiedzialnej postawy zarówno 
pracowników jak i członków spółdziel-
ni, co w swym wystąpieniu podkreślił 
Zbigniew Chojnacki – prezes Zarządu. 
W sprawozdaniu Zarządu prezes infor-
mował, że Spółdzielnia odnalazła swoje 
miejsce w aktualnych warunkach gospo-
darki rynkowej, działalność oparła na 
rachunku ekonomicznym. W roku 2015 
nie będą podejmowane żadne ryzykow-
ne przedsięwzięcia, które byłyby nieko-
rzystne dla bilansu Spółdzielni. Działa-
nia skupione będą przede wszystkim na: 
efektywnym wykorzystaniu obiektów 

Spółdzielni poprzez ich wydzierżawia-
nie, remonty i odnawianie posiadanych 
budynków, windykację należności z lat 
poprzednich, porządkowanie spraw wła-
snościowych nieruchomości. 

Sprawozdanie z działalności Rady 
Nadzorczej za rok 2014 przedstawi-
ła przewodnicząca Teresa Krupa. Rada 
Nadzorcza wnikliwie analizowała sytu-
ację ekonomiczno-fnansową spółdzielni 

i pomimo osiągnięcia ujemnego wyni-
ku fnansowego za 2014 r. sytuacja pod 
względem fnansowym jak i organizacyj-
nym jest nadal stabilna.

W dyskusji członkowie Spółdzielni 
rozmawiali o obecnej sytuacji, wyrażając 
chęć aktywnej współpracy z Zarządem.

Tekst i foto: 
DANUTA BOGUCKA

W roku ubiegłym, z okazji 25-le-
cia przemian ustrojowych 
w naszym kraju, ogłosiliśmy 

konkurs redakcyjny, organizowany 
we współpracy z Komisją Historyczną 
Warszawskiej Spółdzielczości Spożyw-
ców pod nazwą: „Przemiany 25-lecia 
w mojej spółdzielni i w moim życiu 
w latach 1989-2014”. Zaprosiliśmy do 
udziału w nim wszystkich Czytelników, 
publikując od początku roku ogłosze-
nia o konkursie na pierwszej stronie 
Społemowca. Niestety, mimo naszych 
wielomiesięcznych apeli, a także apeli 
Komisji Historycznej WSS, również na 
zebraniach spółdzielczych, odzew na 
konkurs okazał się znikomy. Wspólnie 
po zakończeniu okresu przyjmowania 
prac konkursowych zastanawialiśmy 
się nad przyczynami braku szerszego 
zainteresowania. Być może wpłynę-
ły na to nie tylko okoliczności zajęć, 
trosk, czy inne naszych potencjalnych 
korespondentów, ale chyba również 
niezbyt życzliwa aura wokół spółdziel-
czości, wytworzona przez niektóre nie-
przychylne środowiska i media oraz 
szczególne wieloletnie perypetie z two-
rzeniem nowego, korzystnego dla spół-
dzielni prawa spółdzielczego.

Niemniej pragniemy serdecznie 
podziękować trzem aktywnym oso-
bom, które nadesłały nam swe prace, 
a w tym byłym zasłużonym prezesom 
spółdzielni, Annie Bocianowskiej z PSS 
Legionowo i Juliuszowi Gerungowi 
z WSS Śródmieście oraz zasłużonemu 
działaczowi WSS Praga Południe Jó-
zefowi Bembeniście. Dwie z tych prac, 
wraz z ilustracjami, publikujemy poni-
żej, a trzecią opublikujemy wkrótce. /
red./
    

* * * 
W roku 2014 spółdzielnia z którą 

jestem związana od ponad 40-
tu lat obchodzi swoje 75-lecie. Przez 
wszystkie te lata mogłam obserwować 
i niejednokrotnie wpływać na to jak się 
zmieniała, piękniała, dostosowywała 
do wymogów rynku. Wszystko to dzię-
ki członkom i pracownikom spółdzielni 
oraz jej sympatykom. Ostatnie 25 lat 
to okres dużych zmian.

W 1989 r. od miesiąca października 
spółdzielnią zarządzał zarząd w składzie: 
Jadwiga Pietras prezes, Elżbieta Kurzyna 
zastępca, a Elżbieta Warzyńska– członek 
zarządu. Spółdzielnia zatrudniała wów-

czas prawie 400 osób oraz 
118 uczniów pobierających 
naukę zawodu. Na koniec 
roku 1989 prowadziliśmy 
44 sklepy spożywczo-prze-
mysłowe, „7 zieleniaków”, 
11 placówek gastronomicz-
nych, 4 zakłady produkcyj-
ne (piekarnię, ciastkarnię, 
masarnię, wytwórnię wód 
gazowanych i rozlewnię 
piwa) oraz ośrodek „Prak-
tyczna Pani”. Ja w tym cza-
sie przebywałam na urlopie 
wychowawczym, byłam 
szczęśliwą mamą. Do pracy wróciłam 
w 1992 r.

Lata 90-te to trudne lata związane 
z prywatyzacją, urynkowieniem i no-
wym prawem lokalowym. Zarząd aby 
utrzymać spółdzielnię podejmował wiele 
często bardzo trudnych decyzji. Między 
innymi były to: zmiany organizacyjne, 
przemieszczanie placówek, ograniczenia 
kadrowe. W wyniku zmian w prawie lo-
kalowym spółdzielnia oddała właścicie-
lom 3 placówki gastronomiczne, ciast-
karnię, masarnię i 12 sklepów. Wysokie 
opłaty czynszowe Spółdzielni Miesz-
kaniowej zmusiły do rezygnacji z pro-
wadzenia następnych 3 lokali gastrono-
micznych. Następuje również likwidacja 
ośrodka „Praktyczna Pani” gdyż Spół-
dzielnia Mieszkaniowa wypowiada lokal, 
nowej lokalizacji nie było. Zarząd stara 
się adoptować inne własne pomieszcze-
nia na prowadzenie działalności. Zaadop-
towano budynek przechowalni owoców 
i warzyw na ciastkarnię, pomieszczenie 
po warsztacie chłodniczym przeznaczo-
no na sklep z artykułami przemysłowymi 
i chemicznymi, wydzierżawiany sklep 

odzieżowy „Weronika” na 
sklep spożywczy. 

Dzięki staraniom Zarządu 
otrzymano prawo własności do budynku 
przy ulicy Sienkiewicza 12 gdzie do dzi-
siaj mieści się siedziba Zarządu. Pod ko-
niec 1990 roku zmienił się skład Zarządu, 
prezesem nadal została Jadwiga Pietras, 
v-ce prezesem Janina Tarnowska, człon-
kiem zarządu Elżbieta Warzyńska. 

Z inicjatywy prezesa Jadwigi Pietras 
wystąpiono do Spółdzielni Mieszkanio-
wej z propozycją przejęcia na własność 
pawilonów handlowych, przy budowie 
których spółdzielnia nasza partycypowa-
ła w kosztach. Z roku na rok spółdziel-
nia coraz bardziej się kurczyła, szukano 
oszczędności, zmniejszała się ilość pla-
cówek, ograniczono liczbę pracowników 
administracji. Mimo tych ograniczeń 
spółdzielnia prosperowała dobrze. Dalsze 
lata to wzrastające nakłady na remon-
ty i modernizacje placówek. Zakupiono 
samochód „Avia”. Zmieniono organi-
zacje, aranżacje w sklepach, wymienio-
no urządzenia. Opracowano nowe logo 
spółdzielni z tęczą, które sukcesywnie 
umieszczano na naszych placówkach, sa-
mochodach, etykietach naszych wyrobów 
itp., coraz częściej spółdzielnia reklamo-
wała się w prasie i telewizji lokalnej. 
Zarząd wraz z pracownikami starał się 
wszelkimi siłami przystosować do gospo-
darki rynkowej i walczyć z wzrastającą 
konkurencją.

W ramach porządkowania spraw wła-
snościowych uzyskano dwa akty notarial-
ne na wieczystą dzierżawę gruntów, na 
których spółdzielnia wybudowała obiek-
ty z własnych środków. Wybudowano na 
gruncie miejskim nowy nieduży sklep 
przy ulicy Przemysłowej.

Cały czas trwała modernizacja skle-
pów i doposażanie w urządzenia coraz 
nowocześniejsze. Nasza spółdzielnia 
piękniała. Lubiłam swoją pracę spółdziel-
nia była moim drugim domem, nawiąza-
łam tu wiele znajomości, przyjaźni, które 
trwają do dzisiaj.

W latach 90-tych przeprowadzono 
w spółdzielni wiele znaczących inwesty-
cji np. doprowadzenie gazu do piekarni 
i wytwórni wód gazowanych, zakup no-
wego pieca do piekarni czy przebudowa 
kotłowni.

Koniec lat 90-tych to pojawiająca się 
coraz częściej w mieście i okolicach kon-
kurencja w postaci dużych zachodnich 
sieci handlowych. Działania Zarządu 
i pracowników skupiały się na dosto-
sowaniu oferty handlowej do potrzeb 
naszych klientów, poprawy wyglądu we-

wnętrznego i zewnętrznego 
naszych placówek.

Z końcem 1996 roku 
wobec braku perspektyw 
zbytu zaprzestano pro-
dukcji napojów i rozlewu 
piwa. Pomieszczenia wy-
korzystano na prowadzenie 
hurtowni napojów i piwa. 
W tym też roku spółdzielnia 
uzyskała dzięki staraniom 
prezesa J. Pietras własno-
ściowe prawo spółdziel-
cze do lokali użytkowych 
w Spółdzielni Mieszkanio-
wej czterech pawilonów 

handlowych. Wchodząc w nowe stulecie 
wszystkie placówki spółdzielni maja ure-
gulowane prawo własności lub stabilny 
status prawny.

Pierwsze lata bieżącego tysiąclecia 
to zastój gospodarczy państwa, zuboże-
nie społeczeństwa i nie zawsze uczciwa 
konkurencja zagraniczna. Pomimo tego 
sytuacja spółdzielni jest dobra, a wypra-
cowane z trudem i poświęceniem wyniki 
pozytywne. W tym też czasie spółdzielnia 
wprowadza dwa sklepy do sieci Lux, je-
den mini Lux.

W 2004 r. odchodzi na zasłużoną eme-
ryturę prezes Jadwiga Pietras.. Od mar-
ca tego roku spółdzielnią kieruje zarząd 
w składzie Anna Bocianowska – prezes, 
Janina Tarnowska – z-ca prezesa. Rok 
2004 był też rokiem przystąpienia nasze-
go kraju do Unii Europejskiej. Następne 
lata nie były łatwe. Coraz trudniej kon-
kurować z impetem wkraczającą na nasz 
teren konkurencją.

Lata 2004-2010 charakteryzują się 
dalszą modernizacją i komputeryza-
cją sklepów. Wykonano kompleksowy 
remont piekarni, dostosowując zakład 

do wymogów systemu HACCP– pra-
ce obejmowały gruntowną przebudowę 
pomieszczeń, wyposażenie w nowe ma-
szyny i urządzenia, docieplenie i zmianę 
elewacji. W tym czasie zaadaptowano 
również magazyn gospodarczy na hur-
townię napojów i piwa. Znaczną inwe-
stycją w tych latach było docieplenie, 
zmiana elewacji, aranżacji i wyposażenia 
sklepu nr 34. Systematycznie wszystkie 
sklepy wyposażano jako standard w kli-
matyzacje, komputery i terminale do płat-
ności kartami płatniczymi. 

