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KZRSS Społem

Strategia 
 Społem

WSS Praga Południe Tłumne otwarcie

SPC

„Smacznego Warszawo”
PSS Pruszków

Lider sprzedaży

Wielkie, huczne otwarcie Galerii Rondo Wia-
traczna, a w niej ponownie społemowskiego 
Universamu Grochów, pod hasłem „Serwus 

Warszawo!”, które zapowiadaliśmy przez kilka ostat-
nich miesięcy, odbyło się 28 lutego 2018 r. o godz. 13:00. 
Wcześniej, korzystając z eleganckiego zaproszenia, 
z dowcipnym dopiskiem „parapetówka”, uczestniczy-
liśmy w części oficjalnej i przecięciu wstęgi. Dokonali 
jej, widoczni na foto wyżej od lewej: wiceprezes Dan-
texu Piotr Wiślicki, burmistrz Pragi Południe Tomasz  
Kucharski, prezes WSS Praga Południe Bogusław Ró-
życki i prezes Dantexu Marek Roefler. 

Przy tej okazji prezes Różycki powiedział, że – „Dla 
nas to historyczny moment. Mam nadzieję, że galeria 
będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom”. Jak tłu-
maczył wcześniej funkcje nowego Universamu – „Nie 
będzie to ani dyskont, ani delikatesy, tylko sklep dla 
każdego, jak jego poprzednik. W tym się dobrze czuje-
my, na tym się znamy. Wystrój może sugerować wyższą 
półkę, ale to dlatego, że wszystko jest świeże, nowej ge-
neracji”.  

Później prezes udzielał wywiadów, m.in. dla TVP 
Warszawa, a jedno jego powiedzenie szczególnie podo-
bało się gościom, że do Universamu tysiąc mieszkańców 
tego 18-kondygnacyjnego bloku na Rondzie Wiatraczna 
będzie mogło przychodzić tu „w kapciach”… I faktycz-
nie, bo z 470 mieszkań jest tu łatwe przejście. 

Burmistrz Kucharski podkreślił, że „w dzielnicy Pra-
ga– Południe jest wiele inwestycji. Ale żadna nie cieszyła 

Zarząd KZRSS „Społem” w Warsza-
wie uprzejmie zaprasza prezesów 
i członków zarządów spółdzielni na 

kolejne, wiosenne konferencje „SPOŁEM 
2018”. Są one realizacją zadań Związku, 
określonych w programie ostatniego Zjazdu 
Delegatów. W szczególności konferencje będą dobrą okazją do przedstawie-
nia strategicznych założeń działalności spółdzielni spożywców „Społem” 
w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych naszego kraju. Po-
dobnie jak w poprzednich latach, konferencja daje możliwość do spotkania 
kadry zarządzającej spółdzielniami i podzielenia się aktualnymi problemami 
dotyczącymi naszej organizacji.

Szczegółowy program przedstawiono w Biuletynie Informacyjnym oraz na 
stronie internetowej Związku. Organizatorem konferencji jest Centrum Szko-
leniowo-Konferencyjne KZRSS „Społem”.

Proponowane terminy konferencji do wyboru przez zainteresowanych: 
21-23 marca, 4-6 kwietnia i 11–21 kwietnia 2018 r. Zgłoszenia przyjmuje 
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne : fax – (22) 44 08 249, telefon – (22) 
44 08 207, e-mail – szkolenia.kzrss@spolem.org.pl
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się tak dużym zainteresowaniem. To kultowe miejsce”. 
Ojciec dzielnicy pochwalił szybkie tempo inwestycji, bo 
uczestniczył w położeniu kamienia węgielnego w upalny 
czerwiec 2016 oraz podziękował serdecznie inwestorom 
– WSS Praga Południe i Dantexowi oraz wykonawcy 
Unibepowi. Życzył handlowych sukcesów. Podobnie 
ciepło dziękował partnerom prezes Roefler, w tym społe-
mowcom za partnerską współpracę.  

Podobnie jak prezesi Różycki i Roefler, wzajemne po-
dziękowania złożył szef wykonawców, Rady Nadzorczej 
Unibep Jan Mikołuszko. 

Po przemówieniach odsłonięto odnowioną rzeźbę Ka-
zimierza Zielińskiego „Poranek”, z dawnego Universamu 
Grochów, przecięto wstęgę i nareszcie goście, a wśród 
nich liczna grupa społemowców z prezesem KZRSS Ry-
szardem Jaśkowskim i prezesami bratnich spółdzielni, 
mogli skorzystać z wielu atrakcji. Wśród nich był recital 
Sławomira Uniatowskiego, inscenizacja słowno-muzycz-
na z gwarą warszawską Trupy Teatralnej WARSZAWIA-
KI, wystawa zdjęć starego Grochowa, degustacje i pro-
mocje najemców galerii. 

Po kilku godzinach otwarto dwa sklepy Universa-
mu, 1500-metrowy spożywczy na parterze i 500-me-
trowy przemysłowy na I piętrze. Niecierpliwe tłumy 
waliły do środka, korzystając z promocji i nowości 
rynkowych. Nasza 40-osobowa załoga zwijała się jak 
w ukropie, co dobrze wróży powodzeniu handlu.         

l Nasze placówki l Nasze placówki l

Pod hasłem „Smacznego Warszawo”  na dol-
nym Mokotowie, przy zbiegu ulic Kierbedzia 
róg Bobrowieckiej, w środku nowego osiedla 

mieszkaniowego, warszawska Spółdzielnia Piekarsko
-Ciastkarska otworzyła swój nowy sklep firmowy. Ma 
on koncepcję lokalu typu lunchownia. Przez cały dzień 
w tygodniu, obok normalnych zakupów, począwszy od 
śniadania, kawy z deserem, można spożywać na miej-
scu potrawy przygotowane na bazie własnych wypie-
ków.

Na stronie 3 zamieszczamy nasz minireportaż ze 
sklepu nr 113 „Podkowa Market” w Podkowie 
Leśnej. Jak podkreśla prezes PSS w Pruszko-

wie Marek Hejda, jest to lider sprzedaży spółdzielni 
pruszkowskiej, bo co roku przynosi on 35 proc. jej 
ponad 11-milionowego przychodu. Ma 179 mkw.po-
wierzchni sprzedaży, został zbudowany w 1953 r., ale 
zupełnie zmodernizowany w 2008 r. Obok wysokich 
walorów załogi placówki i jej kierownictwa, efekty 
daje polityka zróżnicowanych zakupów

Uczestnikom społemowskich 
konferencji strategicznych, 
jakie co roku organizuje 

KZSRSS Społem, dedykujemy 
fragment wywiadu red. Klemen-
tyny Zygarowskiej-Tomza z preze-
sem Krajowej Platformy Handlo-
wej Społem Pawłem Kochańskim, 
jaki ukazał się w lutowym numerze 
bratniej „Tęczy Polskiej”. 

W naszym przekonaniu wy-
powiedź ta jest całkowicie zbieżna 
i wspiera cytowane wcześniej na 
naszych łamach wypowiedzi lid-
erów KZRSS Społem – prezesa 
Zarządu Ryszarda Jaśkowskiego 
i przewodniczącego Rady Nad-
zorczej Adama Sosnowca o koniec-
zności pilnej konsolidacji wszyst-
kich spółdzielni społemowskich 
w jedną, „silną Polską Grupę Hand-
lową COOP Społem” (p.specjalne 
wydanie jubileuszowe „Społem”, 
Warszawa 2017 str.10-11).
Oto fragment wywiadu TP  
z prezesem  
Pawłem Kochańskim:

(…) – Ile spółdzielni jest w sta-
nie połączyć swoje siły i stworzyć 
z Wami silną grupę zakupową?

– Siła w jedności. Ideałem było-
by zaangażowanie wszystkich ok. 
300 spółdzielni spożywców, rów-
nież tych niezrzeszonych w KZRSS 
„Społem”, funkcjonujących jako 
detaliści na terenie kraju. W tej 
chwili współpracujemy z połową 
z nich – z oferty KPH korzysta już 
156 „Społem”. Naszymi partnera-
mi są wszystkie regionalne agencje 
handlowe: mazowiecka, dolnoślą-
ska, małopolska, śląska, północna, 
spółka KDD stworzona przez spół-
dzielnie z Wielkopolski oraz ich 
dystrybutora… lista ta jest dość 
pokaźna. Nie chodzi nam jednak 
o to, by zabrać tym agencjom wy-
pracowane dotąd z trudem lokalne 
porozumienia. 

Próbujemy stworzyć coś, co bę-
dzie funkcjonowało na terenie ca-
łego kraju i przyniesie wszystkim 
– spółdzielniom i producentom – 
jeszcze większą korzyść. Warunki 
jakie proponujemy są lepsze od 
obecnie posiadanych. Jeżeli spół-
dzielnie zaakceptują, bądź przystą-
pią do wspólnych rozmów udziela-
jąc nam pełnomocnictw, będziemy 
tworzyć ogólnopolską ofertę han-
dlową. Zastanawiamy się również 
nad tym, czy nie łączyć sił z innymi 
agencjami handlowymi z polskim 
kapitałem, by wspólnie stworzyć 
przeciwwagę dla zachodnich pod-
miotów dystrybucyjnych…

– O tej współpracy mówi się bez-
skutecznie od lat co owocuje opinią, 
że spółdzielcy nie potrafią się doga-
dać. Co Pan sądzi na ten temat?

– Widząc efekty różnych dzia-
łań na pewno nie można tak 
stwierdzić. Wszystko zależy od 
ludzi. Rzeczywiście czasami ktoś 
z kimś się personalnie nie lubi, 
ale są to przypadki odosobnione. 
Społemowcy umieją współpraco-
wać, ale w tym wszystkim brakuje 
im koordynacji – i to właśnie po-
strzegam jako nasze podstawowe 
zadanie. Koordynacja współpracy 
międzyspółdzielczej jest koniecz-
na, mówią to nasi udziałowcy. Sta-
ramy się to im zapewnić w miarę 
naszych możliwości i skromnego 
budżetu. Liczę na to, że czołowi 
polscy producenci chcą inwesto-
wać w tzw. polski handel tradycyj-
ny, który reprezentują Spółdziel-
nie „Społem”./…/

Warto dodać, że o konieczności 
współpracy międzyspółdzielczej 
mówią nie tylko udziałowcy KPH 
Społem, których obecnie jak poda-
je nam prezes Kochański, jest 168 
spółdzielni, zarządzających 1650 
sklepami. Mówią o tym faktycznie 
we wszystkich spółdzielniach, tylko 
z różnym natężeniem. Wskutek coraz 
trudniejszej walki konkurencyjnej 
z wielkimi sieciami, zatomizowane 
od czasów niszczącej specustawy 
z 1990 r., spółdzielnie poszukują roz-
maitych korzystnych form zakupów, 
w tym wspólnych, i w strukturach 
społemowskich i na zewnątrz. 