Dzięki staraniom zarządu w 2009 
r. zostały podpisane akty notarialne na 
uwłaszczenie trzech pawilonów handlo-
wych wraz z prawem wieczystej dzier-
żawy gruntów, na mocy Art.17 14 ustawy 

o spółdzielniach mieszka-
niowych. Dzięki tej operacji 
zwiększył się majątek spół-
dzielni.

 Podejmowane w/w inwe-
stycje to jeden z czynników 
wzrostu obrotów, a unowo-
cześnienie procesu sprzeda-
ży jest istotnym czynnikiem 
przyciągającym klienta. 
Wiemy, że klient woli robić 
zakupy w ładnym, funkcjo-
nalnie urządzonym sklepie 
i regulować rachunki za za-
kupu kartą płatniczą. Przy-
nosiło to wymierne zyski.

W 2010 r to zmiany w zarządzie, pod 
koniec roku z-ca prezesa Janina Tarnow-
ska przeszła na emeryturę. Uchwałą nad-
zwyczajnego zebrania przedstawicieli 
ustanowiony został zarząd jednoosobowy 
z prezes Anną Bocianowską.

Lata 2011-2014 to lata umacniania 
naszej pozycji na rynku, co staje się co-
raz trudniejsze. W 2011 roku zaprzestano 
hurtowej sprzedaży napojów i piwa gdyż 
od dłuższego czasu działalność ta była nie-
rentowna. Obiekt został wydzierżawiony. 
Ostatnie lata to ciągłe zabieganie o klienta. 
Nasze placówki handlowe w większości 
znajdują się blisko osiedli mieszkanio-
wych, dlatego zaopatrzenie odbywa się 
pod kątem oczekiwań klientów. Spół-
dzielnia stara się sprostać wymaganiom 
klientów i sklepy zaopatrywane są przede 
wszystkim w artykuły świeże, wiadomego 
pochodzenia i po cenach porównywalnych 
na lokalnym rynku.

Z inicjatywy pani prezes w 2011r. zo-
stał powołany do życia „Klub seniora”, 
którego członkowie spotykają się raz 

w miesiącu w siedzibie spółdzielni gdzie 
mogą mile spędzić czas. Przewodniczącą 
klubu została pani Janina Tarnowska.

W ostatnich latach znaczną inwesty-
cją była wymiana sieci komputerowej 
i wprowadzenie nowego oprogramowa-
nia w administracji spółdzielni. W 2012 r. 
na mocy „spec ustawy” spółdzielnia mu-
siała oddać część gruntu i budynek sklepu 
nr 28 mini Lux pod inwestycję kolejową.

W 2013 r. prezes Anna Bocianowska 
przeszła na emeryturę. Rada Nadzorcza 
powołała na stanowisko prezesa Ewę 
Moskal, która z zapałem wzięła się do 
pracy. Został uruchomiony nowy sklep nr 
36 w zamian za sklep nr28. Wprowadzo-
ny został program lojalnościowy „Spo-
łem znaczy razem”.

Obecnie spółdzielnia pro-
wadzi działalność gospodarczą 
w 7 sklepach, produkcję pie-
karsko-ciastkarską, wynajem 
wolnych powierzchni. Tylko 
dwa lokale są wynajmowane 
pozostałe to własność spół-
dzielni. Wszystkie wyposażone 
są w klimatyzacje, komputery, 
terminale do płatności kartą 
i sukcesywnie wymieniane 
mają urządzenia.

Spółdzielnia na przestrzeni 
ostatnich 25-ciu lat w wyniku 
zmian związanych z prywa-
tyzacją, urynkowieniem itp. 

bardzo się skurczyła, mimo to zajmuje 
poczesne miejsce na handlowej mapie 
miasta. Zarząd i pracownicy dokłada-
ją wszelkich starań aby jakość naszych 
usług była jak najlepsza i aby spółdziel-
nia długo jeszcze służyła naszym człon-
kom i klientom. Spółdzielnia co roku po-
nosi znaczne nakłady na majątek trwały, 
a ponadto wspomaga różnego rodzaju 
organizacje np.: Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy, Caritas, Legionowskie 
Towarzystwo Siatkówki i wiele, wiele 
innych.

W moim prywatnym życiu po 2000 
roku też wiele się zmieniło, awansowa-
łam – stanowisko jakie mi powierzono 
było bardzo odpowiedzialne, pochłaniało 
dużo więcej czasu ponadnormatywnego. 
Moja latorośl była już samodzielna, a ja 
mogłam poświęcić się pracy, którą lubi-
łam. Pisząc powyższe jestem już na eme-
ryturze, jako członek spółdzielni nadal 
interesuję się jej losami i jest mi bliska, 
ponieważ całe moje życie zawodowe jest 
z nią związane.

 ANNA BOCIANOWSKA

* * * 
Moja Spółdzielnia to Warszawska 

Spółdzielnia Spożywców Śródmie -
ście, z którą jestem związany od 1977 
roku, gdy wówczas Spółdzielnia była 
Oddziałem Warszawskiej Spółdzielni 
Spożywców. Zostałem dyrektorem tej 
placówki. Oddział nasz był potenta -
tem. Prowadził 286 sklepów spożyw -
czych,125 z artykułami przemysłowymi, 
5 kwiaciarni i 197 zakładów gastrono -
micznych..

Pomijając dalsze dzieje, przejdę do 
roku 1981. Gdy 13 grudnia włączyłem 
telewizję, pokazał się czarny ekran. Póź-
niej Wojciech Jaruzelski zakomunikował, 
że wprowadzono stan wojenny. Szybko 
wsiadłem w samochód i pojechałem do 

sklepów aby sprawdzić czy sprzedawa-
no napoje alkoholowe. Ponieważ była 
to niedziela, sklepów mało było otwar-
tych. Okazało się, że nasze kierowniczki 
sklepów zachowały się właściwie. Tylko 
w jednym z punktów sprzedaży sprzeda-
wano alkohol. Na szczęście nie zostało 
to stwierdzone przez kontrole. co pewien 
czas byłem zatrzymywany przez poste-
runki wojskowe. Gdy mówiłem dlaczego 
jadę i po wylegitymowaniu byłem dalej 
puszczany. Później miałem przepustkę 
podpisaną przez ówczesnego Prezesa 
WSS Jana Pazio i wystarczała ona bym 
mógł poruszać się po mieście. 1 stycznia 
1983 r, przeszedłem do pracy w handlu 
państwowym.

W 1983 roku powstała spółdzielnia 
WSS Śródmieście. W miejsce Wojewódz-
kiej Spółdzielni Spożywców utworzono 
Oddział Okręgowy Społem Centralne-
go Związku Spółdzielni Spożywców. 
W grudniu 1983 roku Rada Nadzorcza 
wybrała mnie Prezesem WSS Śródmie-
ście. Natomiast w 1989 roku w naszej 
Spółdzielni nastąpiły radykalne zmiany. 
Gastronomia oddzieliła się i powstała ga-
stronomiczna spółdzielnia. Zarząd Dziel-
nicy wypowiedział umowy na wynajem 
sklepów. Sklepy miały zostać sprywaty-
zowane. Przy wsparciu Rady Nadzorczej 
zabiegaliśmy o to, by w prywatnych skle-
pach właścicielami zostali dotychczasowi 
kierownicy. W wielu przypadkach to się 
udało.

Zlikwidowano Oddział Wojewódz-
ki Społem. Likwidator postanowił zli-
kwidować nasz miesięcznik „Społe-
mowiec Warszawski”. Tu przyjęliśmy 
zdecydowane stanowisko, uznając, że 
ten miesięcznik powinien nadal istnieć 
i integrować spółdzielnie Warszawy 
i Województwa Warszawskiego. WSS 
Śródmieście przejęła Redakcję „Społe-
mowca Warszawskiego” wraz z dwu-
osobowym personelem zatrudnionym 
na niepełnych etatach, przydzielając jej 
odpowiedni lokal. Udało się namówić 
poszczególne WSS i PSS do fnansowej 
pomocy w wydawaniu miesięcznika. 

 
Nadal pracowałem w WSS Śródmie-

ście. Poza pracą zawodową aktywnie 
działałem społecznie w organizacji kom-
batanckiej, redagowałem miesięcznik 
poświęcony młodocianym więźniom po-
litycznym lat 1944 – 1956. W 1999 roku 
przeszedłem na emeryturę. 

JULIUSZ GERUNG

Echa konkursu

Dawniej wyglądał tak.

A dzisiaj to jego wygląd.

Sklep 34 dawniej...
i teraz po rewitalizacji.

25-lecie przemian 1989–2014
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Cepeliada w Sopocie

Komisja Historyczna WSS

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

W Hali Mirowskiej

Grupa działaczy spółdzielczych, 
a szczególnie członkowie Komisji His-
torycznej Warszawskiej Spółdzielczoś -
ci Spożywców pod przewodnictwem 

Michała Majewskiego i Ryszarda Siwa-
ka, wystąpili z inicjatywą zorganizowa-
nia Izby Pamięci, to jest muzeum histo-
rycznego warszawskiej spółdzielczości 
spożywców. Po uzyskaniu zgody ówcz-
esnych władz spółdzielczych, a następ-
nie po otrzymaniu lokalu przy ul. Nowy 
Świat 53, zaczęto gromadzić różnego 
rodzaju dokumenty i inne pamiątki his-
toryczne. Wśród nich znajdują się m.in. 
stare dokumenty, fotografe, wydawnict -
wa książkowe i czasopisma spółdzielcze, 
kroniki, albumy, emblematy, dyplo -
my, odznaczenia, medale pamiątkowe, 
plakaty okolicznościowe, portrety wy-
bitnych działaczy spółdzielczych oraz 
puchary, sztandary, proporce przechodnie 
załóg spółdzielczych.

Godne uwagi są roczniki „Społemow-
ca Warszawskiego” zgromadzone od 

początku wydawania tj. od 1962 roku, 
które ukazują historię warszawskiej 
spółdzielczości spożywców. Za dwa lata 
„Społemowiec Warszawski” obchodzić 
będzie chlubny jubileusz 55-lecia.

Na szczególną uwagę zasługują Ho-
norowe Księgi Zasłużonych Działaczy, 
zawierające życiorysy i fotografe 
spółdzielców, którzy w różnych okresach 
służyli warszawskiej spółdzielczości 

i tworzyli jej historię. Księgi prowad-
zi sekretarz Komisji Historycznej Irena 
Chojnowska, która opracowuje sylwetki 
działaczy i na bieżąco uzupełnia wpisy. 
Każdego roku wysyła życzenia oko-
licznościowe do działaczy, którzy obcho-
dzą „okrągłą” rocznicę urodzin.

W Izbie Pamięci zostały zgromadzone 
liczne dokumenty i pamiątki history-
czne Warszawskich i Powszechnych 
Spółdzielni Spożywców województwa 
mazowieckiego.

W Izbie Pamięci stosowane są dwie 
formy ekspozycji zbiorów. Pierwsza 
z nich to ekspozycja stała obejmują-
ca całokształt dziejów warszawskiej 
spółdzielczości spożywców, w kolejnych 
okresach: – zaborów, – w czasie 

I wojny światowej, – w okresie 
międzywojennym, – w okresie II wojny 

światowej, – w okresie PRL,– w okresie 
bieżącym.

Druga – to w różnych blokach tem-
atycznych m.in. edukacja spółdzielcza, 
spółdzielczość uczniowska, członkow-
ie spółdzielni i samorząd spółdzielczy, 
ośrodki „Praktyczna Pani”, dyplomy, 
odznaczenia, medale pamiątkowe, wy-
dawnictwa spółdzielcze, sztandary, pro-
porce i puchary.

Ekspozycja zmienna wykonywana jest 
z okazji ważniejszych wydarzeń history-
cznych w poszczególnych spółdzielni-
ach, a szczególnie z okazji rocznic jubi-
leuszowych np. 145-lecia warszawskiej 
spółdzielczości spożywców i „Społem” 
WSS Śródmieście. Zbiory są ciągle i sys-
tematycznie uzupełniane, eksponowane 
i udostępniane zwiedzającym.

Izba Pamięci jako muzeum histo-
ryczne warszawskiej spółdzielczości 
spożywców, poza walorami informa-
cyjno-poznawczymi, posiada również 
walory dydaktyczne. Zwiedzanie Izby 
jest więc dobrą lekcją poglądową na te-
mat historii warszawskiej spółdzielczoś-
ci spożywców oraz patriotyzmu jej 
działaczy.

Po likwidacji Oddziału Wojewódzkie -
go, Komisję Historyczną i Izbę Pamięci 

przejął ówczesny prezes „Społem” WSS 
Śródmieście Juliusz Gerung, a po nim 
jego następczyni Anna Tylkowska.

Przez okres 10 lat społecznym kus-
toszem Izby Pamięci był Tadeusz Szy-
mański, który z wielkim zaangażowani-
em porządkował i uzupełniał zbiory, lecz 
z powodu choroby musiał zrezygnować 
z tej zaszczytnej funkcji. Opiekę na Izbą 
przejęło Prezydium Komisji History-
cznej, jej sekretarz i Dział Samorządowy. 
Od kwietnia 2011 roku społecznym 
kustoszem jest Kazimierz Bendkowski 

członek Prezydium Komisji, przedstaw-
iciel KZRSS ”Społem”, który z dużym 
powodzeniem pełni tę funkcję. Nawiązał 
kontakty z Muzeum Spółdzielczości, 
uzupełnia zbiory historyczne, udziela in-
formacji zwiedzającym Izbę.

Patronat nad Komisją Historyczną i Izbą 
Pamięci sprawuje „Społem” WSS Śród-
mieście na czele z prezes Zarządu Anną 
Tylkowską i przewodniczącą Rady Nad-
zorczej Cecylią Przedpełską, za co skład-
amy spółdzielcze słowa podziękowania.

IRENA CHOJNOWSKA

30-lecie Izby Pamięci

 Dokończenie ze str. 1

Michał Majewski – przewodniczący Komisji Historycznej dokonuje otwarcia Izby 
Pamięci 17 lipca 1985 r.

2 lipca br. w sali konferencyjnej 
SDH Hala Mirowska odbyło się 
spotkanie śródmiejskich Spół-

dzielców. Okazją do świętowania był 
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczo-
ści. W 1994 roku Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych potwierdziła waż-
ną rolę, jaką spółdzielnie odgrywają 
w rozwoju gospodarczym, społecznym 
i kulturalnym, ogłaszając wspólne od 
1995 roku obchodzenie Międzynaro-
dowego Dnia Spółdzielczości. W Pol-
sce Międzynarodowy Dzień Spółdziel-
czości obchodzony jest od 1925 roku, 
zrazu w jedną z pierwszych niedziel 
czerwca, obecnie zwykle pod koniec 
tego miesiąca, co wiąże się z prokla-
mowaniem przez Sejm RP w 1995 r. 1 

lipca Międzynarodowym Dniem Spół-
dzielczości. 

Zaproszonych witały przewodni-
cząca Rady Nadzorczej Cecylia Przed-
pełska, prezes WSS Śródmieście Anna 
Tylkowska i wiceprezes Małgorzata 
Klimas-Komorowska.

O spółdzielczym święcie nie zapo-
mnieli podopieczni Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla Dzieci Słabo-
widzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 
w Warszawie, których laurka zajęła na 
sali honorowe miejsce. Z placówką Spół-
dzielnia nasza pracuje od wielu lat orga-
nizując pokazy żywieniowe i inne liczne 
spotkania.

Swoją obecnością zaszczyciła zebra-
nych zaproszona na uroczystość prof. 

Zofa Chyra-Rolicz. Pełniąca funkcję 
wiceprezesa Towarzystwa Spółdzielców 
pani Profesor specjalizuje się w historii 
społecznej Polski XVIII – XX wieku, 
historii spółdzielczości i historii kultury. 
Od 2007 roku członkini Komitetu Nauk 
Historycznych Polskiej Akademii Nauk 
i Komisji Historii Kobiet. Prelekcja – 
Wielkie Damy Polskiej Spółdzielczości 
była prawdziwą „perłą” tego popołudnia. 

W uznaniu roli kobiet w rozwoju ru-
chu spółdzielczego Międzynarodowy 
Związek Spółdzielczy ogłosił rok 2012 
Rokiem Kobiet w Spółdzielczości. Spół-
dzielczość rozwijała się z udziałem ko-
biet, była im bliska. Dawała też rezultaty 
łącząc pożytek osobisty z celami ogól-
nospołecznymi. Piękne karty zapisały na 
tym polu polskie entuzjastki. Spółdziel-
czość, tak jak i ruch emancypacji kobiet, 
była wynikiem rewolucji przemysłowej 
i rozwoju stosunków kapitalistycznych. 
Kobiety dostrzegły w spółdzielczości 
możliwość zaspokojenia wielu codzien-
nych potrzeb. 

Nie sposób przytoczyć w artyku-
le kwestii jakie poruszyła prelegentka 
w swym wystąpieniu, wymienić nazwisk 
„wielkich” kobiet, które wpisały się na 
kartach spółdzielczości. Należy zatem 
sięgnąć po książkę pani profesor „Wspól-
nymi siłami – związki ruchu emancypacji 
kobiet ze spółdzielczością na ziemiach 
polskich przed rokiem 1939”.

W drugiej części spotkania przewod-
nicząca Cecylia Przedpełska poinformo-
wała o przebiegu obrad Zebrania Przed-
stawicieli, a prezes Anna Tylkowska 
o bieżącej sytuacji w Spółdzielni.

A gdy w miłej atmosferze przyszło się 
rozstać na każdego czekała słodka nie-
spodzianka. 

 Tekst i foto: 
DANUTA BOGUCKA

Ludowo, kolorowo i rozśpiewanie 
zrobiło się na Placu Kuracyj-
nym przed sopockim molo pod 

koniec lipca. To już 16 raz z rzędu 
w tej prestiżowej części najsłynniej-
szego naszego nadbałtyckiego kurortu 
zagościła Cepeliada. Barwny jarmark, 
w najlepszym tego słowa znaczeniu, 
ściągnął rzesze urlopowiczów. A było 
co oglądać.

Organizatorzy – Fundacja Cepelia 
Polska Sztuka i Rękodzieło oraz PTH 

Kąpielisko Morskie 
Sopot zadbali o cie-
kawy program arty-
styczny. Przez scenę 
muszli koncertowej 
przewinął się barwny 
korowód zespołów re-
gionalnych. Byli mię-
dzy innymi: Chmiela-
nie, Ziemia Lęborska, 
Koleczkowianie, Sie-
rakowice, Bazuny 
z Żukowa, Lewino, 
Słowiańska Dusza 
z Gdańska, Skowron-
ki z Brańska, Skład 
Kolonialny z Choj-

nic. Z zagranicy przyjechali ukraiński 
Switanok, słowacki Technik Stu i turecki 
Istambul Yedidepe Halkoyunlarl.

Przy dźwiękach takiej muzyki moż-
na było ruszyć między rzędy straganów. 
A tam, jak to na prawdziwym jarmarku, 
dla każdego coś miłego. Godnie i okaza-
le prezentowały się namioty Cepelii ze 
sztuką ludową najwyższego poziomu. 
Ceramika, wyroby tkackie, drobna sztu-
ka ludowa skutecznie kusiły do zakupów. 
Jak zwykle wianuszkiem gapiów otoczo-
na była pracująca kuźnia oferująca, oprócz 
bardzo udanej metaloplastyki, podkowy 
z wybijanym na miejscu imieniem tego, 
któremu szczęście przynieść mają. Amu-
lety na wszelkiego rodzaju powodzenia 
nabyć można było w stoisku z biżuterią. 
Były tam żabki – specjalistki od przypły-

wu gotówki oraz słonie – te ogólnie od 
powodzenia, ale znalazły się także wyspe-
cjalizowane słonie maturalne. Egzotyką 
powiało od stoiska ze sztuką afrykańską. 
Rosyjskie matrioszki różnej wielkości 
i pojemności wystąpiły w formie tradycyj-
nej i nowoczesnej przedstawiającej postaci 
współczesnej polityki i kultury. 

Pięknie prezentował się polski len 
zarówno w postaci makat czy obrusów 
jak i odzieży. Kapelusze z flcu robi -
ły wrażenie i kształtem, i kolorem. Dla 
przewidujących ciężką zimę było stoisko 
kuśnierskie. Panie uwodzone były przez 
producentów ekologicznych kosmety-
ków. Nie mogło też obyć się bez złota 
Bałtyku – bursztynowe wyroby pokazały 
się we wszelkich odmianach wzornictwa 
– od klasycznego łączonego ze srebrem 

Oberek na molo

W Uniwersamie

po bardzo śmiałe zestawienia ze skórą 
i plastikiem. Artykuły gospodarstwa do-
mowego z drewna i takież zabawki sąsia-
dowały zdrewnianymi wyrobami zdobio-
nymi technika dekupażu. 

A nad wszystkim snuł się delikatny 
aromat pieczonych oscypków i świeżej 
smażonej rybki dowodzący, że polska 
sztuka kulinarna od Tatr do Bałtyku jest 
zawsze dobra i smaczna. Strudzeni kon-
sumpcją dóbr duchowych mogli wzmoc-
nić się tradycyjną pajdą chleba ze smal-
cem i kiszeniakiem, kupić wędliny albo 
ryby z naturalnych wędzarni, zagryźć 
serami korycińskimi, popić kwasem chle-
bowym albo polskim miodem czy wło-
skim winem, a na deser wsunąć kawał 
jabłkowej strucli lub sernika albo skusić 
się na wielki lizak w kształcie serca. 

Kiedy zwiedzający już poznał co polska 
sztuka ludowa ma do zaoferowania mógł 
też poznać jak ona powstaje. Pokazy tech-
nik rękodzielniczych połączono z krótki-

mi warsztatami nauki rękodzieła. Pomysł 
udany i, co było widać po ilości chętnych, 
bardo trafony. Tak samo jak niewielka 
lecz ciekawa ekspozycja Spółdzielczość 
polska 1816 – 1945 przygotowana prze 
Muzeum Spółdzielczości Polskiej.

Sopot jest przez rok cały, latem zaś 
szczególnie, rozpieszczany przez organi-
zatorów najróżniejszych koncertów, festi-
wali, wydarzeń kulturalnych. Znakomicie 
ze swym folkowym programem wpisuje 
się w ten nurt Cepeliada. To kapitalna 
promocja rodzimej sztuki ludowej. I ten 
element jest doprawdy trudny do przece-
nienia. A że znalazł uznanie niech świad-
czy objęcie Cepeliady patronatem hono-
rowym przez Prezydenta Miasta Sopot, 
Marszałka Województwa Pomorskiego, 
Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej 
i Prezesa Krajowego Związku Rewizyj-
nego Banków Spółdzielczych. 