Można porównać potencjał zaku-
powy KPH, a także np. najbliższej 
nam Mazowieckiej Agencji Handlo-
wej Społem (23 spółdzielnie i 316 
sklepów), z sieciami franczyzowy-
mi w kraju. Według branżowego 
portalu handelextra.pl, który podał 
ranking 30 największych sieci fran-
czyzowych, bez uwzględnienia grup 
społemowskich, można by umiejsco-
wić dwie nasze grupy na miejscach: 
MAH na 22 miejscu nad Chatą Pol-
ską i KPH na 9 miejscu nad Spar 
Polska– Bać Pol. Inne sieci, w któ-
rych biorą udział PSS-y, zajmują tam 
miejsca: 8 – Chorten (4 PSS-y), 12 
– PSD Gama (82 PSS-y), 15 PGS /2 
PPS-y/.         

Przykłady niedawnych upad-
ków i perturbacji polskich sieci, 
jak lider rankingu ABC, Marcpol, 
Alma, Piotr i Paweł, każą nam jed-
noczyć się w społemowską krajową 
sieć, z jeszcze większą determina-
cją. Z ostatnich rocznych rankin-
gów spółdzielni Społem wynika, 
że mimo znaczącego wzrostu siły 
nabywczej społeczeństwa (pro-
gram 500 plus, spadek bezrobocia, 
podwyżki wynagrodzeń), odnoto-
wujemy spadek obrotów w blisko 
połowie spółdzielni, a nasz udział 
w rynku systematycznie male-
je. Trzeba wreszcie odwrócić ten 
trend! 

REDAKCJA       
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Wspomnienie Alicja 
Krasnodębska

Podatek
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Z kart
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8 marca 1968 roku na dziedziń-
cu Uniwersytetu Warszaw-
skiego, pod oknami rektora 

prof. Stanisława Turskiego w Pa-
łacu Kazimierzowskim, jako ówcze-
sny student prawa, wraz z tysięcz-
nym tłumem koleżanek i kolegów, 
żądałem przywrócenia praw stu-
denckim relegowanym 4 marca 
za protesty przeciwko zakazaniu 
przez władze PRL przedstawień 
mickiewiczowskich „Dziadów” 
w Teatrze Narodowym, dwóm stu-
dentom historii Adamowi Mich-
nikowi i Henrykowi Szlajferowi. 
Wznosiliśmy okrzyki przeciwko 
zaostrzonej cenzurze i tłumieniu 
wolności słowa. Rektor przyjął na-
szą petycję przeciw deptaniu kon-
stytucji i represjom, którą odczy-
tała Irena Lasota, ale na teren UW 

wtargnęła milicja i pobiła pałkami 
część wiecujących. 

Grupkami uciekaliśmy wzdłuż 
budynku biblioteki i wydziału prawa 
na szerszy dziedziniec, w kierunku 
do wyjścia. Nagle, od bramy na Kra-
kowskie Przedmieście zaatakowały 
nas, ubrane po cywilnemu, grupy 
rosłych robotników-ORMO-wców, 
bijąc długimi pałkami. Na teren UW 
tyralierą wkroczyła milicja i wjecha-
ły milicyjne wozy, do których wyła-
pywano pojedynczo demonstrantów. 
Podczas ucieczki dostałem po ple-
cach kilka razy. Rozpierzchliśmy się 
na różne strony. 

Niespodziewanie za mną, z prze-
raźliwym okrzykiem: „gdzie ten 
co kamieniami rzucał?”, skoczył 
z ogromną pałą barczysty facet koło 
40-tki. W ogromnym pędzie wpa-
dłem do budynku Studium Afryka-
nistycznego i z korytarza prosto do 
jakiegoś pokoiku. Tam błyskawicz-
nie ukryłem się pod biurkiem wy-
straszonej asystentki w okularach. 
Osiłek wpadł za mną, ale znalazł 
tylko osłupiałą, zdrętwiałą kobietę 
i pognał dalej. 

Po długim czasie wyszedłem 
z kryjówki i bocznym wyjściem ja-
koś przemknąłem ku Karowej, omi-
jając brutalne akcje milicji i ZOMO 
na Krakowskim Przedmieściu. Gdy-
by mnie wtedy złapali, to po „ścież-
ce zdrowia” w Pałacu Mostowskich, 
przesiedziałbym zapewne 6 miesię-
cy, jak niektórzy koledzy i mój ży-
ciorys wyglądałby nieco inaczej.

W następnych dniach brałem 
udział w dalszych wiecach stu-
denckich i w ostatnim 28 marca, 
wspierając wolnościowe żądania 
i petycje do władz. Jednak na sku-
tek wielu represji, zakazów, rozwią-
zania kilku wydziałów, niebywałej 
oszczerczej kampanii medialnej 
i w zakładach pracy, aresztowań 
i wydalaniu z uczelni studentów 
i wykładowców, nasze protesty 
ucichły. Natomiast warszawiacy 
okazywali nam wówczas sympatię, 
gdy paradowaliśmy na ulicy w czap-
kach studenckich. 

Jedyne co mogłem zrobić na 
uczelni, to wywiesić ogłoszenie na 
wydziałach UW, że „Zarząd koła 
Studenckiego Stowarzyszenia Przy-
jaciół ONZ, ze względu na wydarze-
nia marcowe, zmuszony jest odwołać 
marcowe Seminarium Praw Czło-
wieka”, podpisane moim imieniem 
i nazwiskiem, jako prezesa tego koła. 
Nikt tego nie zrywał, ponieważ ho-
norowymi patronami tego semina-
rium byli ówczesny I prezes Sądu 
Najwyższego prof. Zbigniew Re-
sich, wiceminister spraw zagranicz-
nych Józef Winiewicz i rektor UW 
prof. Stanisław Turski… A miało 
ono uczcić 20-lecie Powszechnej De-
klaracji Praw Człowieka ONZ.

 Nie zaliczałem się do grona orga-
nizatorów „Marca”, grupy tzw. „ko-
mandosów”, choć czasem sympaty-

zowałem z nimi i działałem aktywnie 
w kilku organizacjach. Byłem wtedy 
młodym, sfrustrowanym członkiem 
Stronnictwa Demokratycznego, je-
dynej w PRL partii niemarksistow-
skiej, z korzeniami piłsudczykow-
skich Klubów Demokratycznych 
z 1937 r.. które rok wcześniej zostało 
zmuszone przez gomułkowską PZPR 
do likwidacji w kraju 8-tysięcznych 
kół młodych SD. Przyczyna? Na 
kilku wydziałach UW były one już 
ponaddwukrotnie liczniejsze od kół 
ZMS i stanowiły dla nich poważną 
konkurencję ideową. 

Byliśmy świadkami i ofiarami 
„przykręcania śruby”, ograni-
czania swobód obywatelskich, za-
ostrzania cenzury, wcześniejszej 
walki z Kościołem w 1966, w okre-
sie tysiąclecia państwa polskiego. 
Tymczasem koledzy opowiadali 
o ostatnim spektaklu „Dziadów” 30 
stycznia 1968 r., kiedy to ogromne 

emocje wzbudzała rola genialnego 
Gustawa Holoubka, który na koniec 
na kolanach, w łachmanach, w przej-
mującej ciszy, tylko przy dźwięku 
łańcuchów na rękach, podążał na 
zsyłkę na Sybir… Byliśmy też pod 
wpływem „Praskiej Wiosny”, czyli 
demokratycznej „odwilży” w Cze-
chosłowacji, a także wolnościowego 
ruchu hippisów na Zachodzie. To 
wszystko wzbudzało gorące, akade-
mickie dyskusje. 

Jako zniechęcony członek SD, 
zbliżyłem się wówczas do duszpa-
sterstwa akademickiego św. Anny 
i środowiska wokół jedynego, nie-
zależnego 5-osobowego katolic-
kiego Koła Poselskiego „Znak”, 
które działało za aprobatą Prymasa 
Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. 
Z entuzjazmem słuchaliśmy jego 
słynnego, patriotycznego i wolno-
ściowego cyklu „kazań świętokrzy-
skich” w kościele św. Krzyża. Dla 
nas, młodzieży był on szczególnie 
serdeczny, co odczuwaliśmy na ka-
meralnych spotkaniach, np. z chórem 
akademickim św. Anny. Po marco-
wych studenckich protestach w wielu 
miastach kraju, biskupi wystąpili do 
rządu PRL z memorandum w obronie 
represjonowanych studentów. 

Marzec 1968

Jak twierdzi 7 marca br. popu-
larny portal newseria.pl, w tym 
roku Polacy wydadzą na Wielka-

noc średnio ok. 526 zł. W porówna-
niu z 2017 rokiem to o 126 zł wię-
cej – wynika z cyklicznego badania 
przeprowadzonego dla Providenta, 
największej instytucji pożyczko-
wej w Polsce. 4 proc. konsumentów 
planuje wydatki powyżej 1 tys. zł. 
Z roku na rok rośnie też popularność 
obdarowywania najbliższych z oka-
zji świąt wielkanocnych. Co drugi 
pytany spodziewa się prezentu lub 
planuje go kupić. Tradycjonalistami 

jesteśmy za to pod względem spo-
sobów spędzania świąt – większość 
Polaków spędzi ten czas w domu 
z najbliższymi.

W badaniu Barometr Providenta 
w ubiegłym roku Polacy deklarowali, 
że na Wielkanoc wydadzą ok. 400 zł. 
W tym roku będzie to średnio 526 zł. 
21 proc. badanych spodziewa się, że 
ich wydatki w tym roku zauważalnie 
wzrosną.

– W poprzednich latach nie wi-
dzieliśmy tak istotnego skoku wy-
datków jak w tym roku. Upatrujemy 
w tym dwóch przyczyn. Po pierwsze, 
rośnie świadomość konsumencka co 
do zasobności własnego portfela, 
czyli czujemy się finansowo trochę 
bezpieczniej, zauważamy, że mamy 
w portfelu więcej środków. Jednocze-
śnie rośnie także świadomość podwy-
żek cen, czyli uważamy, że jest nieco 
drożej, dlatego ta deklarowana suma 
także jest wyższa – mówi agencji in-
formacyjnej Newseria Biznes Anna 
Karasińska, ekspert ds. badań rynko-
wych w Provident Polska

Najwyższe wydatki deklarują 
osoby zamożne. Grupa konsumen-
tów, która planuje wydać ponad ty-
siąc zł, nie jest jednak liczna – to 
tylko 4 proc. pytanych. 12 proc. 
badanych przeznaczy na ten cel 
nie więcej niż 200 zł. To zwykle 
osoby powyżej 59 roku życia i sa-
motne. Co trzecia osoba nie wie 
jeszcze, ile pieniędzy pochłoną 
świąteczne zakupy.

– Jest to bardzo znamienne, bo 
oznacza, że Polacy nie planują ta-
kich wydatków z wyprzedzeniem. 

Wydatki związane ze świętami wiel-
kanocnymi, Bożym Narodzeniem czy 
wyjazdem wakacyjnym zdarzają się 
co roku i powinniśmy je planować 
wcześniej, żeby uniknąć niemiłych 
niespodzianek finansowych – zauwa-
ża Anna Karasińska.

Co dziesiąty Polak deklaruje, 
że wydatki związane ze świętami 
wielkanocnymi będą znacznym ob-
ciążeniem dla jego budżetu, a ich 
organizacja jednym z największych 
wydatków, które poniesie w tym 
roku. Kluczem do uniknięcia finan-

sowych problemów jest planowanie 
budżetu domowego.

– Na takie wydatki powinniśmy 
oszczędzać już dużo wcześniej i uni-
kać działania według zasady „za-
staw się, a postaw się”. Te wydatki 
i wszelkie związane z nimi decyzje 
finansowe powinny być przemyślane 
– podkreśla Anna Karasińska.

Decyzję o ewentualnej pożyczce 
warto podejmować po przeanalizo-
waniu swoich potrzeb, a także możli-
wości spłaty pożyczonej kwoty.

– Za każdym razem sprawdzaj-
my wysokość raty, oprocentowania, 
całość kosztów, które wiążą się z tą 
pożyczką, i dostosowujmy je do swo-
ich możliwości – radzi Anna Kara-
sińska.

Polacy planują wydatki nie tylko 
na artykuły spożywcze, lecz także na 
prezenty. Rośnie popularność obda-
rowywania najbliższych prezentami 
od zajączka. W ubiegłym roku wy-
datki na wielkanocne prezenty de-
klarowało 37 proc. pytanych, w tym 
roku jest to już 49 proc. To nowość 
w świątecznej tradycji, ale za to pod 
względem sposobów na spędzenie 
Wielkiej Nocy Polacy są tradycjo-
nalistami. Większość spędzi ją z ro-
dziną.

– Siedmiu na dziesięciu badanych 
spędzi święta w domu, w gronie wła-
snej rodziny, natomiast czterech na 
dziesięciu planuje wizyty u znajo-
mych i przyjaciół. Tylko bardzo nie-
wielki odsetek (2 proc.) planuje wy-
jazdy wypoczynkowe – mówi Anna 
Karasińska.

Wydatki na Wielkanoc

28 lutego 2018r na warszaw-
skim Cmentarzu Bród-
nowskim pożegnaliśmy, 

zmarłą 17 lutego br., jedną z naj-
starszych i najbardziej zasłużonych 
działaczek spółdzielni WSS „Spo-
łem” Praga-Południe, panią Alinę 
Krasnodębską, która od 1960 roku, 
niemal do ostatnich dni swego dłu-
giego życia, była doskonale zorien-
towaną i zaangażowaną w bieżące 
sprawy dotyczące spółdzielni.

Pracując w spół-
dzielni dziewiar-
skiej „Polan” na 
Grochowie, już 
w roku 1960 zorga-
nizowała tam Koło 
Spółdzielczyń, któ-
rego zarząd, z panią 
Aliną na czele zo-
stał wkrótce wpisany na listę człon-
ków WSS „Społem”, a w niedługim 
czasie dołączyło do tego grona wiele 
pracownic „Polanu” (w sumie ponad 
100), zaś pani Alina w roku 1970, 
wybrana została do Rady Nadzorczej, 
gdzie pracowała aż do roku 1999. Za-
wsze czynna, zawsze pełna nowych 
pomysłów i chętna do ich realizacji 
zasłużyła się przede wszystkim jako 
członek Komitetu Obwodowego obej-
mującego obszar Grochowa, Kamion-
ka, Wesołej i Sulejówka.

Chociaż na sercu zawsze najbardziej 
leżały jej sprawy ludzi zrzeszonych 
w spółdzielni, oraz jej pracowników, 
to jednak zdawała sobie sprawę, że 
najpierw trzeba mieć solidne podsta-
wy ekonomiczne, rozwijać się i osią-
gać zysk, aby można było wypłacać 
członkom coroczne dywidendy, or-
ganizować dla nich życie kulturalne 
i towarzyskie, a także dbać o byłych 
pracowników-emerytów.  

W swojej biografii pani Alina miała 
chwalebną kartę okupacyjnej działalno-
ści w szeregach Armii Krajowej, a także 
tragiczny okres pobytu w obozie hitle-
rowskim gdzie poddawana była licznym 
eksperymentom pseudomedycznym. To 
w dużym stopniu zaciążyło na jej całym 
życiu, utrudniając, a w ostatnim okresie 
całkowicie uniemożliwiając samodziel-
ne poruszanie się.

Mimo tych osobistych kłopotów 
zawsze gotowa była do pracy dla in-
nych i taką ją właśnie zapamiętamy.

Spółdzielcy WSS „Społem” 
 Praga-Południe

Jak podaje Businessinsider 14 
lutego br,, Komisja Europejska 
wszczyna wobec Polski postę-

powanie dochodzeniowe w sprawie 
podatku od nieruchomości komercyj-
nych – dowiedziała się nieoficjalnie 
„Rzeczpospolita”. Chodzi o podatek 
od galerii handlowych, który miał 
być substytutem nieudanego podatku 
handlowego.

Jak pisze gazeta, postępowanie 
rozpocznie się jeszcze w tym tygo-
dniu. Bruksela ma jednak nie naka-
zywać Polsce zawieszenia poboru 
tego podatku, będzie jednak chcia-
ła wyjaśnień, czy na pewno jest on 
zgody z unijnymi zasadami. Według 
Unii forsowana przez PiS ustawa 
może być „wprowadzaniem tylny-
mi drzwiami” zakwestionowanego 
wcześniej podatku handlowego.

Podatek od galerii.  
Co to jest?

Przypomnijmy, że podatek gale-
ryjny polega na tym, że firmy posia-
dające nieruchomości warte więcej 
niż 10 mln zł będą musiały płacić do-
datkową miesięczną daninę w wyso-
kości 0,042 proc., czyli ok. 0,5 proc. 
rocznie.

Minimalna opłata wyniosłaby więc 
dla takiego przedsiębiorcy 4200 zł na 
miesiąc. Podatkiem objęte byłyby:

• centra handlowe,
• domy towarowe,
• samodzielne sklepy i butiki,
• a także budynki biurowe, z wyłą-

czeniem budynków urzędów poczto-
wych, urzędów miejskich, gminnych, 
samorządowych, ministerstw oraz bu-
dynków sądów i parlamentów.

W odpowiedzi na takie stanowi-
sko Brukseli Ministerstwo Finansów 
przygotowuje kontrargumenty. – Mi-
nimalny podatek CIT/PIT od nieru-
chomości komercyjnych to swego 
rodzaju szyte na miarę remedium na 
określone nieprawidłowości, które za-
uważyliśmy właśnie w tej gałęzi biz-
nesu – mówi „Rzeczpospolitej” Ma-
ciej Żukowski, dyrektor departamentu 
podatków dochodowych w MF.

– Nie można go porównywać z po-
datkiem handlowym. Nie jest to bo-
wiem dodatkowa danina, tylko uzu-
pełniający mechanizm poboru CIT 
lub PIT, gwarantujący, że podmioty 
stosujące w tej branży agresywną 
optymalizację podatkową zapłacą 
choć minimalny podatek dochodowy 
– dodaje.

„Rz” argumentuje, że według re-
sortu w Polsce występuje ogromny 
problem dotyczący niepłacenia przez 
galerie handlowe podatku dochodo-
wego. – Dziesięć największych pod-
miotów płaci niecałe 30 mln zł po-
datku dochodowego rocznie, co jest 
wyjątkowo niską kwotą, szczególnie 
w relacji do zaangażowanego kapi-
tału w budowę takich budynków ko-
mercyjnych i rynkowych stóp zwrotu 
– wyjaśnia gazecie Żukowski.

poradnik
handlowy
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Wokół wyrastają potężne, no-
woczesne bloki mieszkalne z bal-
konami i tarasami. Widać, że na 
parterach budynków szykują się 
do otwarcia sklepy, punkty usłu-
gowe i lokale gastronomiczne. 

Właśnie 7 lutego br. o godz. 8 
rano otwarto ten 51 sklep firmo-
wy SPC. Oprócz bogatej oferty 
pieczywa, ciast i ciastek na wy-
nos, lokal ma ambicję być osie-
dlową śniadaniownią i lunchow-
nią, bo już od godz. 6:30 zaprasza 
na śniadania, przekąski, potem 
na lunch, lub „coś na ząbek”. 
Bułki, kanapki, sałatki, pizze, 
drożdżówki wypiekane na miej-
scu nęcą zapachem. 

Byliśmy tu, przy ul. Kierbedzia 8  
w Walentynki, w tydzień po otwar-
ciu. Już od progu witają nas białe 
baloniki, powiewający na wietrze 
podłużny baner i hasło „Smacznego 
Warszawo” oraz pomarańczowo-
brązowe logo SPC z bochenkiem 
chleba. Wchodzimy do bardzo jasno 
oświetlonego punktowo sklepu. Po 
prawej długi rząd lad i półek z towa-
rami oraz nad nimi czytelne tablice 
z cenami. Po lewej trzy okrągłe czar-
ne stoliki i krzesła z czarnymi opar-
ciami. 

W głębi sali czynny piec na pizze 
i odpiekane na miejscu pieczywo, 
które obsługują piekarze w białych 
czepkach i fartuchach, donosząc tak-
że świeże wypieki na półki z zaple-
cza. Przy wejściu jedna z obsługują-
cych dziewczyn częstuje świeżymi 
kromkami chleba z masłem i zachęca 
do zakupów. Długa kolejka szybko 
jest rozładowana przez czteroosobo-
wy zespół za ladą.