Tekst i foto: 
JAROSŁAW ŻUKOWICZ

1 lipca, w dniu kiedy w naszym kraju ob-
chodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Spółdzielczości, na uroczystym posie-

dzeniu spotkali się członkowie Koła Spół-
dzielców WSS „Społem” Praga-Południe. 
Przybyli także wszyscy przedstawiciel za-
rządu spółdzielni oraz, zaproszony specjalnie 
na tę okazję, kustosz Izby Pamięci Warszaw-
skiej Spółdzielczości Spożywców, pan Kazi-
mierz Bendkowski. 

Była to okazja nie tylko do miłego spę-
dzenia czasu w gronie najbardziej zasłu-
żonych działaczy praskiej spółdzielni, ale 
też do przypomnienia sobie historii ruchu 
spółdzielczego w naszym kraju i na terenie 
naszej dzielnicy. O historii mówiła sekre-
tarz Koła, Monika Sypiańska, a także nasz 
gość, którego znamy z łamów „Społemowca 
Warszawskiego”, gdzie publikuje wiele cie-
kawych materiałów związanych właśnie z hi-
storią spółdzielczości spożywców, nie tylko 
w Polsce i Warszawie, ale również w innych 
krajach. W tym roku, w lipcu mija także 30 
lat od powołania Warszawskiej Izby Pamię-
ci, która od początku mieści się w siedzibie 
„Społem” przy ul. Nowy Świat 53 i jest do-
stępna codziennie. Pan Kazimierz zachęcał 
szczególnie do jej zwiedzania, bo można tam 
znaleźć naprawdę unikalne dokumenty oraz 
wspomnienia o najbardziej zasłużonych dzia-
łaczach.

Nasze spotkanie było też okazją, aby przy-
jąć do grona Koła Spółdzielców dwie nowe 
osoby panie: Annę Krasucką i Barbarę Sys-
iak. Tradycyjnie też uhonorowano drobnymi 
upominkami jubilatów, którzy w ostatnich 
miesiącach kończyli „okrągłe” lata. Wśród 
wyróżnionych znalazła się pani Halina Muć-
ko, która tego dnia była także solenizantką 

i pan Zenon Wójcik. Do upominków dołą-
czono też odśpiewane wspólnie „sto lat!”.

Dyrektor do spraw handlu, pan Mie-
czysław Szumiło poinformował zebranych 
o tym jak w naszych placówkach handlo-
wych przypomniano klientom o Między-
narodowym Dniu Spółdzielczości (plakaty, 
świąteczne dekoracje w kolorach tęczy, 
konkursy i promocje wyrobów marki wła-
snej „Społem”), natomiast prezes Bogusław 
Różycki zapoznał z podjętymi już konkret-
nymi decyzjami dotyczącymi przebudowy 
„Uniwersamu”, która rozpocznie się w koń-
cu bieżącego roku. Już trwają zatem prace 
przygotowawcze do przeprowadzki zarówno 
części biurowo-administracyjnej jak i po-
szczególnych placówek handlowych zloka-
lizowanych na terenie tego domu handlo-
wego. Myśli się też o imprezie pożegnalnej 
dla klientów podczas której poznają nową, 
czasową, lokalizację obecnych stoisk tej 
zasłużonej placówki, a także założenia archi-
tektoniczne nowej jaka powstanie na miejscu 
obecnego „Uniwersamu”.

Ponieważ kilkanaście dni wcześniej, 
18 czerwca, odbyło się doroczne Zebranie 
Przedstawicieli naszej spółdzielni, przewod-
niczący Rady Nadzorczej Zbigniew Dej-
trowski, poinformował zebranych o przebie-
gu tego zgromadzenia oraz podjętych na nim 
uchwałach, zaś fnałowym akcentem lipco-
wego spotkania była wielka loteria fantowa. 
Zebrane, blisko 100 fantów, to dary przynie-
sione przez członków Koła Spółdzielców, 
a pieniądze uzyskane ze sprzedaży losów 
oraz licytacji kilku wybranych fantów, zasilą 
kasę Koła, które utrzymuje się z niewielkich 
składek członkowskich.

ELŻBIETA JĘDRYCH
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Towarzystwo Spółdzielców

11 czerwca br. w siedzibie Krajo-
wej Rady Spółdzielczej odbyło 
się V Walne Sprawozdawczo 

–Wyborcze Zebranie Członków Towa -
rzystwa Spółdzielców. 

Po dokonaniu wyboru przewodni-
czącego i sekretarza przyjęciu proto-
kołu z Zebrania z dnia 8 czerwca 2010 
roku, uchwaleniu regulaminu zebrania 
dokonaniu wyboru komisji sprawoz-
danie z działalności Towarzystwa za 
lata 2010-2015 przedstawił prezes dr 
Krzysztof Lachowski. 

Podsumowanie poprzedził wzmian-
ką o historii powstania Stowarzyszenia. 
które istnieje od 22 lat dzięki inicjaty-
wie działaczy spółdzielczych, będą-
cych członkami istniejącego 
przy Prezydium Zarządu 
Krajowej Rady Spółdziel-
czej– Klubu Działaczy 
Spółdzielczych Powoła-
nie Towarzystwa było, 
odpowiedzią na spe-
c-ustawę z 1990 roku, 
dla ratowania spółdziel-
czości w zaistniałych 
warunkach gospodarki 
rynkowej. Towarzystwo 
ma swój Regionalny Odział 
w Poznaniu kierowany przez 
Janę Stachowiak. Stowarzyszenie sku-
pia osoby ze środowisk spółdzielczych 
czynnych zawodowo oraz w przeszłości 
związanych ze spółdzielczością. Obecnie 
liczy 91 członków. 

Od dziewięciu lat Towarzystwo posia-
da status organizacji pożytku publiczne-
go, co umożliwia pozyskiwanie środków 
fnansowych m.in. w postaci 1% podatku 
dochodowego od osób fzycznych i praw-
nych. Zasady i cele Towarzystwa określa 
Statut którymi są m.in.: popularyzowanie 
idei spółdzielczości i wartości spółdziel-
czości zarówno polskiej jak i między-
narodowej, popularyzowanie osiągnięć 
nauki kultury i tradycji propagowanie 
rozwoju spółdzielczości uczniowskiej 

W okresie sprawozdawczym cele 
statutowe realizowane były w różnorod-
ny sposób. Zorganizowanych zostało 

25 spotkań dot. aktualnych problemów 
spółdzielczości polskiej perspektyw jej 
rozwoju oraz dotyczących międzynaro-
dowego ruchu spółdzielczego. Interesu-
jących prelekcji wysłuchało blisko 500 
osób. Swój udział członkowie Towarzy-
stwa zaznaczyli także w obchodach waż-
nych dla spółdzielczości wydarzeniach 
związanych z obchodami Międzynaro-
dowego Dnia i Roku Spółdzielczości, 
w konferencjach z udziałem przedstawi-
cieli spółdzielczości międzynarodowej. 
Tematy spółdzielcze na spotkaniach 
prezentowali m.in. Alfred Domagalski, 
Tomasz Jórdeczka, dr Adam Piechowski, 
prof. Włodzimierz Bojarski, prof. Zofa 

Chyra– Rolicz dr Ludwik Starzyński 
Spotkania zostały odnotowane 

w prasie branżowej. Towarzy-
stwo aktywnie uczestniczy-

ło w proteście związanym 
z nieprzyjazną atmosferą 
wokół rodzimej spółdziel-
czości poprzez opubliko-
wanie w prasie swojego 
stanowiska. 

W roku 2012 ogłoszo-
nym przez ONZ Między-

narodowym Rokiem Spół-
dzielczości został rozpisany 

ogólnopolski konkurs z nagro-
dami ph. „Wspomnienia spółdzielców 
z okresu transformacji”. 

W omawianym okresie sprawozdaw-
czym Towarzystwem kierował jedenasto-
osobowy Zarząd z prezesem dr Krzyszto-
fem Lachowskim zastępcami Zofą Chyrą 
– Rolicz i Janem Zegarkiem. Funkcję se-
kretarza pełniła Zofa Sikora a skarbnika 
Tadeusz Pabian

Dla pozyskania środków podobnie jak 
w latach ubiegłych podejmowano dzia-
łania zmierzające do zwiększenia liczby 
członków, jak również pozyskania środ-
ków na prowadzoną działalność.

Przewodniczący Walnego Zebra -
nia Sprawozdawczo-Wyborczego wy-
raził podziękowanie Krajowej Radzie 
Spółdzielczej za udzielane wsparcie 
w zakresie udostępnienia Towarzystwu 
pomieszczeń oraz pokrywania niektórych 

kosztów związanych z jego działalnością.
W drugiej części swojego wystąpienia 

ustępujący prezes Towarzystwa przed-
stawił zebranym Program działania na 
następną kadencjęDo priorytetowych 
zaliczyć należy popularyzowanie celów 
Towarzystwa w jak najszerszym zakresie 
kontynuowanie współpracy z KRS i inny-
mi organizacjami spółdzielczymi i poza-
rządowymi, których cele są zbliżone lub 

podobne, kontynuowanie współpracy ze 
środowiskiem naukowym, z Muzeum 
Historii Spółdzielczości w Polsce orga-
nizowanie spotkań z przedstawicielami 
Krajowej Rady Spółdzielczej i Związków 
Spółdzielczych przedstawicielami władz 
ustawodawczych, administracyjnych i sa-
morządowych, z działaczami spółdziel-
czymi zainteresowanie młodzieży proble-
matyką spółdzielczości. 

Po merytorycznej dyskusji udzielono 
absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądowi 
Koleżeńskiemujak również przyjęto pro-

gram działania na lata 2015-2019. W dal-
szej części spotkania odbyły się wybory 
władz Towarzystwa. Prezesem jedena-
stoosobowego Zarządu został ponownie 
dr Krzysztof Lachowski zastępcami prof. 
Zofa Chyra-Rolicz i Jolanta Jędrzejew-
ska, sekretarzem Zofa Sikora, skarbni -
kiem Marianna Wielądek przewodniczą-
cym Komisji Rewizyjnej Tadeusz Pabian.

Na zakończenie dr Krzysztof Lachow-
ski podziękował uczestnikom za udział 
w zebraniu, życząc wszystkim udanego 
letniego wypoczynku. 

JOLANTA JĘDRZEJEWSKA

Walne zebranie

Domowe dania

PORADNIK
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Wspólnie działający zespół jest 
w stanie osiągnąć więcej niż 
indywidualny pracownik, 

a spójna praca grupy osób potraf 
wnieść wydajność na znacznie wyższy 
poziom – co do tego chyba nikt z nas nie 
ma wątpliwości. Ale jak zbudować ze-
spół, który będzie działał efektywnie? 
Niezależnie czy zarządzasz dużym za-
sobem ludzkim, czy dwoma pracowni-
kami, zasady zarządzania są zawsze są 
te same. Pamiętaj, że ty jesteś liderem 
zespołu i ty wyznaczasz mu kierunki 
pracy – „przykład zawsze idzie z góry”. 

Rola lidera w zespole 
Bez względu na to, czy jesteśmy szefem 

czy pełnimy funkcję kierownika, kierow-
nika działu, dyrektora – mamy obowiązek 
kierowania naszymi podwładnymi w moż-
liwie najskuteczniejszy sposób. 

Naturę roli przywódczej analizuje-
my zwykle z perspektywy praktycznej. 