Pokus jest bardzo wiele! Z oka-
zji Walentynek kuszą torciki sero-
we z galaretą w kształcie serca po 
11 zł, a poza tym znajduję ulubiony 
okrągły sernik wiedeński po 29,90 
zł kilogram. Mój kompan Marek 
kupuje pączki na wynos po jedy-
ne 1,69 zł i upieczoną przed chwilą 
pizzę capriciosa za 4,90 zł na miej-
scu. Ja wybieram równie tanie po 2 
zł – kanapkę atlantycką na żytnim 
chlebie oraz podgrzewane, znakomi-
te delikatne paszteciki z pieczarka-
mi i szpinakowce na półfrancuskim 
cieście. Obaj bierzemy jeszcze po 
świetnym, kwaskowatym, esencjo-
nalnym, gorącym  żurku z warzywa-
mi i kiełbasą po 6,90 zł, nalewanym 
z czarnego kociołka i soki wyciskane 
mix po 7,50 zł. Siadamy przy jed-
nym z trzech czarnych okrągłych 

Ostatnio, jak mówi prezes Hej-
da, również pod wpływem in-
spiracji na ubiegłorocznym Ze-
braniu Przedstawicieli prezesa 
KZRSS Ryszarda Jaśkowskiego, 
podjęto z powodzeniem na jesieni 
ubr. modernizację sztandarowe-
go, 343-metrowego sklepu SDH 
w siedzibie PSS przy ul. Kościuszki 
oraz inne remonty. Obroty rosną, 
również wskutek korzystnych umów 
z kontrahentami, np. z firmą Floren-
tyna w zakresie sprzedaży AGD, nie 
tylko w okazałym specjalistycznym 
sklepie AGD przy ul. Berenta 18, 
ale i w pozostałej sieci 10 sklepów 
w Pruszkowie, Piastowie i Podkowie 
Leśnej. Natomiast, gdy zmieniono 
dostawcę prasy i czasopism – Kol-
portera na Garmond Press, to obroty 
wzrosły o 30 proc. 

Obecnie, w dobie gdy wymaga-
jący klient sprawdza ofertę i ceny, 
spółdzielnia dba o regularne wyda-
wanie 10 gazetek cenowych rocznie. 
Jak stwierdza prezes Hejda, należy 
różnicować naszych dostawców, 
byle tylko nie przymuszali nas do za-
miany szyldów społemowskich, np. 
jego dumnej 120-letniej PSS na inne, 
najgorzej obcych, zagranicznych 
sieci. Chwali sobie dobrą współpra-
cę z bankami. Wbrew pokutującym 
obawom, na rozwój spółdzielni war-
to zawierać dobrze wynegocjowane 
umowy, np. z Bankiem Millenium, 
co pozwoliło PSS w Pruszkowie na 
modernizację dwóch pruszkowskich 
sklepów, nr 47 i 77 oraz komputery-
zację i klimatyzację placówek. Na-
tomiast korzystny kredyt obrotowy 
wynegocjowano w Banku Pekao SA.    

Miasto-ogród Podkowa Leśna, 
założone w latach 20. XX wieku 
przez jednego z najbogatszych 
Polaków, przemysłowca Stanisła-
wa Lilpopa, który miał tu swe te-
reny myśliwskie, rozkwita bujną 
zielenią na wiosnę. Ale i w lutym 
zachowuje charakter spokojnego 
willowego miasta, nawet w cen-
trum. Na głównej ulicy Jana Pawła 
II, obok kościoła św. Krzysztofa 
i stacji kolejki WKD wyróżnia się 
nietypowa szklana witryna zgrab-
nej bryły budynku z efektownym 
szyldem sklepu nr 113 „Społem. 
Podkowa Market”. W środku spo-
ry ruch klientów, kolejki przy ka-
sie i stoisku monopolowym, mimo 
że to południe w zwykły powszedni 
dzień. 

Jak nam mówi zca kier. Małgo-
rzata Kordysz, przeważają tu stali 
klienci, okoliczni mieszkańcy oraz 
przyjezdni do obwodnicy brwinow-
skiej, Żółwina i Owczarni, korzysta-
jący z niedużego parkingu. Szczyt 
zakupów przypada zwykle w okre-
sach świątecznych i w lecie, zwłasz-
cza w piątki. Prawdziwym letnim 
przebojem były tanie i dobre lody 
marki własnej Społem, a jak zazna-
cza kier. Elżbieta Rydz, także inne 
produkty naszej marki, jak mleko, 
sery, kasze, dżemy są też chętnie ku-
powane. Starsi, czy chorzy klienci są 

wdzięczni za możliwość zamawiania 
produktów na telefon, nieraz z dosta-
wą do domu.   

Obok nabiału z Piątnicy, Mlekpo-
lu, Sierpca /”Z wiejskiego dworku”/, 
Grodziska, Garwolina, powodze-
niem cieszą się m.in. wędliny i mięso 
z Sokołowa, czy firmy Tarczyński /
drobiowe i szynka prasowana/, a pie-
czywo z lokalnych piekarni w Pod-
kowie i Otrębusach oraz z SPC. Ze 
słodyczy cenione są wyroby Wedla, 
Milki, bombonierki Vobro /wiśnie 
w czekoladze/, drożdżówki od Jan-
czewskiego. Wśród piw przoduje 
sprzedaż Halnego. Niewątpliwie, 
handlowe efekty przynoszą degusta-
cje na ciepło, np. pierożków z Ma-
nufaktury Smaku, krokietów i nale-
śników z brwinowskiej Eko-vity, czy 
wędlin z Max Meatu.    

Jak mówią obie kierowniczki, 
w takim sklepie osiedlowym jak ten 
„Podkowa Market”, poszukiwane 
są oczywiście artykuły pierwszej 
potrzeby, ale klienci poszukują też 
uzupełniających zakupy artykułów 
gospodarstwa domowego, chemii 
gospodarczej i kosmetyków. Stąd 
dbają o odpowiednie zaopatrzenie. 
Doceniają też mądrą politykę zróż-
nicowanych zakupów zarządu i pre-
zesa Marka Hejdy, bo dobre efekty 
cenowe przynoszą korzystne umowy 
z dostawcami. Chodzi też o to, by 
trafiać w gusta i potrzeby klientów, 
a niekiedy zależy to od ich pewnej 
mody, zdrowego trybu życia, kampa-
nii reklamowych w mediach.

11-osobową załogą sklepu nr 113 
kieruje trzyosobowe doświadczone 
kierownictwo. Pani kierowniczka, 
Elżbieta Rydz ma najdłuższy staż 
pracy zawodowej, bo 40 lat i zaczy-
nała swą drogę zawodową od uczen-
nicy, bo wtedy działały cenione do 
dziś szkoły zawodowe. Jej zastęp-
czynie maja również długi staż za-
wodowy, bo Małgorzata Kordysz 
– 30 lat, a Mariola Pakuła – 25 lat. 
To bogate doświadczenie niezwykle 
pomaga w pracy. Dzięki znajomości 
zmiennych potrzeb klientów, zróż-
nicowanej oferty towarów, technik 
i kultury sprzedaży, zdobywają bez-
cenne ich zaufanie i to jest zapew-
ne źródłem sukcesów tej placówki. 
W willowym otoczeniu, bez zalud-
nionych wieżowców, jak mówi pre-
zes Marek Hejda, są bezapelacyj-
nym liderem sprzedaży, przynosząc 
pruszkowskiej PSS aż 35 proc. przy-
chodów rocznie. 

Z tej krótkiej wizyty odnieśli-
śmy z Markiem Grabowskim wra-
żenie, że atutem tej placówki jest 
głównie emocjonalne zaangażowa-
nie w pracę jej załogi i kierowni-
czek. Tę troskę i dbałość o klienta, 
życzliwość na co dzień, odwdzię-
czają z uśmiechem stali bywalcy 
„Podkowy Marketu”, którzy przed 
sklepem życzyliby sobie większego 
parkingu, ale to już zależy od czyn-
ników samorządowych.

DARIUSZ GIERYCZ            
MAREK GRABOWSKI

Prezes Marek Hejda w zmodernizowanym pruszkowskim sklepie SDH przy ul.Ko-
ściuszki.  

Szczególne zainteresowanie na-
szych czytelników wzbudziła 
informacja w numerze stycz-

niowym o uruchomieniu w sklepie 
nr 165 SS Mokpol przy ul. Kon-
stancińskiej specjalistycznych re-
gałów dla klientów. Śladem naszej 
publikacji /art.Na Konstanciń-
skiej/, na naszą prośbę Iwona Kar-
wowska z działu marketingu poda-
ła nam listy dostawców do działów 
– „Lunch dla zabieganych” i „Pro-
dukty dla diabetyków”. Oto one: 

Do działu „Produkty dla diabe-
tyków” produkty dostarczają: firmy 
Smak Natury i Ekologis – certyfi-
kowane ekoprodukty, bez dodatku 
cukru, niskosłodzone; Alpan – duży 
wybór wyrobów nabiałowych z róż-
nych mleczarni; Sante – płatki śnia-
daniowe, kasze i ziarna, napoje sojo-
we, pasztety wege, hummus. 

Natomiast do działu „Lunch dla 
zabieganych” produkty dostarcza-
ją głównie: firma Smaczek Janusza 
Skolimowskiego – pierogi, paszte-

ciki, krokiety, placki ziemniaczane, 
ryby po grecku i w galarecie, kotlety 
schabowe i mielone, dewolaje, gołąb-
ki; Grześkowiak – surówki; Karczma 
Bukówka – wege-krupnik, zupa taj-
ska, barszcz kresowy, kurczak curry, 
pierogi, pyzy z mięsem; Kotwica 
– ryby faszerowane i po grecku, sa-
łatki warzywne; Manufaktura Smaku 
– pierogi, paszteciki, krokiety, nale-
śniki, gołąbki, uszka, knedle. 

Pani Iwona przy tej okazji podkre-
śliła, że systematycznie w spółdziel-
ni Mokpol są prowadzone szkolenia 
dla załóg sklepowych i kierowników 
sklepów. M.in. w zakresie towaro-
znawstwa, ale i marchandisingu, 
kultury obsługi, ekspozycji towarów, 
oświetlenia, bezkosztowych metod 
zwiększania sprzedaży itd. Zajęcia na 
sali konferencyjnej, a potem w skle-
pach, odbywają się w trzech gru-
pach dla kierowników i 10 grupach 
dla załóg sklepowych.  Prowadzi je 
branżowy ekspert Janusz Wiktorow-
ski, absolwent Wydziału Zarządzania 
UW i studiów podyplomowych. Wie-

le praktycznych zaleceń i wniosków 
z tych szkoleń, stosują potem z po-
wodzeniem ich uczestnicy. 

Warto dodać, że szkolenia są 
„oczkiem w głowie” mokpolow-
skiego zarządu i rady oraz prezesa 
Sylwestra Cerańskiego. 20 kwiet-
nia br. podczas jubileuszu 10-lecia 
sklepu przy Konstancińskiej, który 
opisywaliśmy wielokrotnie, będzie 
okazja do podsumowania dorobku 
tej placówki.  DG 

uDokończenie ze str. 1 stolików, rozkoszując się tymi sma-
kami i obserwując kolejkę, która raz 
rośnie, a raz maleje.