Niestety, wiele osób w roli przywód-
czej – która zaczyna się tak napraw-
dę w momencie przejęcia władzy nad 
choćby jednym pracownikiem – roli tej 
nie doświadcza, gdyż nie uważa się za 
liderów. 

Ci z nas, którzy nie myślą o sobie jako 
o liderach i w związku z tym nie są w sta-
nie przemyśleć najbardziej efektywnego 

sposobu działania w tej roli, z konieczno-
ści koncentrują się raczej na pracy lub na 
sobie samych i zapominają o swoich pod-
władnych. Takie krótkowzroczne myśle-
nie może szybko doprowadzić do spadku 
sprzedaży i utraty dyscypliny wśród pra-
cowników.

Jednak, nawet nieświadomie, naszym 
zachowaniem i podejściem do pracy 
wyznaczamy ograniczenia motywacji 
i wydajności tych, którym przewodzimy. 
Często dziwią nas kiepskie efekty w pra-
cy i niska motywacja. Szukamy przyczyn 
takiego stanu rzeczy, starając się zrzucić 

winę na kogoś innego, a nie zdajemy so-
bie sprawy, że powodem negatywnych 
zjawisk możemy być my sami. 

Cóż więc robić, aby być skutecz-
nym liderem? Opierając się na moich 
doświadczeniach udało mi się zaobser-
wować kilka zależności, które pomagają 
stworzyć dobrze pracujący zespół. Dzi-
siaj krótko omówię pierwszą z nich:

MOTYWOWANIE  
 – czyli jak zachęcać ludzi  

do działania i pracy 

„Zarządzaj swoimi ludźmi tak jakby 
za rok to oni mieli być twoimi szefami”– 
Brian Tracy

Cztery najprostsze metody motywo-
wania pracowników to:

• Okazywanie szacunku przez prze-
łożonego 

Może to być wyrażone przede wszyst-
kim przez słuchanie tego, co ludzie mają 

do powiedzenia na określony temat. War-
to wykazać realne zainteresowanie ich 
problemami dotyczącymi nie tylko pracy, 
ale również życia osobistego.

• Ludzie lubią być nagradzani.
Nie chodzi tu tylko o aspekt fnanso -

wy, chociaż on też jest ważny. Często 
podwładni oczekują docenienia i słowa 
pochwały za dobrze wykonana pracę. 

Niekiedy proste, ludzkie gesty wychodzą-
ce od lidera znaczą więcej niż podwyżka 
czy premia.

• Wyrażanie uznania za dokonaną 
pracę 

Każdy z nas oczekuje uznania od in-
nych za to co robimy i kim jesteśmy. Uzna-
nie innych osób napędza nas do dalszego 
działania, a także wzmaga pewność siebie 
i sprawia, że chcemy jak najszybciej zmie-
rzyć się z kolejnymi wyzwaniami.

• Przydział konkretnych zadań do 
wykonania 

Większość ludzi ma potrzebę odpo-
wiedzialności za wykonywanie zadań, 
w których może się wykazać swoja wie-
dzą talentem i zdolnościami.

Na koniec jeszcze zacytuję słowa Pani 
Agnieszki W. – szefowej sprzedawców 
w jednej z małopolskich frm handlowych 
z branży FMCG. Na zadane pytanie „Jak 

stworzyć skuteczny zespół?” odpowie-
działa: 

– „…Najważniejszą rzeczą jest wy-
znaczać cele do osiągnięcia, słuchać lu-
dzi i ich opinii na dany temat stworzyć 
rodzinny klimat w pracy, rozmawiać 
z ludźmi o problemach, rozwiązywać je, 
pomagać sobie wzajemnie i nigdy nie 
opuszczać członka swojego zespołu w po-
trzebie...”

MARZANNA NIKLIBORC
www.profesjonalneszkolenie.pl

a  s orz ć t cz  e p łJ k tw y  sku e ny z s ó ?

Najczęściej robimy zakupy „od-
ruchowo” – liczy się pierwsze 
wrażenie i kolorowe opakowa-

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

– Większość osób robi zakupy „od-
ruchowo”. Liczy się pierwsze wraże-
nie i kolorowe opakowanie. A tych nie 
brakuje zwłaszcza w produktach, któ-
re lubimy podjadać. Niebiesko-zielone 
lody? Owocowe gumy do żucia? Ko-
lorowe draże? A może żelki i ciągutki 
prosto z ulicznego straganu? Uważaj 
na składniki. Jeśli to możliwe, czytaj 
etykiety i wybieraj naturalne produkty 
– radzi Barbara Lewicka-Kłoszewska, 
wiceprezes Fundacji BOŚ. 

Największym „grzechem” posiłków jest 
często zbyt duża ilość cukru „ukryta” w wy-
branych produktach. Nie zdajemy sobie 
sprawy, że zwykłe draże zawierają kilkana-
ście łyżeczek cukru, a owocowe żelki nigdy 
nie leżały obok owoców. Jakie informacje 
znajdziemy na etykietach? Przede wszyst-

kim jaka ilość węglowodanów, w tym cu-
krów, mieści się w 100 g danego produktu. 

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

Kolejnym „białym zabójcą” jest sól. 
Jedna łyżeczka soli (5 g) to maksymalna 
dzienna dawka jaką powinniśmy spoży-

wać Przeciętny Polak zjada aż 3 razy tyle. 
– Pamiętajmy, że 100 gramów zwykłych 
chipsów ziemniaczanych może mieć aż 
1,39 g soli, czyli tyle co 7 kg pomidorów 
lub 14 kg ziemniaków. Dlatego uważnie 
czytajmy skład kupowanych produktów, 
a na co dzień w kuchni, zamiast soli sto-
sujmy ziołowe przyprawy, takie jak bazy-
lia, oregano, kolendra, tymianek, majera-
nek, pietruszka, szczypior itd. Doceńmy 
też naturalne walory smakowe warzyw 
i mięsa – mówi Barbara Lewicka-Kło-
szewska, wiceprezes Fundacji BOŚ. 

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

czy są szkodliwe, czy nie, a 27 proc. uwa-
ża, że wszystkie są szkodliwe 

Weźmy na przykład zwykłą konserwę 
turystyczną. W jej składzie najczęściej 
widnieje wiele liter „E” z różnymi nu-
merami. Czytamy, ale nie zawsze wiemy, 
co one oznaczają. Otóż te substancje, 
które wg wytycznych UE można doda-
wać w procesie produkcji do produktów 

żywnościowych podzielono na grupy 
wg pełnionych przez nie funkcji. Warto 
tę listę zapamiętać, albo zapisać ją sobie 
w telefonie, aby zawsze mieć ją pod ręką: 

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

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

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

zyjną szatą grafczną i kreatywną nazwą 

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

napój sztucznie barwiony i być konser-
wowany chemicznie. 

– Po drugie: Porównuj! Możemy ku-
pić dżem wytworzony z 30 g lub 50 g 
owoców na 100 g produktu, napój „z so-
kiem” zawierający 1% lub 20 % soku, 
wodę smakową z konserwantami che-
micznymi lub bez nich. Zawartość mięsa 
w parówkach może wynosić od 20 do 90 
proc., wędlina o nazwie drobiowa może 
okazać się produktem z mięsa wieprzo-
wego, a niektóre z przetworów mięsnych 
wytwarza się z produktu określanego 
jako MOM. 

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

zem, sprzedawca ma obowiązek podawa-
nia składu wędlin na wywieszkach). 

– Po czwarte: Nie daj się oszukać. 
Popularne przykłady wkręcania konsu -
mentów to: wykorzystanie nazw „ser” 
lub „masło”, które są zarezerwowane 
wyłącznie dla przetworów mlecznych, 
w stosunku do produktów zawierają -
cych w swoim składzie tłuszcze roślinne 
(tłuszcz mleczny jest znacznie droższy 
niż tłuszcz roślinny, a więc masło, które 
jest tanie to najprawdopodobniej masło, 
które zostało zafałszowane); nieupraw -
nione wykorzystanie nazw chronionych 
(oscypek, feta, bryndza); sugerowanie 
ekologicznego pochodzenia np. przez 
stwierdzenie: „pochodzący z czystego 
ekologicznie regionu”; umieszczenie in -
formacji sugerujących właściwości lecz-
nicze (szczególnie częste w przypadku 
miodów, produktów mlecznych, takich 
jak jogurty, napojów wzbogacanych), co 
jest w przypadku żywności zabronione; 
zamieszczenie informacji typu: „ w pole-
wie czekoladowej” zamiast „w polewie 
o smaku czekoladowym”, gdy polewa 
nie jest zrobiona z czekolady; „owoco -
wy”, podczas gdy do wytworzenia pro -
duktu nie użyto soków/owoców, a jedy-
nie aromaty owocowe; zamieszczenie 
grafki wprowadzającej w błąd, np. na 
opakowaniu jaj rysunku kur chodzących 
po podwórzu, podczas gdy jaja pochodzą 
z chowu klatkowego.

Więcej warto przeczytać na portalu 
www.wartopozdrowie.pl.

 Opr.red.

Nie dajmy się oszukać

Najsmaczniejsze, pełne witamin 
i słońca są owoce sezonowe. Do-
skonałe na surowo, w ciastach, 

deserach, sałatkach. Warto je rów-
nież przetworzyć na dżemy czy soki, 
aby zachować wspaniały smak lata. 
W dzisiejszym numerze Społemowca 
polecam:

Racuszki z owocami
●1 jajko ● szczypta soli ● 2 szklanki 

mąki ● 2 szklanki maślanki ● pół łyżecz-
ki proszku do pieczenia ● 20 dkg owo-
ców ● cukier puder ● olej do smażenia ● 
jogurt naturalny – do dekoracji

1. Jajko wbij do miski. Roztrzep 
widelcem. Wsyp przesianą mąkę. 
Wlej maślankę. Dodaj szczyptę soli 
do smaku oraz proszek do pieczenia.  
2. Przygotowane składniki utrzyj sta -

rannie za pomocą miksera ustawione-
go na najwyższe obroty. Gładkie ciasto 
odstaw na 30 minut, aby lekko zgęst -
niało. Ciasto powinno mieć konsysten-
cję gęstej śmietany. 3. W międzyczasie 
przygotuj owoce. Przebierz, opłucz pod 
bieżącą wodą i pozostaw do osączenia 
maliny (jagody, porzeczki lub inne drob -
ne owoc, które lubisz). Po osączeniu 
usuń ewentualne szypułki. 4. Na patelni 

rozgrzej łyżkę oleju. Partiami smaż pu -
szyste racuchy. Co pewien czas dolewaj 
olej. Racuszki osącz z nadmiaru tłuszczu 
na papierowym ręczniku. 5. Racuchy 
układaj na talerzykach, posypuj cukrem 
pudrem i przekładaj owocami (możesz 
je lekko rozetrzeć, by puściły sok). Ude -
koruj jogurtem lub serkiem waniliowym. 

Przybierz owocami. Od razu podawaj na 
stół.   

Z sezonowego kalendarza  
– SIERPIEŃ 

Warzywa: bakłażan, brokuły, bura-
ki, cukinia, fasolka szparagowa, fenkuł, 
kabaczek, kalafor, kalarepa, kukurydza, 
marchewka, natka pietruszki, ogórek, pa-

pryka, pomidory, por, rukola, rzodkiew -
ka, sałata, seler, szczaw, szparagi, szpi -
nak, ziemniaki. 

Owoce: agrest, arbuz, aronia, brzo-
skwinie, czereśnie, gruszka, jeżyny, ma-
liny, nektarynki, porzeczki, poziomki, 
śliwki, jagody, winogrona.