Klienci to okoliczni mieszkańcy 
i pracownicy biur, a część z nich jak 
widać po kilku dniach wie już czego 
można się spodziewać i wybierają 

swoje ulubione produkty. Przeważnie 
chleb na zakwasie i bułki, ale i ciast-
ka, lub przekąski. Przedział wiekowy 
bardzo różny, przychodzą też kole-
żeńskie pary, by skorzystać z kon-
sumpcji przy stolikach na miejscu. 
Jak przyznają klienci z sąsiedniego 
stolika, zostali zwabieni nie tylko 
atrakcyjną witryną, ale i ulotkami 
z mapką, do których załączono ku-
pony promocyjne na darmowe kawy, 
chałeczki i croissanty w dniach 
otwarcia oraz zniżkowe ceny na wy-
brane artykuły. Przyjmowane są też 

Smacznego Warszawo

zamówienia telefoniczne, z odbio-
rem produktów w lokalu. 

Miły i sprawny personel, jasne 
oświetlenie i elegancka witryna to 
również handlowy magnes. W sumie 
widać, jak pozytywne efekty przyno-
si przemyślany marketing. 

DARIUSZ GIERYCZ 
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Tłumne
ECHA

28 lutego br. w wielkim otwarciu Galerii Rondo Wiatraczna, jeszcze 
przed otwarciem dla publiczności o godz. 13-tej,  już w części 
oficjalnej, od godz. 10:30 brała udział liczna grupa społemow-

ców. Ich pierwsze wrażenia po wejściu do galerii, zwłaszcza tych z WSS 
Praga Południe, to zachwyt nad elegancją wnętrza, które lśniło czystością 
i świeżością i… poczucie ulgi, że nareszcie… Potem byliśmy świadkami 
szturmu klientów na Universam, który otwarto dopiero o godz.15-tej.

Poniżej zamieszczamy fragmenty zróżnicowanych opinii, wyrażanych 
na trzech warszawskich portalach internetowych, dla porównania 
z naszymi odczuciami. Przeplatają się w ich i duma z okazałej inwestyc-
ji, i sentymenty za dawnym Universamem, i nadzieje na znaczny postęp 
w społemowskim handlu.       (red.)

 Portal: warszawawpigulce.pl
  Szturm na McDonald’s,  kebab i Społem. 1 marca 2018

( ...) W galerii znajduje się kilkadziesiąt sklepów i punktów usługowych, 
m.in. z branży drogeryjnej, odzieżowo-przemysłowej, elektronicznej, jak 
również wiele lokali gastronomicznych. Galeria zapewnia również parking 
podziemny na ponad 160 miejsc postojowych. Zarządcą Galerii jest firma 
CREAM.

„Jestem przekonany, że dzięki wyjątkowej lokalizacji, jaką jest Praga Połu-
dnie, a także ofercie flagowych sklepów oraz znanych kawiarni, Galeria Ron-
do Wiatraczna, kontynuując rozpoczętą ponad 40 lat temu tradycję, stanie się 
bardzo atrakcyjnym miejscem spotkań, zakupów i rozrywki dla mieszkańców 
całej Warszawy i okolic” – dodał Marek Roefler, prezes zarządu Dantex.

Podczas wielkiego otwarcia galerii Rondo Wiatraczna pod hasłem „Ser-
wus Warszawo!” można było obcować z kulturą dawnej stolicy i zapoznać 
się z wyjątkową gwarą warszawską. W przestrzeni galerii zaprezentowano 
również wyjątkową wystawę na temat historii Grochowa. Gościem specjal-
nym wydarzenia była znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna, Anna 
Wendzikowska. Nie zabrakło licznych konkursów z nagrodami oraz spe-
cjalnej strefy dla najmłodszych. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła 
Trupa Teatralna Warszawiaki oraz akordeonista grający dawne warszawskie 
piosenki.

Portal metrowarszawa.gazeta.pl
Tłumy na otwarciu nowej galerii handlowej w Warszawie! ‚Elegancko! 

Sklepy, kawiarnie. Tylko kawa droga’, Ewa Jankowska, Tomasz Golonko, 
28.02.2018  

28 lutego przecięto wstęgę w nowej galerii Rondo Wiatraczna. Po dawnym 
Universamie pozostały tylko dwa neony i rzeźba oraz wspomnienia miesz-
kańców Grochowa, którzy odwiedzali kultowy dom handlowy. Na otwarcie 
galerii przyszły tłumy! Co sądzą o nowym Universamie? (…)

Budowa galerii i wcześniejsza likwidacja starego budynku wzbudziły kon-
trowersje wśród mieszkańców. Powstał nawet ruch ‚Ratujmy Universam’. Na-
zywano go jedną z ikon modernistycznej architektury.

W środę przed budynkiem na Grochowie zebrały się tłumy warszawiaków. 
Jest bardzo zimno, ale to nie powstrzymało mieszkańców Warszawy przed 
przyjściem na otwarcie galerii handlowej. – Wielu czekało już kilkadziesiąt 
minut przed oficjalną godziną otwarcia. Byli źli, że drzwi są jeszcze zamknię-
te – mówi nasz reporter, Tomasz Golonko.

– 50 lat tu mieszkałam, pamiętam jak budowany był Uniwersam – mówi 
jedna ze starszych mieszkanek, z którą rozmawiał nasz reporter. – W innych 

sklepach nie było tego, co tutaj. Można było przyjść, zastanowić się i kupić – 
dodaje. Jak mówi, nie wie, jak będzie, na razie nie ocenia. – Nie podoba mi się 
ten bazar pod galerią. To jest dobre dla ludzi, bo mają gdzie pracować, ale nie 
chciałabym przy tym bazarze mieszkać – podsumowuje.

Inni dziwią się, że aż tyle osób przyszło na otwarcie. Młode dziewczyny, 
które spotkał nasz reporter nie są jednak zaskoczone: Pan się dziwi, że takie 
tłumy? Jak promocja jest na ciuchy, nawet 50 proc., to zawsze ludzie przyjdą.

Jak dodaje druga, dla starszych ludzi to szansa dostać coś za darmo. – Wi-
działam, jak rozdają ciastka albo napoje. Biorą do toreb – mówi. 30-latka: 
Fajnie, że jest Rossmann i Tiger, to są sklepy, które odwiedzam zawsze w cen-
trum, a teraz mam je pod domem. Podoba mi się, że wróciły neony i ta rzeźba, 
która stała na placu przed starych Universamem.

Starszy pan: Proszę pana. Elegancko! Są kawiarnie na parterze. Można 
żonę na kawę zabrać. Jest sklep spożywczy, wiec można przy okazji zakupy 
zrobić. A reszta sklepów? Mnie to nie interesuje. Żona dopowiada: Tylko ceny 
w tych kawiarniach wysokie. 18 złoty za kawę i ciastko. Ale raz na jakiś czas 
w takim eleganckim lokalu można się pojawić. Co ciekawe, jak mówi nasz 
reporter, starsze osoby nie tęsknią za dawnym Universamem. Galeria im się 
podoba. To coś nowego, czego wcześniej w tym miejscu nie było (...)

Jak podkreślono, po dawnym Universamie pozostały dwa neony (neon 
Społem oraz napis Universal), a także rzeźba, która znajdowała się na dzie-
dzińcu Universamu, w środku fontanny. Została nazwana przez mieszkańców 

Oczekujący na otwarcie sklepu preze-
si: Anatol Świeżak z Hali Wola i Józef 
Idzikowski z Hal Banacha.  

Fot. www.warszawa-praga@spolem.org.pl
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Prezes Różycki udziela wywiadu.

Grochowa ‚Panienką’. Rzeźba przedstawia nagą kobietę, jej autorem jest 
Kazimierz Zieliński. Rzeźba miała dodawać splendoru i światowego sznytu 
nowo otwartej (w 1977 r.) placówce handlowej (...)

Przed Universamem przetrwał dawny bazarek. Stare pawilony zostały wy-
mienione na nowe. Część pawilonów jest jeszcze niewynajęta. Wciąż czeka 
na zainteresowanych sprzedażą warzyw lub innych produktów najemców.

Universam Grochów był pierwszym w stolicy dzielnicowym centrum 
handlowo-usługowym. Na trzech kondygnacjach mieściły się m.in.: mega-
sam z artykułami spożywczymi, bar szybkiej obsługi, oddziały NBP i PKO, 
pralnia, punkt usług fotograficznych‚ Polifoto, Predomu, Toto-Lotka, kiosk‚ 
Ruchu, sklep‚ Warmetu oraz kwiaciarnia. Na pierwszym piętrze działał mega-
sam z artykułami przemysłowymi, kawiarnia z dyskoteką, restauracja z barem 
i salą bankietową, punkt usług zegarmistrzowskich, dział odszkodowań sa-
mochodowych PZU, spółdzielnia krawiecko-kuśnierska oraz salon fryzjerski 
z biosauną.

Jak czytamy w Wikipedii, Uniwersam Grochów był dumą miejscowych 
władz, łatwiej tam było o towary niedostępne w innych miejscach. Budynek 

został wykonany z materiałów niskiej jakości, jednak remontu doczekała się 
jedynie fontanna. Obok Uniwersamu powstało targowisko z pawilonami han-
dlowymi różnych branż. Universam przyciągał pielgrzymki warszawiaków, tu 
można było kupić różany olejek z Bułgarii, wietnamski sok ananasowy albo 
dżinsy Odry (...)

Portal warszawa.naszemiasto.pl
Galeria Rondo Wiatraczna – tak wygląda w środku nowy Uniwersam 

Grochów. „Wiatrak” został zabetonowany? Piotr Wróblewski, 2018-02-28, 

(...) Uniwersam Grochów był kultowym centrum handlowym. Pierwszym 
dzielnicowym tego typu obiektem w Warszawie. Otwarty w 1977 roku, w XXI 
wieku wyglądał jednak już dość marnie. Choć wiele osób broniło dawnego 
budynku, przyznam, że czekałem na nowy pomysł zagospodarowania tego 
miejsca.

Niestety, Rondo Wiatraczna – w mojej opinii – bardziej przypomina wiel-
ki karton od telewizora, niż eleganckiego następcę Uniwersamu. Agresywny, 
brutalny i kanciasty budynek zamknął ostatnią wolną przestrzeń wokół ronda. 
Teraz, gdy wysiadamy na pętli tramwajowej, z każdej strony widzimy ostre 
wysokościowce, rzucające cień na centralny plac ronda – które nota bene wca-
le nie jest rondem, tylko skrzyżowaniem. 