TARTINKA

Sezon na przetwory
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CO PISZĄ INNI?

Rzeczy znalezione

E-zwolnienia
Zmiany w dokumentacji za -

siłków chorobowych wejdą 
w życie 1 stycznia 2016 r., 

jednakże w celu dostosowania prak -
tyki do nowych regulacji przewidzia -
no termin przejściowy uprawniający 
do posługiwania się zwolnieniami 
w formie papierowej – maksymalnie 
do końca 2017 r. System wystawiania 
zaświadczeń lekarskich wprowadza 
instytucję elektronicznych zwolnień 
tzw. e-zwolnień.

E-zwolnienia będą dokumentem elek-
tronicznym, który poprzez bezpłatny 
system oferowany przez ZUS będzie 
uwierzytelniony przez  kwalifkowany 
certyfkat albo profl zaufany ePUAP.. 
Płatnik składek będzie zobowiązany do 
założenia proflu informacyjnego płatnika 
w terminie do 31 grudnia 2015 r. Gotowe 
zaświadczenie wystawione na proflu in -

formacyjnym lekarza będzie automatycz-
nie wpływało na elektroniczną skrzynkę 
podawczą ZUS, a stamtąd już bezpośred-
nio, w kolejnym dniu po otrzymaniu za-
świadczenia, na skrzynkę płatnika.

Tylko wyjątkowo płatnicy, którzy nie 
założyli jeszcze proflu informacyjne -
go lub nie posiadają internetu, dla ich 
pracowników będą wystawiane zwol-
nienia lekarskie na wydruku z systemu 
teleinformatycznego. Wtedy jednak taki 
dokument będzie musiał być podpisany 
i opieczętowany przez lekarza, który go 
wystawił. Lekarz będzie zobowiązany 
w ciągu 3 dni roboczych przekazać na 
elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS 
dane i informacje wystawione na doku-
mencie wydruku zwolnienia lekarskiego.

Całość opracowała: 
 MONIKA BOBKE

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

wa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmia-
nie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych. Nowelizacja tej ustawy 
wprowadziła przepisy ułatwiające 
płatnikom uzyskanie zgody ZUS na 
odroczenie terminu płatności składek 
lub rozłożenie zadłużenia składkowego 
na raty, bez konieczności uregulowa-
nia wszystkich zaległości w składkach 
emerytalnych. Warunkiem uzyskania 

zgody ZUS na  odroczenie terminu 
płatności składek jest złożenie wnio-
sku w tej sprawie przed upływem 
terminu płatności za miesiąc, którego 
dotyczy odroczenie. i zawarcie w tej 
sprawie umowy cywilnoprawnej płat-
nika z ZUS-em. Nowelizacja przepisów 
znosi bezwzględny obowiązek jednora-
zowego opłacenia wszystkich składek 
w części fnansowanej przez ubezpie -
czonego. Odroczeniu lub rozłożeniu na 
raty będzie mogła podlegać cała należ-
ność z tytułu składek na ubezpieczenia 
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 fnansowych korzyści

1) w przypadku odroczenia płatności 
rozłożenie w czasie spłaty zadłużenia 
oraz opłacenie składek w bardziej dogod-
nym terminie,

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

3) zostanie zawieszony bieg naliczania 
odsetek za zwłokę  tytułu przeterminowa-

nych należności, a w przypadku odrocze-
nia – odsetki w ogóle nie zostaną naliczo-
ne, jeżeli płatnik wywiąże się z umowy 
z ZUS i w określonych 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 terminu 
płatności nie jest traktowany przez ZUS 
jako dłużnik i może uzyskać zaświadcze-
nie, 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:
• wskazanie okresu, z którego zadłuże-

nie ma być rozłożone na raty, oraz kwoty 
zadłużenia,

• wskazanie powodu zaprzestania 
opłacania składek,

3) uzasadnienie wniosku – wykazanie, 
że płatnik nie jest w stanie jednorazowo 
uregulować zadłużenia,

4) propozycję harmonogramu spłaty 
zadłużenia, która zdaniem płatnika była-
by dla niego odpowiednia, określenie ro-
dzaju pomocy publicznej, 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.

Zaległości płatników składek

W dniu 21 czerwca 2015 r. we-
szła w życie ustawa, która 
porządkuje procedury, jakie 

obowiązują znalazcę i starostę jako 
przechowującego rzeczy znalezione ( 
Dz.U. z 2015r. poz.397) Ustawa ustala 
następujące zasady:

Kto znalazł rzecz i zna osobę upraw-
nioną do jej odbioru oraz jej miejsce po-
bytu, niezwłocznie zawiadamia ją o zna-
lezieniu rzeczy i wzywa do jej odbioru. 
Kto znalazł rzecz i nie zna osoby upraw-
nionej do jej odbioru lub nie zna jej miej-
sca pobytu, niezwłocznie zawiadamia 
o znalezieniu rzeczy starostę właściwe-
go ze względu na miejsce zamieszkania 
znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy 
właściwy starosta. Kto znalazł rzecz 
w cudzym pomieszczeniu niezwłocznie 
zawiadamia o tym osobę zajmującą po-
mieszczenie i na żądanie tej osoby oddaje 
jej rzecz na przechowanie. Jeżeli osoba 
zajmująca pomieszczenie nie zna osoby 
uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie 
zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie za-
wiadamia o znalezieniu rzeczy właściwe-
go starostę.

Znalazca rzeczy o wartości ponad 100 
zł zawiadamia o tym starostę, który jest 
organem właściwym do przechowywania 
rzeczy i poszukiwania ich właścicieli. 
Starosta może wyznaczyć frmę, która 
będzie się zajmowała przechowywaniem, 
czyli prowadzeniem biura rzeczy zna-
lezionych. Jeśli znalezisko ma wartość 
większą niż 100 zł, to starosta wywiesi 
informację z wezwaniem do odebrania 
zguby, ale jeżeli przekracza 5 tys. zł, 
zamieści również ogłoszenie w lokalnej 
gazecie i w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej.

Osoba, który zgłosi się po swoją wła-
sność, może zostać poproszona o po-
krycie kosztów związanych z przecho-

wywaniem, a także z poszukiwaniem 
uprawnionych do odbioru. Jeśli własność 
nie zostanie odebrana w ciągu roku od 
doręczenia właścicielowi wezwania, lub 
w ciągu dwóch lat, gdy jest on nieznany, 
przechodzi na własność znalazcy. Sta-
rosta zawiadomi go o tym fakcie i po-
czeka dwa tygodnie na odbiór. Znalazca 
zawsze może upomnieć się o znaleźne 
w wysokości 10 proc. wartości rzeczy. 
Warunkiem jest zgłoszenie roszczenia 
najpóźniej w dniu jej odbioru przez pra-
wowitego właściciela.

Nowością jest regulacja dotyczą-
ca znalezionych skarbów, czyli rzeczy 
o wartości materialnej odkrytych w oko-
licznościach, które dają przekonanie, że 
poszukiwanie właścicieli byłoby bezcelo-
we. Stają się współwłasnością w równych 
częściach właściciela nieruchomości, na 
terenie której je odkryto i znalazcy. Mu-
szą oni dojść do porozumienia, jak się 
rozliczyć. Jeśli znalazca jest też właści-
cielem nieruchomości, całość należy do 
niego (wcześniej znalezisko przecho-
dziło na rzecz państwa). Jeśli jednak 
znalezisko jest zabytkiem lub materia-
łem archiwalnym, to nadal właścicielem 
staje się Skarb Państwa, a znalazca jest 
zobowiązany oddać je staroście. Według 
prawa zabytkiem jest rzecz, która sta-
nowi świadectwo minionej epoki bądź 
zdarzenia, a jego ocalenie leży w intere-
sie społecznym ze względu na posiadaną 
wartość historyczną, artystyczną lub na-
ukową. Ustawa przewiduje utworzenie 
krajowego rejestru utraconych zabytków 
po to, aby nie można było zasłaniać się 
niewiedzą. 

Są to przepisy obowiązujące również 
i nasze sklepy, gdyż nasi klienci zosta-
wiają różne przedmioty i warto było by 
wiedzieć jakie prawa i obowiązki są na-
łożone  w przypadku znalezienia czyjejś 
własności.

P
ortugalski właściciel Eurocash 
Luis Amaral na stronie euroca -
sh.pl pisze o sobie: „Mam ponad 

20-letnie doświadczenie w zarządza-
niu… do Polski przyjechałem w 1995 
roku jako Dyrektor Generalny Jero -
nimo Martins, gdzie budowałem frmę 
do 1999 roku, kiedy to osiągnęliśmy 
obroty w wysokości ponad 1 miliarda 
euro”. Potem pracował na rynkach 
Brazylii, Meksyku i Argentyny i… 
„W 2003 roku zebrałem zespół, aby 
wykupić Eurocash od Jeronimo Mar -
tins, wróciłem do Polski i jako właści-
ciel dokonałem restrukturyzacji frmy 
i osiągnąłem pozytywne wyniki fnan -
sowe.”

A dzisiaj prestiżowy magazyn FOR -
BES pisze artykuł pod znamiennym 
tytułem: „Luis Amaral idzie na wojnę 
z Biedronką”. Katarzyna Dębek twier -
dzi, że „Były menedżer Biedronki chce 
rozdawać karty w polskim handlu. Jego 
armią są właściciele niewielkich sklepów 
w całym kraju, a przeciwnikiem były pra-
codawca. Szykuje się wojna portugalsko
-portugalska pod fagą biało-czerwoną”. 
Autorka przypomina, ze Portugalczyk 
wciąż przejmuje kolejne frmy, budując 
handlowe imperium, np. dystrybucyjną 
część alkoholowego giganta CEDC, hur -
townie McLane, KDWT, części składo -
we tworzącego się dopiero Tradisu oraz 
Delikatesy Centrum. 

Jak docenia portal natemat.pl, w ze-
szłym roku klienci Eurocashu zakupili to -
wary za 16,5 mld zł, co przyniosło spółce 
221 mln zł zysku. To dwukrotnie mniej 
niż skasowała Biedronka – 32 mld zł. 
Jednak po 10 latach inwestowania na pol -
skim rynku Amaral ma więcej sklepów 
od konkurenta. Eurocash to największy 
hurtownik żywności, papierosów i al-
koholu, czyli tak zwanych dóbr szybko 
zbywalnych. Pod jego skrzydłami działa 
sieć ABC, licząca 6133 małych i średnich 
niezależnych sklepów spożywczych. Do 
tego dochodzi 100 sklepów pod mar -
ką Delikatesy Centrum. Do wszystkich 
z nich towar rozwozi frma logistyczna 
Tradis – również część Eurocashu. 

Prywatnie niezwykle ciepły i ujmu-
jący, potraf każdego rozbroić szczerym 
uśmiechem – ocenia Forbes. Niezwykle 
ambitny, czasem bezwzględny mistrz 
akwizycji, ciągle głodny nowych wy -
zwań i biznesowych sukcesów. Bo w in-
teresach nie żartuje i lubi grać ostro.

Czeka na odpowiedni moment i dobrą 
cenę. – Jest niezwykle cierpliwy w ku-
powaniu spółek. Ale i bardzo skutecz-
ny. Cały proces planuje szczegółowo, 
twardo, wręcz bezwzględnie negocjuje 
i nigdy nie przepłaca – mówi Tomasz 
Witczak, wiceprezes Pekao Investment 
Banking, który doradzał Amaralowi przy 
debiucie giełdowym i wrogim przejęciu 
Tradisu w 2010 roku.