Oczywiście, Dantex realizował swoją inwestycję zgodnie z planem zago-
spodarowania przestrzennego. Nie ma tu więc mowy o niezgodności planu 
z wykonaniem. Warto jednak zwrócić uwagę, że powoli zamyka się możli-

wość stworzenia w okolicy ronda 
Wiatraczna przestrzeni przyjaznej 
mieszkańcom. Nie oznacza to, że 
każdy wieżowiec jest zły – wprost 
przeciwnie. Projekt Ronda Wia-
traczna wydaje mi się jednak dość 
toporny, brakuje mu finezji, zieleni 
dookoła czy urozmaicenia wyjątko-
wo nudnej bryły. Nie pomogły w tym 
neony, które (co warto zaznaczyć) 
wywalczył, po półtorarocznych dys-
kusjach burmistrz Pragi-Południe 
Tomasz Kucharski, ani szyldy z na-
pisem „Serwus Warszawo”.

Ostatnio pojawiają się głosy, że 
rondo Wiatraczna należy zmienić. 
Prawda. Wieżowców już jednak 
nie zburzymy, musimy z nimi żyć. 
Pozostaje nam uporządkowanie 
pętli tramwajowej, usprawnienie 
przejść dla pieszych (kto kiedy-
kolwiek przechodził z Al. Stanów 
Zjednoczonych na Grochowską wie, 
o czym piszę) i postawienie obiek-
tu, który stanie się interesujący dla 
mieszkańców – może symboliczny 
wiatrak? 

otwarcie
MEDIALNE

Na zdjęciu od lewej: Bogdan Pieńkowski, Anna Tylkowska, Karolina Strząska, Bogusław Różycki 
i Sylwester Zakrzewski.

Torba reklamowa.
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Działająca w Warszawie Fun-
dacja Inicjatyw Oświa-
towych promuje w Polsce 

Program Szkół Aktywnych w Spo-
łeczności (SAS). Jego założeniem 
jest „rozwój szkół aktywnych w spo-
łeczności, promujących rozwój part-
nerstwa między szkołą a społecz-
nością lokalną, aktywizujących 
obywateli, realizujących koncepcję 
uczenia się przez całe życie „ . SAS 
jest Programem o międzynarodowym 
zasięgu realizowanym od 2003 roku 
przez organizacje i instytucje z 12 
krajów Europy i Azji.

Warszawska Fundacja Inicjatyw 
Oświatowych realizuje założenia 
programu na Mazowszu z trzema pla-
cówkami doskonalenia zawodowego 
nauczycieli: z Mazowieckim Samo-
rządowym Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, Warszawskim Centrum 
Innowacji Społeczno-Edukacyjnych 
i Szkoleń oraz z Ośrodkiem Edukacji 
Informatycznej i Zastosowań Kom-
puterów. 

Jedną z placówek szkolnych, 
która przystąpiła do Programu 
SAS w październiku ubiegłego 
roku jest Zespół Szkół Specjalnych 
nr 105 przy ul. Długiej 9, z któ-
rym współpracuje „Społem” WSS 
Śródmieście realizując projekt 
KRS „Spółdzielnie uczniowskie 

Szkołą Przedsiębiorczości” tj. od 
momentu powołania w tej placów-
ce Spółdzielni Uczniowskiej PY-
CHOTKA. 

Uczestnictwo ZSS nr 105 w Pro-
gramie SAS niewątpliwie jest wyróż-
nieniem dla tej placówki, ale także 
konieczne jest ustalenie priorytetów 
w dotychczasowej działalności, jak 
również podjęcie działań polepsza-
jących bądź uzupełniających do-
tychczasową działalność. Dlatego 

w miesiącu listopadzie ubiegłego 
roku odbyło się spotkanie kierow-
nictwa placówki, rodziców, uczniów, 
oraz współpracujących ze szkołą in-
stytucji, wśród nich były przedstawi-
cielki „Społem„ WSS Śródmieście, 
na którym omówiona została dotych-
czasowa działalność ZSS w zakresie 
realizacji międzynarodowych Stan-
dardów Jakości, będących narzę-
dziem do samooceny. 

Samoocena obejmuje m.in. na-
stępujące obszary: przywództwo 
(kierownictwo wspiera silny zespół, 
wizję i wspólne wartości w osiąga-
niu celów przez szkołę), partnerstwo 

(współpraca z instytucjami danej 
społeczności), integracja społecz-
na (stworzenie warunków i możli-
wości edukacji wszystkich dzieci 
bez względu na pochodzenie, status 
społeczny, religijny, sytuację zdro-
wotną), usługi (dostosowane do po-
trzeb społeczności), aktywny udział 
w życiu społeczności poprzez wo-
lontariat, który rozwija u uczniów 
poczucie zaufania i szacunku do 
mieszkańców i jest niezbędnym wa-
runkiem rozwoju dziecka. Istotnym 
elementem oceny jest proces uczenia 
się przez całe życie uświadomienie 
uczniom, że szkoła nie jest jedynym 

miejscem nauki. SAS promuje roz-
wój społeczności, uaktywniając tak-
że rodziców w angażowaniu się ich 
w edukację ich własnych dzieci,  ale 
także mobilizuje ich do udziału w ży-
ciu szkoły.

W Zespole Szkół Specjalnych wie-
le z obszarów znajduje swoje miejsce 
w codziennej pracy. Dokonując do-
tychczasowej ich oceny postanowio-
no wzmóc pracę nad zaangażowa-
niem się szkoły m.in. w wolontariat. 
Stąd inicjatywa społemowskiej spół-
dzielni nawiązania kontaktu z Zarzą-
dem Głównym Związku Powstań-
ców Warszawskich oraz Fundacją 

Pamięci o Bohaterach Powstania 
Warszawskiego.

Pierwsze spotkanie odbyło się 
w dniu 20 lutego br. w siedzibie Za-
rządu Głównego Związku Powstań-
ców Warszawskich przy ul. Długiej 
22. Wzięli w nim udział wicepreze-
si Związku Powstańców Zbigniew 
Galperyn i Eugeniusz Tyrajski, 
Monika Sarnecka z Fundacji Pa-
mięci o Bohaterach Powstania 
Warszawskiego, Beata Boguszew-
ska z Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 105, Danuta Bogucka i Jolanta 
Jędrzejewska ze „Społem” War-
szawskiej Spółdzielni Spożywców 
Śródmieście. W trakcie rozmów 

ustalono, iż uczniowie Zespołu 
Szkół Specjalnych obejmą opieką 
miejsca upamiętniające Powstanie 
Warszawskie na obszarze wspólnie 
ustalonym ze Związkiem. W przy-
szłości zaplanowane zostaną rów-
nież spotkania Powstańców War-
szawskich z młodzieżą Zespołu 
Szkół Specjalnych ich rodzicami 
oraz pedagogami. 

W czasie spotkania nie zabrakło 
wspomnień z tamtych lat. Na zakoń-
czenie goście otrzymali pamiątkowe 
znaczki wydane z okazji 70 rocznicy 
Powstania Warszawskiego.

JOLANTA JęDRZEJEWSKA 
Fot. DANUTA BOGUCKA 

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Szkoły Aktywności

Tradycja Jarmarku Kaziuki 
w Wilnie sięga przeszło czte-
rech stuleci i nawiązuje do 

przeszłości Litwy. Wileńskie Ka-
ziuki są wizytówką sztuki ludowej 
krainy nad Wilią, a nazwa święta 
wywodzi się od imienia patrona 
Litwy św. Kazimierza. Dni św. Ka-
zimierza obchodzone są w tygodniu, 
w którym to przypada uroczystość 
św. Kazimierza. Tegoroczne 415. Ka-
ziuki obchodzone w pierwszy week-
end marca, były niesamowicie mroź-
ne. Pani Barbara – przewodniczka, 
z którą miałam przyjemność space-
rować po Wilnie podkreślała, że tak 

mroźnej aury podczas Kaziuków nie 
pamięta. A trochę ma ich już za sobą. 
Ja byłam tam po raz pierwszy, więc 
muszę uwierzyć na słowo. 

Zanim jednak rozpoczęłam świę-
towanie Kaziuków, to zwiedziłam 
najważniejsze zabytki Wilna. Wilno 
to miasto świątyń, to kościoły ka-
tolickie, prawosławne i unickie cer-
kwie, synagoga, a nawet karaimska 
świątynia. Wspomnę choć o kilku 
tych sakralnych miejscach. Pięknie 
położony w pobliżu wzgórza zamko-
wego na Antakolu kościół św. Piotra 
i Pawła – perła wileńskiego baroku, 
powstały w stylu płomienistego goty-
ku w latach 1495-1500; kościół św. 
Anny – unikatowy w skali europej-
skiej; cerkiew św. Ducha – bardzo 
stonowana i spokojna z zewnątrz, 
zachwyciła mnie swym rokokowym 
przepychem wnętrza; kościół św. 
Teresy, którego fasada przypomina 
barokowe kościoły Rzymu i matka 
wileńskich kościołów – katedra wi-
leńska. 

Wilno to miasto ze swoistym kli-
matem, który pokochałam – zaułki, 
bramy, przepiękne fasady, to specy-
ficzna mieszanina kultur. Nie sposób 
wymienić wszystkie te miejsca, które 

zobaczyłam. Jednak wyjątkowego 
cmentarza na Rosie, gdzie spoczy-
wa Matka i serce Marszałka Józefa 
Piłsudskiego nie mogę nie wspo-
mnieć. 

Wrócę teraz do Kaziuków, któ-
re swą sławą mnie tu przyciągnęły. 
Pięknie ozdobione ulice, a szcze-
gólnie odrestaurowana starówka, 
wprawiły mnie w zachwyt. Wileńska 
starówka jest jedną z największych 
i najpiękniejszych starówek w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje 
obszar ok. 360 ha, który na czas Ka-
ziuków zmienił się w wielobarwny 
jarmark. 

Ciągnące się przez główne arterie 
starego miasta stragany z wyrobami 
rękodzieła, oryginalnymi ubrania-
mi, wyrobami z wikliny, bursztynu, 
drewna, skóry i naturalnie z lokal-
nymi przysmakami. Swym pięknem 
przyciągały stoiska pełne palm wiel-
kanocnych, czy drobnych dewocjo-
naliów. Znalazłam też bardzo wiele 
straganów z ceramiką pochodzącą 
nie tylko z Litwy, ale też z innych 
krajów bałtyckich. Ceramika obok 
wartości artystycznej znajduje tu tak-
że praktyczne zastosowanie, bowiem 
to w ceramicznych kociołkach przy-
gotowuje się tu tradycyjne specjały. 
I nie byłabym sobą, gdybym wróciła 
z pustymi rękoma.

Gości tego wyjątkowego Jarmar-
ku zabawiali uliczni muzykanci. Na 
specjalnie przygotowanych scenach 
przed ratuszem oraz za katedrą trwa-
ły występy zespołów ludowych. 

Wygospodarowałam trochę czasu, 
na samotny spacer uliczkami Wil-
na. W tym korowodzie barw, gwaru 
i różnorodności można się na do-
bre zatracić. Mnie jednak udało się 
odwiedzić słynną Kaplicę Ostro-
bramską z obrazem Matki Boskiej 
Ostrobramskiej Królowej Korony 

Polskiej, będącym jednym z symboli 
chrześcijaństwa w Polsce i na Litwie. 
To bardzo silne przeżycie, chwila za-
dumy i skupienia.

Po tych chwilach samotności, 
w miłym towarzystwie przyszło mi 
skosztować tradycyjne cepeliny – 
kluski z tartych ziemniaków nadzie-
wane mięsem, sprzedawane w jed-
nym z ulicznych kramików. W ten 
mroźny dzień gorące cepeliny jedzo-
ne na ulicy smakowały wybornie. 

Jarmark jest znakomitą okazją, 
żeby kupić prezenty, poznać smak 
tradycyjnych litewskich potraw 
i napitków. Polecam to wyjątkowe 
miejsce i wyjątkowe święto. Jak 
już wcześniej wspomniałam były to 
moje pierwsze w życiu Kaziuki, mam 
jednak nadzieję, że nie ostatnie. 

DANUTA BOGUCKA

Wileńskie Kaziuki

Na zdjęciu od lewej: Eugeniusz Tyrajski, Zbigniew Galperyn, Jolanta Jędrzejewska, 
Monika Sarnecka, Beata Boguszewska.

Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Jeden z licznych straganów. 

Entuzjaści akrobatyki sportowej mieli możliwość podziwiać tę dyscy-
plinę w ramach 8.Międzynarodowego Pucharu Warsa i Sawy, zor-
ganizowanego przez Warszawsko-Mazowiecki Związek Akrobatyki 

Sportowej, przy współpracy z Centrum Sportu „Wilanów”. W hali Centrum 
przy ul. Wiertniczej 26, w dniach 2-4 marca br., odbyły się zawody w czte-
rech kategoriach wiekowych (11-16 lat, 12-18 lat, juniorskiej i seniorskiej) 
w  następujących konkurencjach: w dwójkach i trójkach kobiet, w dwójkach 
i czwórkach mężczyzn oraz w  
dwójkach mieszanych. 

W turnieju wzięło udział 
blisko 250 reprezentantów 
z dziewięciu państw, wśród 
nich zawodnicy z Belgii, Bia-
łorusi, Francji Izraela, Ka-
zachstanu,  Rosji, Ukrainy,  
Wielkiej Brytanii i reprezen-
tacja gospodarzy, dla których 
udział w tych  zawodach był 
sprawdzianem i jednocześnie 
kwalifikacją przed mającymi 
odbyć się w kwietniu Mistrzo-
stwami Świata. Po raz pierw-
szy w Turnieju zaprezentowali 
swoje umiejętności zawodnicy 
z Anglii,  Izraela, Kazachstanu .  

Warszawskie zawody odby-
wały się pod patronatem Mię-
dzynarodowej Federacji Gim-
nastycznej (FIG), Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego i Pol-
skiego Związku Gimnastycz-
nego.   

J.J.

Akrobatyka sportowa

Po raz siedemnasty Chełm-
no hucznie jak co roku ob-
chodziło Walentynki. Trzy 

podmioty Urząd Miasta,   Dom 
Kultury oraz placówka oświatowa 
Księży Pallotynów podobnie jak 
w latach ubiegłych przygotowa-
ły szereg atrakcji dedykowanych 
mieszkańcom miasta oraz przy-
jezdnym. Przez tydzień było na co 
popatrzeć, wziąć udział m.in. w or-
ganizowanych,  konkursach, poka-
zach, degustacjach, spektaklach, 
festynach, wystawach. Miastem 
zawładnęło SERCE, które prezen-
towane było w różnych miejscach i   
na różne sposoby. 

Przedsięwzięciem na skalę ogól-
nopolską był m. in. XIII Ogólnopol-
ski Konkurs Plastyczno-Literacki  
„NA ŚWIęTEGO WALENTEGO – 

RÓŻNE OBLICZA  MIŁOŚCI. 
Przystąpili do niego m.in. ucznio-
wie z dwóch  współpracujących  ze 
„Społem” WSS Śródmieście placó-
wek oświatowych. 

Spośród prac nadesłanych z innych 
części kraju I miejsce w kat. gimna-
zjum zajęła praca „Miłość nie zna 
granic” Kamili Ozimek z warszaw-
skiego Specjalnego Ośrodka Szkolno

-Wychowawczego 
dla Dzieci Sła-
bowidzących im. 
Zofii Galewskiej. 
Autorka podkreśli-
ła siłę miłości dla 
której przeszkodą 
nie jest ani kolor 
skóry, ani kraj po-
chodzenia. W od-
mienny sposób te-
mat zaprezentował 
Adam Umiastow-
ski z Zespołu 
Szkół Specjalnych 
nr 105. Czasem 
w życiu zdarzają 
się momenty przy-
kre,  ale „moje ser-

ce jest pełne miłości –moje serce nie 
chowa urazy”. Ta konkursowa praca 
zajęła III miejsce w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych. Te i inne prace 
były prezentowane w  największym 
obiekcie sakralnym – kościele far-
nym   pw. Wniebowzięcia  Najświęt-
szej Marii Panny,  gdzie znajduje się 
relikwia patrona zakochanych Świę-
tego Walentego.  

Lokalne przedsiębior-
stwa również czynnie 
uczestniczyły  w obcho-
dach Dnia Zakochanych. 
Wśród nich „Społem” PSS 
w Chełmnie, przygotowu-
jąca w swojej restauracji 
„RELAKS” walentynkowe 
menu, gdzie z miesięcz-
nym wyprzedzeniem pary 
rezerwowały  stoliki na 
uroczystą kolację. Jak nas 
poinformowała manager 
restauracji Karolina  Mo-
drzyńska-Pazdur –  i w tym 
roku przygotowywany zo-
stał specjalny zestaw dań. 

JOLANTA 
JęDRZEJEWSKA

Chełmińscy laureaci

Kamila Ozimek – I miejsce Adam Umiastowski – III miejsce



SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 3 (613)            Str. 7  

Z kart
h i s t o r i i

Warto posłuchać głosu eks-
perta, gdy kształtujemy 
politykę cenową w swoim 

sklepie, czy spółdzielni. Popularny, 
ekonomiczny portal Newseria.pl 13 
lutego br. przynosi w tym zakresie 
interesujące opinie.  

Nie więcej niż 1/5 firm doskonale 
radzi sobie z kształtowaniem strate-
gii cenowej. Pozostałe 80 proc. ma 
w tym zakresie niewykorzystany 
potencjał – wynika z globalnego ba-
dania niemieckiej firmy doradczej 
Simon Kucher. Właściwie skonstru-
owana polityka cenowa nie polega na 
zwiększaniu cen – powoduję maksy-
malizację marży i napędza sprzedaż. 
Jej nieodłącznym elementem są pro-
mocje, do których przyzwyczajeni są 
polscy konsumenci. 

– Strategia cenowa jest dla fir-
my bardzo ważnym elementem. Nad 
tym tematem pracuje zazwyczaj cała 
firma: prezes coś ustali, marketing 
coś wymyśli, sprzedawcy ostatecznie 
dają rabat i sprzedają. Ważne, żeby 
całość była spójna, a ktoś doglądał 
tego, co się w firmie dzieje pod tym 
względem – mówił 13 lutego br. 
agencji informacyjnej Newseria Biz-
nes Richard Zinoecker, partner zarzą-
dzający warszawskiego biura Simon 
Kucher.

Firma konsultingowa co roku prze-
prowadza globalne badanie „Glo-
bal Pricing Survey”, którego celem 
jest zebranie informacji o głównych 
wskaźnikach cen i zysku, poziomie 
zarządzania cenami oraz branżowych 
i regionalnych trendach cenowych. 
Taka wiedza umożliwia wytypowa-
nie obszarów zarządzania cenami, 
które pozwolą firmom generować 
większe zyski.

– To ogólnoświatowe badanie, 
w którym na pytania odpowiada ok. 

4 tys. menadżerów. Okazuje się, że 
firmy, które doskonale radzą sobie 
z tematem polityki cenowej, mają 
zyski większe o blisko 25 proc. Poza 
tym odpowiednia strategia przyda-
je się przy wprowadzaniu na rynek 
innowacji i nowych produktów. Nie 
jest tak, że każdy produkt z sukce-
sem trafia na rynek, ale ten czynnik 
podnosi szansę do 50 proc., czyli co 
drugi projekt się udaje. Pozostała 
grupa firm ma mniej więcej 20 proc. 
udanych produktów – mówi Richard 
Zinoecker.

Eksperci Simon Kucher ocenili, 
że około 15–20 proc. firm to tzw. 
pricing champions, którzy dosko-

nale sobie radzą z tematem polityki 
cenowej. Pozostałe 80 proc. ma w tej 
dziedzinie niedociągnięcia, ale i duży 
potencjał. Partner zarządzający war-
szawskiego biura firmy dodaje, że na 
przestrzeni ostatniej dekady podej-
ście do kształtowania strategii ceno-
wej w polskich firmach znacznie się 
zmieniło.

– Pracuję jako doradca w poli-
tyce cenowej od około 10 lat, wtedy 
ten temat był dosyć egzotyczny. Dwie 
główne reakcje brzmiały: „proszę 
pana, cenę już mamy” i druga: „nie 
wiedziałem, że można tak kombino-
wać z cenami”. W trakcie tych 10 
lat to podejście mocno się zmieniło. 
W tej chwili jest wiele konferencji 
i artykułów, dużo się rozmawia i pu-
blikuje na ten temat. Polska jest pod 
tym względem na poziomie zachod-
nich krajów takich jak Niemcy czy 
Francja. To jednak nie oznacza, że 
każda firma doskonale radzi sobie 
z zarządzaniem cenami – mówi Ri-
chard Zinoecker.

W polityce cenowej nie chodzi 
bezpośrednio o podnoszenie cen. 
Właściwie skonstruowana powodu-
je maksymalizację marży, pozwala 

jednocześnie zwiększyć zyskowność 
i poziom sprzedaży.