Tomasz Molga w portalu natemat.pl 
tak ocenia Amarala: „ W zeszłym roku 
Amaral trafł do prestiżowego „Indek -

su Miliarderów Bloomberga”, na któ -
rym znajdują handlowi giganci: rodzina 
Waltonów (od WallMartu), Schwarz, 
założyciel Lidla, a także sam Alexandre 
Soares Dos Santos, właściciel Jeronimo 
Martins. Fortunę Amarala wyceniono na 
ponad 1,1 mld dolarów. I pomyśleć, że 
to wszystko dzięki polskim sklepika -
rzom”.

Społemowcy odczuli bardzo boleśnie 
bezgraniczną ekspansję portugalskich, 
dyskontowych Biedronek, które wciskają 
się niemal w każdą ulicę i niszczą polski 
handel. Podobnie odczuli drapieżną agre -
sję wielkich zagranicznych sieci hiper 
i supermarketów, które opanowały rynek 
detaliczny w wielu miastach i znacznie 
wyparły polski handel. Dlatego z zain-
teresowaniem patrzą na aktywność hurtu 
Eurocash, ale także innych hurtowników, 
którzy deklarują pomoc polskim deta -

listom. Jak wiadomo, część spółdzielni 
społemowskich poszła na współpracę 
z podległym Eurocashowi Partnerskim 
Serwisem Detalicznym, w części swych 
sklepów w miejsce szyldów Społem za -
wieszając szyldy sieci Gama.  

Zdecydowana jednak większość 
spółdzielni społemowskich, w tym te 
największe, zachowuje niezależność, 
zwłaszcza od obcego kapitału. Dywer -
syfkują swe dostawy. Szanują swo -
ją niemal półtorawiekową tradycję, 
wielopokoleniowy dorobek i wiekowy 
znak Społem, towarzyszący nieza -
wodnie dziejom ojczystym od czasów 
zaborów. Zawarcie umowy między 
portugalskim Eurocashem, a grupą 
spółdzielni i spółek pospółdzielczych 
PSS, o której komunikujemy na str.2 
w sprawie objęcia przez tę grupę poło -
wy akcji w PSD należy uznać za krok 
w kierunku uznawania tożsamości 
i znaku Społem. Dlatego, nie wyzbywa -
jąc się wszystkich wątpliwości  i obaw, 
będziemy śledzić dalszą współpracę 
tych spółdzielni z portugalskim part -
nerem.   

Oto najpopularniejsze komentarze 
internautów do cytowanego artykułu 
w Forbesie z 19 czerwca /pisownia ory -
ginalna/: 

~eddiee: To nie jest żadna „wojna”. 
Panowie osobiście się bardzo dobrze 
znają i lubią (własciciel JM i Luis) – na 
zewnątrz niby pokłóceni – ale tylko po to 
aby UOKiK się nie doczepił. To te same 
pieniądze. JM rozpracował detal a Eu-
rocash hurt – za moment zniknie hurt 
z kredytem a będzie tylko cash and car-
ry – z własnym odbiorem (tzn dowiozą 
ale musisz extra dopłacić) i w ten spo-
sób przyjaciele spod lizbońskiej wioski 
rozpracowali nasz handel rękami zresztą 
polskich managerów. Tylko podatek ob -
rotowy – TYLKO – jeśli wogóle jeszcze 
Polacy mają mieć coś z tego układu któ-
ry powstał. Inaczej wszystko wyleci poza 
PL. 19 cze 08:05 

~wkur: To nie jest sukces to jest głu -
pota producentów którzy sprzedają czę -
sto bez zysku tylko by tam być głupota 
i brak ostrożności spółek które przejmuje 
(wrogie przejęcia) głupota konsumentów 
biegnących do tych biedronek i euroce-
shów (wmówiono im że tam najtaniej 
a to g..prawda), i coś czego nie rozumiem 
tzn. zawsze obce jest lepsze niż nasze 
polskie. Do tego państwo, samorządy 
które pomagają im jak mogą ułatwia -
ją dają ulgi (spróbujcie postawić obiekt 
gdzie plan nie pozawala a im się udaje 
uzyskajcie w miesiąc umowę na prąd 
itd.) I jak nie mamy mieć tak jak mamy, 
sami tego chcemy i na to pozwalami. 19 
cze 07:36 

~jasiu: w Moim miasteczku piętna -
ście lat temu nie było żadnego zachod -
niego marketu. Teraz w jego samym cen-

trum na powierzchni którą można opisać 
powierzchnia koła o promieniu jednego 
kilometra są duże: dwa Lidle, dwie Bie -
dronki, dwa Netto, Kaufand, Tesco, Nie -
duża galeria z Carrefourem, Macdonald, 
Aldi, Statoil, Dwie BP. Polski sklepik jest 
u mnie na osiedlu domków o powierzch-
ni 30m2. Ps.zapomniałem, obok Kaufan -
du równają teren będzie za parę miesięcy 
duży Carrefour. bananowa republika. 19 
cze 08:47 

~momekt: Dopuki Nasi producen-
ci będą się decydować na współpracę 
z tym Panem to ten będzie ich „woził „. 
Wystarczy tylko dobrze policzyć i Zło-
żyć wypowiedzenie dostawy. Poszukać 
mniejszych alternatywnych sposobów 
dystrybucji, które szanują partnerów 
handlowych. Natomiast punkty detalicz -
ne zdecydowanie powinny preferować 
mniejszych dynamicznych dostawców. 
Odpowiednie programy motywacyjne 
dla detalu od mniejszych dostawców 
zdecydowanie osłabią hegemonię kolej -
nego Portugalczyka. 19 cze 06:51 

~jam jest: ludzie myślcie w końcu 
i kupujcie u polaków, może więc np.: 
wasz sąsiad jest bezrobotny a hoduje 
kurki (jeśli to jest na wsi), to kupuj -
cie u niego pomożecie i sobie i jemu, 
może np.: znacie rolnika, to kupujcie 
bezpośrednio u niego, może ktoś tuż za 
rogiem – robi „rzeczy” lepsze niż nie -
jedna frma czy zagraniczny koncern 
(już nawet nie chodzi o rolnictwo), to 
kupujcie, zamawiajcie u niego, te pie -
niądze szybciej do was wrócą, chyba nie 
sądzicie, że zagraniczny koncern będzie 
dbał o wasz rozwój, możliwości, żeby 
odsunąć i zniszczyć ten system, w któ-
rym człowiek nie ma znaczenia, tylko 
liczą się zagraniczne wielkie koncerny 
i banki jest na prawdę wiele, takiej od -
dolnej rewolucji, która zaczyna się już 
na poziomie konsumenta – nie da się 
zatrzymać! 19 cze 09:19 

Opr.red.

Wojna Portugalczyków?
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Poziomo: 1) auto, 5) warunki, 8)ro-
dzaj męskiego płaszcza, 9) szkodzi zdro-
wiu,10) odbywa się na sali sadowej, 11) 
jasnowidz, 13) rzeźbiarz IV p.n.e. portre-
cista Aleksandra Wielkiego, 16)Anatol 
dla znajomych, 20) cętkowany drapieżnik 
afrykański, 23) mieszkalne budynki fol-
warczne, 24) mają swoją uliczkę w We-
necji, 25) Kozak znad Donu, 26) są ozdo-
bą skórzanych ubrań, 27)wszelki rozwój.

Pionowo:1) planeta układu słonecz-
nego, 2) roznosiciel mleka, 3) m. w sta-
nie Ilinois w zespole miejskim Chicago. 
4) Danuta inaczej, 5) miejsce z którego 
wybrano ziemię, 6) maksyma, 7) miasto 
w Danii w zespole Kopenhagi,12) np. 
młotem,14) forma czasownika, 15) ina-
czej okowy, 17) puszczany na wietrze,18)
pojedyncza soczewka wkładana do oczo-
dołu w XIX w. używana jako ozdoba,19)
opadają z drzew jesienią, 21) Emanuel 
malarz holenderski, 22) Bernardino ok. 
1490-1532 malarz renesansu, 23) rzeka 
w W. Brytanii (Szkocja), leży nad nią 
Glasgow.

Karty pocztowe dopiskiem Krzy-

żówka nr 8 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 31 sierpnia 2015r.  Pra-
widłowe rozwiązanie będzie premiowane 
w drodze losowania nagrodą ufundowa-
ną przez Handlową Spółdzielnię Pracy 
HURT.

Rozwiązanie  
Krzyżówki nr 6/2015

Poziomo:1) protetyk, 5) stawka, 8)
ustawa, 9) alkaloid, 10) aspiryna, 11) 
pulpet, 13) skalp, 16) Antek, 20) bistor, 
23)pirometr, 24) analityk, 25) łacina, 26)
Larry, 7) jadaczka.

Pionowo: 1) prusak, 2) ortopeda, 3)
Edward, 4) klasa, 5) Szkop, 6) allil, 7)
kwilenie, 12) Ulka, 14) kamienna, 15)
polo, 17) telewidz, 18) polana, 19) arma-
ta, 21) talar, 22) rytmy, 23) pokój. 

HASŁO: KRAKÓW – STOLICA 
POLSKI

Nagrodę ufundowaną przez Chłod-
nię Mazowsze otrzymuje Piotr Jóźwiak 
z Sochaczewa.
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Aforyzmy
W trakcie gry ujawnia się
Nasz charakter bez osłonek.
  Owidiusz

Film to życie, z którego
Wymazano plamy nudy.

Hitchcock

Pieniądze uzbierane – albo rządzą
Człowiekiem, albo mu służą.
  Horacy

Nieprzyjemne prawdy  
są zawsze lepsze
Od przyjemnych złudzeń.
  J.F. Kennedy

W dzisiejszych czasach nawet
Myśl musi na siebie zapracować.
  K. Sylwestrzak

Piwo jest napojem
Chłodzącym zapał do pracy.

J.Leszczyński

Ogniskowy rozrost guzkowy kwalifkowany jest jako niezłośliwy 
nowotwór wątroby. Zwykle dotyczy kobiet w wieku 20-50 lat, 
które stosowały hormonalną terapię zastępczą lub doustne środ-

ki antykoncepcyjne. Jako prawdopodobną przyczynę występowania tej 
patologii brany jest także alkohol. Schorzenie to ma zwykle przebieg 
bezobjawowy i wykrywane jest zwykle przypadkowo podczas kontrol-
nych badań ultrasonografcznych. 

W diagnostyce FNH pierwszorzędną rolę odgrywa badania ultraso-
nografczne zwykle rozszerzone o badanie TK jamy brzusznej lub MR 
jamy brzusznej. Skuteczność diagnostyczna w badaniu MR wzrasta 
zdecydowanie po wprowadzeniu środków kontrastowych takich jak 
dagobenian dimegluminy. Również zastosowanie trójfazowej wielo-
rzędowej spiralnej wzmacnia prawidłowość rozpoznania gdyż (w fazie 
tętniczej zmiana widoczna jest jako homogenna i hiperdensyjna, w fazie 
żyły wrotnej powraca do gęstości tak jak przed podaniem kontrastu czy-
li staje się hipo i izodensyjna). Biopsja wątroby jest przeciwwskazana 
z uwagi na duże ryzyko krwawienia. 

FNH w badaniu histopatologicznym usuniętych tego typu zmian ob-
serwujemy dwie postacie: klasyczna i atypową. Atypowy jest klasyfko -
wany jako zmiana z teleangiektazją atypią komórkową lub jako postać 
mieszana. Klasyczna postać to zmiana płatowa z centralnym włóknie-
niem i przegrodami pomiędzy guzkami hepatocytów. Po rozpoznaniu 
FNH zaleca się jedynie odstawienie preparatów hormonalnych jeśli 
były one stosowane przez pacjentkę. Leczenie chirurgiczne stosuje się 
rzadko przy pęknięciu i krwawieniu ze zmiany, przy znacznym wzro-
ście jej wymiarów, planowaniu ciąży, wątpliwościach co do charakteru 
zmiany ogniskowej wątroby, wzroście wymiarów guza mimo odstawie-
nia leczenia hormonalnego.  ESKULAP

Adler

Spóźniliśmy się na lancz, więc z kar-
ty wybraliśmy w ADLERZE przy 
Mokotowskiej wątróbki cielęce po 

berlińsku i kiełbaski monachijskie po 
25 zł. Oba dania poprawne, acz nie re-
welacyjne. To znaczy lepsze były białe 
kiełbaski z bawarską ostrą musztardą, 
bo bardziej przypominały oryginalne, 
natomiast wątróbki aczkolwiek dobre 
w smaku, niezbyt twarde i kruche, to 
jednak daleko im było do berlińskich, 
które nie tak dawno spożywaliśmy nad 
Szprewą. Tam bowiem podają to 
danie jako jeden duży, albo dwa 
grube płaty wątroby cielęcej, 
pełnokrwistej, niczym wyborny 
stek, z aromatycznym ociekają-
cym sosem. Tu zabrakło aromatu 
i soczystości, a kawałeczki wątro-
by były małe, choć było ich dużo 
z obftą zeszkloną cebulą i jabł-
kiem. Przedtem na czekadełko 
podano po prostu różne pieczywo, ale 
świeżutkie, a do tego masło niemieckie 
w małych saszetkach, ale o wyśmieni-
tym smaku i dobrze rozsmarowujące 
się po kromce. 

Obsługa fachowa i sprawna, 
choć nieco oschła. Przyjemniej było 
w ogródku, choć płot jest brzydki, 
a zielona wykładzina na ziemi mocno 
wyboista i wytarta. Podobnie w środ-
ku całe wnętrze aż prosi się o remont, 
bo jest od lat mocno sfatygowane. Za-
skoczeniem był obowiązkowy serwis 
doliczany do rachunku. Zwłaszcza że 
wcale nie zastrzeżony w karcie! W ten 
sposób odchodzi chęć dania napiwku, 
a opinia o lokalu niestety spada. W dal-
szym ciągu drzemie tu potężny poten-
cjał rozwojowy, ale dla nas skandalem 
jest brak piw niemieckich, nie tylko 
bawarskich, a jedyny reprezentant to 

pszeniczny Paulaner i dlatego skazani 
jesteśmy na beczkowe tyskie. W ba-
warskiej knajpie!

Winny  Przyst Anek

Z 
przyjacielem przekonaliśmy się jak 
bardzo ten WINNY PRZYSTA-
NEK przy placu Inwalidów wciąga. 

A wygląda niepozornie. Gdyż ma tylko 
dwie malutkie salki i quasi ogródek, 
bo bez parasoli, tylko składane twarde 
niewygodne krzesełeczka i mini stoli-

ki. Jednak właśnie tutaj na koniec dnia, 
wieczorem spędziliśmy kilka dobrych 
kwadransów. Może pochmurna pogoda 
i wiszący w powietrzu deszcz były temu 
winne? Może potrzeba odreagowania 
bogatej we wrażenia podróży, ale i po-
trzeba posmakowania chłodnego białe-
go wina? Wszystko na raz. Bo jeszcze 
klimat tego zielonego placu z przejeż-
dżającymi tuż obok czasem czerwony-
mi tramwajami, i fajna fachowa obsłu-
ga, która doradzała w wyborze win.

Zaczęło się niewinnie, od czarnej 
herbaty, cappuccino i sporego, hiszpań-
skiego drożdżowego pieroga z kapustą, 
pieczarkami i czeremuszką. Potem już 
tylko białe wina. Najpierw po lampce, 
potem po karafce, zwykłe hiszpańskie 
stołowe półwytrawne, aż w końcu f -
niszowaliśmy na wytrawnym, znako-
mitym cava ze słonecznej Katalonii. 

W końcu to paliwo m.in. słynnych pił-
karskich caballeros z barcelońskiej FC 
Barca. Atmosfera była doskonała, bo 
oprócz wymiany uprzejmych zdań z go-
spodarzami lokalu, korzystaliśmy też 
z opinii stałych bywalców, którzy wciąż 
wpadali tu na 1-2 lampki, lub brali bu-
telki na wynos. Luz, swoboda, relaks.

stAcjA  Grochó W

Wnętrze STACJI GRO-
CHÓW przy Grochowskiej 
jest standardowe, wręcz 

banalne, bo rury i lampy przemy-
słowe. Może tylko podłoga w sza-
chownicę i szaro-niebieskie stołki 
nieco odróżniają ten tap od innych. 
Wybór piw nie jest oszałamiająco 
wielki, ale wystarczający aby za-
spokajać różne gusta. Są piwa bel-
gijskie, irlandzkie, czeskie, polskie, 
różnych rodzajów, np. pszeniczne, 

IPA, stout, ale. Wybraliśmy czeskie pilsy, 
w tym beczkowe Svijany i mój ulubiony 
ciemny Litovel, ale był tylko butelkowy. 
Do tego lunch za 20 zł. Tego dnia była 
zupa krem grochowa i lasagne z pieczar-
kami, szpinakiem i pomidorami. Szko-
da, bo innego dnia moim zdaniem były 
lepsze oferty – klopsiki, bitki, wątróbka, 
pulpety, sznycelki indycze, obok dań 
vege. Kompot z rabarbaru i jabłek dopeł-
nia lunchu. 

Smaki wydały nam się zupełnie po-
prawne i cena adekwatna do nich. Ob-
sługa szybka i uprzejma. Koło godziny 
14-tej lokal systematycznie zapełniał 
się chętnymi na obiad i piwo. Tylko 
ogródek pozostawał pusty, bo w środku 
jest wygodniej i działa klimatyzacja. 

Nasze piwa to pierwsza klasa, poda-
ne odpowiednio zimne w szklankach.

SMAKOSZ

Jest endemicznym gatunkiem wy-
stêpuj¹cym w ma³ych wolno p³y-
n¹cych leœnych strumieniach do-

rzecza rzeki Chilango na obszarach 
granicznych miêdzy Angola i Kon-
giem, mo¿na je te¿ spotkaæ w Kame-
runie w dorzeczu rzeki Kongo a tak¿e 
jako gatunek introdukowany na Ma-
dagaskarze. W warunkach natural-
nych mog¹ dorastaæ do 7cm.

Charakteryzuje siê specyfcznym 
wygl¹dem. Ma bocznie sp³aszczone 
cia³o o br¹zowej barwie z ¿ó³to zielo-
nymi 6-7 prostopad³ymi pasami w sto-
sunku do d³uwgiej osi cia³a. P³etwy s¹ 
d³ugie o podobnym odcieniu jak ca³e 
cia³o ryby. Ubarwienie brzucha jest 

¿ó³to bia³e. Samce s¹ nieco wiêksze 
o masywniejszej budowie i wyraŸniej-
szym ubarwieniu zw³aszcza w okre-
sie godowym w stosunku do samic. 
Cech¹ charakterystyczn¹ rodziny ryb 
b³êdnikowatych do której nale¿y rów-
nie¿ buszowiec jest specjalny narz¹d 
oddechowy którym jest labirynt, nie-
co s³abiej rozwiniêty ni¿ u innych ga-
tunków tej rodziny. 

Gatunek ten mo¿e byæ hodowany 
w zbiornikach wodnych co najmniej 
60 l. Parametry wody w zbiorniku 
powinny mieœciæ siê w nastêpuj¹-
cych granicach: pH-6-7,5; miêkka 
do twardej o temperaturze 23-27 
?C. Obsada zbiornika powinna byæ 

dosyæ gêsta równie¿ z roœlinami p³y -
waj¹cymi umo¿liwiaj¹cymi tworze-
nie gniazd rozrodowych. Samce je 
buduj¹ w okresie tar³a z pêcherzy-
ków powietrza w których rozwijaj¹ 
siê z ikry m³ode. Kilka dni po wylêgu 
przenosimy m³ode do oddzielnych 
zbiorników hodowlanych. Rybki od -
¿ywiamy suchym pokarmem. Mog¹ 
przyjmowaæ pokarm ¿ywy.

M.W.

Buszowiec pomarañczowy

Baran 21.III–20.IV
Korzystaj z kanikuły, ale 
nie rezygnuj z innych przy-
jemności: koncerty, teatr, 
kino. Podczas urlopu mo-

żesz odrobić zaległości w tym zakresie.

Byk 21.IV–21.V 
Wakacje w trakcie. Marze-
nie o zmianie otoczenia 
jest realne do spełnienia. 
Musisz mimo wszystko po-

wstrzymać się od wydatków.

BlIźnIęta 22.V–21.VI 
Podtrzymuj dobry kurs po-
kazując co potrafsz. Wiele 
spraw wymagać będzie od 
ciebie trzeźwego umysłu.

rak 22.VI–22.VII 
Czas na odpoczynek, ale tak-
że na realizację niedokończo-
nych spraw. Ogra nicz swoje 
potrzeby. Zwracaj uwagę na 

drobne sprawy, które przyniosą ci satys-
fakcję. 

l ew 23.VII–22.VIII
Oszczędzaj własne siły 
realizując błahe pomysły, 
które nic nie znaczą i nie 
powinny przykuwać twojej 

uwagi. 

Panna 23.VIII–22.IX
Szykują się same miłe nie-
spodzianki. Więcej czasu 
podczas lata spędzaj na 
odpoczynku. Sprawy mniej 

ważne odłóż zdecydowanie na póź -
niej.

waga 23.IX–23.X
Przeciążony organizm nie 
pozwoli na dalsza jego eks-
ploatację. Koniecznie zapla-
nuj odpoczynek. Pomyślny 

fnał rozpoczętych projektów.

SkorPIon 24.X–22.XI
Przyjdzie czas zmierzenia 
się z nowymi wyzwaniami. 
Uruchomić należy własną 
inwencję. świetnych pomy-

słów nie powinno zabraknąć.

Strzelec 23.XI–23.XII
Niewykluczone zmiany 
w dalszych planach co do 
wyjazdów, na które nie bę-
dziesz miał wpływu. Skuś 

się na niewielki porządek w domowych 
dokumentach.

kozIoroże c24.XII–20.I
W razie niepowodzeń nie 
możesz się poddawać. 
Wszelkie zmiany musisz 
przemyśleć, a nie będzie 

niespodzianek czy rozczarowań.

wodnIk 21.I–20.II
Duchowe wsparcie za-
wsze w cenieNie poddawaj 
się w żadnym wypadku 
mimo trudnych sytuacji. 

Wskazany odpoczynek, ale w ruchu.

ryB y21.II–20.III 
Nie zasłaniaj się domowy-
mi obowiązkami, dla siebie 
trzeba znaleźć czas. Nie 
podołasz sprawom jeśli nie 

zadbasz o siebie. 

SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ

AKWARIUM Ctenopoma ansorgii KRZYŻÓWKA NR 8 z hasłem

SMAKI WARSZAWY 

Ogniskowy wzrost guzkowy

Letnie 
przystanki