– Są trzy sposoby ustalania ceny 
przez firmę. Pierwszy, klasyczny 
i bardzo często stosowany to koszt 
+, czyli połączenie kosztu i narzutu, 
które daje ostateczną cenę. Drugi 
sposób – być może stosowany jesz-
cze częściej niż pierwszy – to dosto-
sowanie się do konkurencji i do ceny 
rynkowej. Trzeci sposób – i zarazem 
element, który warto uwzględniać – 
jest to tzw. value-based pricing, czyli 
ustalanie cen na podstawie wartości, 
czyli skłonność klientów do naszych 
produktów wobec oferty konkurencji 
– mówi Richard Zinoecker.

Integralnym elementem polityki 
cenowej firmy są promocje i okazjo-
nalne obniżki cen. Ich poziom powi-
nien być zależny od branży i rodzaju 
biznesu, a także celu, jaki firma chce 
osiągnąć. Polskie firmy nagminnie 
stosują w tym zakresie dwa skrajne 
podejścia: w ogóle nie organizu-
jąc promocji cenowych, wychodząc 
z założenia że wystarczy dobry pro-
dukt i silna marka, żeby przyciągnąć 
konsumentów, albo nieustanie obni-
żają ceny swoich produktów.

– Idealnie jest wtedy, kiedy fir-
ma ma dobre, konkurencyjne ceny, 
po których jest w stanie na co dzień 
sprzedawać swoje produkty, i dodat-
kowo organizuje selektywne promo-
cje, która się opłacają i są skierowa-
ne do  konkretnej grupy docelowej. 
Niestety, firmy robią promocje, ale 
nie wiedzą, po co ani czy w ogóle się 
ona opłaci. Klienci przestają w ogó-
le kupować bez promocji i to też jest 
duży problem. Warto być ostrożnym, 
przeprowadzając takie akcje – pod-
kreśla partner zarządzający warszaw-
skiego biura Simon Kucher.

Opr.red. 

Polityka cenowa

HANDEL 2018

Jak pisze Business Insider Pol-
ska 13 lutego br., małe i śred-
nie sklepy zwiększają swój 

udział w rynku kosztem sklepów 
tradycyjnych oraz super– i hiper-
marketów. Tak uważają analitycy 
Haitong Banku. To szansa i zagro-
żenie dla spółek handlowych na 
polskiej giełdzie. Faworytem ban-
ku w sektorze jest Eurocash, nato-
miast dla akcji Dino Haitong reko-
menduje „sprzedaj”.

Haitong Bank zakłada, że 
rosnąca popularność małych 
i średnich sklepów powinna się 
utrzymywać, bo zyskują one po-
pularność kosztem hipermarke-
tów. Kurczący się udział tradycyj-
nego handlu skłonił np. Eurocash 
do przekształcenia się z hurtowni-
ka w detalistę, co pociąga za sobą 
stworzenie ogólnokrajowej sieci 
sklepów kosztem działu hurtowe-
go. Dino było w stanie wykorzy-
stać te trendy wcześniej i obecnie 
korzysta z nich, także rozszerza-
jąc swą działalność.

Według raportu Kantar Millward 
Brown, przeciętny polski pracow-
nik spędza w pracy 45 godzin ty-
godniowo, co czyni Polaków jed-
nym z najbardziej zapracowanych 
narodów w UE. W połączeniu 
z niskim bezrobociem (6,9 proc. 
na koniec stycznia 2018 r., -1,6 
proc. r/r), spowodowało to zmiany 
w zwyczajach zakupowych konsu-
mentów. Ludzie kupują częściej, 
ale mniej. Dlatego też preferują 
sklepy umieszczone w wygod-
nych lokalizacjach, z dłuższymi 
godzinami otwarcia, szerszym 
asortymentem i wyższą jakością 
produktów. 

Wzrost  
konsumpcji

Kurczący się udział w rynku hi-
permarketów to jedno. Drugi silny 
trend w branży to coraz zasobniejsze 

portfele Polaków. Jak zaznacza Kon-
rad Księżopolski, Szef Działu Analiza 
Haitong Bank, przy niskim bezrobo-
ciu i wzroście płac (około 7,3 proc. r/r) 
poprawa nastrojów konsumentów nie 
powinna być zaskoczeniem. Dobra 
sytuacja materialna zwiększa ich 
skłonność do kupowania, co wspie-
rane jest także przez program 500+, 
który co miesiąc wpompowuje do 

polskiej gospodarki około 2 mld zło-
tych. Odbija się to na wzroście PKB 
(o 4,9 proc.), głównie za sprawą ro-
snącej konsumpcji, której wzrost 
na koniec trzeciego kwartału 2017 
r. wyniósł 7,8 proc.

To, wraz ze wzrostem inflacji 
o 2 proc. w 2017 r., wspiera sprzedaż 
LfL, która zdaniem Konrada Księ-
żopolskiego wzrośnie dla działów 
detalicznych Dino i Eurocash w 2018 
r. odpowiednio o 9,5 proc. i 5 proc.

Potencjał  
konsolidacji

Analitycy Haitong Bank uważają, 
że pomimo szybkiego tempa wzro-
stu powierzchni sprzedażowej, pol-
ski rynek nie osiągnął jeszcze stanu 
nasycenia. Krzysztof Kawa, anali-
tyk Haitong Bank, zwraca uwagę, 
że porównując obecne zagęszczenie 
sklepów z innymi krajami, w Polsce 
wciąż jest miejsce na dalszą ekspan-
sję. Jest ono o około 5 proc. niż-
sze, biorąc jako punkt odniesienia 
poziom regionu CEE i około 30-
50 proc. porównując do Niemiec 
i Francji. W związku z tym analityk 
zakłada, że Dino będzie w stanie po-
większyć swoją sieć sklepów o 162 
placówki w 2018 r. i 176 w roku 
2019, natomiast Eurocash urośnie 
organicznie o około 80 sklepów 
w 2018 r. Krzysztof Kawa widzi 
również potencjał do dalszej kon-
solidacji na rynku detalicznym, 
przez co sieć sklepów Eurocash 

może się powiększyć w wyniku 
transakcji fuzji i przejęć.

A co z samym zakazem han-
dlu w niedzielę? Jak on wpłynie 
na spółki giełdowe? Jeżeli chodzi 
o Dino, to analitycy Haitong Bank 
zakładają, że konsumenci miesz-
kający w mniejszych miastach po-
święcają niedzielę na zakupy ra-

czej sporadycznie niż regularnie. 
Wyniki niedzielnej sprzedaży Dino 
potwierdzają tę tezę. Według firmy, 
niedziela jest najsłabszym dniem, 
jeżeli chodzi o sprzedaż – przypada 
na nią około 8 proc. obrotów. Stra-
tegia spółki nakierowana będzie na 
przeniesienie handlu na sobotę i po-
niedziałek. Między innymi od jej 
skuteczności zależeć będzie dalszy 
wzrost sprzedaży porównywalnej 
w sklepach Dino.

– Początkowo niedzielny zakaz 
handlu powinien nieznacznie wpły-
nąć na liczebność siły roboczej. 
Może to ograniczyć obciążenie 
statystycznego pracownika, ale nie 
powinno skutkować zwolnieniami, 
tym bardziej że obostrzenia będą 
wprowadzane stopniowo. W przy-
padku Dino, jego dynamiczne 
tempo rozwoju wymaga stałego 
napływu pracowników. Przy nie-
doborach na rynku pracy zakła-
damy, że Dino nie będzie redu-
kowało zatrudnienia, ponieważ 
pracownicy będą potrzebni do 
dalszej ekspansji – mówi Konrad 
Księżoposki. Analityk przewiduje 
zatem, że w krótkim terminie, zakaz 
handlu w niedzielę nie wpłynie na 
ogólny poziom zatrudnienia. Ozna-
cza to, że Dino nie będzie w sta-
nie skorzystać z niższych kosztów 
wynagrodzeń, co początkowo nie 
skompensuje potencjalnego spadku 
sprzedaży.

Opr.red.

CO PISZĄ INNI?

l Prawo na co dzień l

W marcu 1968 to posłowie Koła 
„Znak”: Janusz Zabłocki, Jerzy 
Zawieyski, Tadeusz Mazowiecki, 
Konstanty Łubieński i Stanisław 
Stomma, w kameralnych rozmo-
wach wyjaśniali nam tło wydarzeń, 
a potem w kwietniu bronili nas 
studentów w słynnej interpelacji 
sejmowej. Poseł Zabłocki, który 
poznał mnie też ze środowiskiem 
AK-owskim, ponieważ walczył 

podczas wojny w Szarych Szere-
gach, tłumaczył, że za kampanią 
antystudencką, a także antysemicką, 
rozpętaną przez partię komunistycz-
ną, stała walka o władzę i gra inte-
resów grup partyjnych pochodzenia 
żydowskiego – tzw. puławian i na-
tolińczyków, do której włączyli się 
zwalczający ich z pozycji narodo-
wych tzw. „partyzanci” Mieczysła-
wa Moczara. Wykorzystano fakt, że 
wśród organizatorów studenckiego 
protestu było wielu pochodzenia ży-
dowskiego, w tym dzieci partyjnych 
dygnitarzy.

Wspominając po latach tam-
te wydarzenia, z sentymentem 
wspominam swoich, często nieży-
jących już, kolegów, wykładow-
ców, przyjaciół i znajomych. Na 
wydziale prawa miałem przyjem-
ność i zaszczyt blisko współpra-
cować w kole SD z późniejszymi 
profesorami – m.in. z Piotrkiem 
Winczorkiem, Leszkiem Fa-
landyszem, Jurkiem Wratnym, 
Grzesiem Domańskim, a także 
ze wspaniałym prof. Zbigniewem 
Resichem, pierwszym wykładow-
cą praw człowieka w Polsce, opie-
kunem koła SSP ONZ. A wśród 
„przyjaciół ONZ”, miłośników 
praw człowieka, dobrze wspomi-
nam m.in. dzisiejszych profesorów 
Wojtka Sadurskiego i Zbyszka 

Lewickiego. Wraz z kolegami 
uczestniczyliśmy w burzliwych, 
otwartych dyskusjach z m.in. 
błyskotliwymi „komandosami” 
– Józefem Dajczgewandem, Se-
werynem Blumsztajnem, Alek-
sandrem Smolarem oraz inny-
mi, jak np. Wiktor Osiatyński, 
Krzysztof Piesiewicz, Wojtek 
Lamentowicz. 

Swoją formację ideową zawdzię-
czam nie tylko rodzinnym trady-
cjom powstańczym, „marcowym” 
akademikom, ale i moim autoryte-
tom katolickim i demokratycznym, 
jakich miałem okazję poznać wtedy 

osobiście, takich jak wspomniany 
wielki prymas Wyszyński, rektor ko-
ścioła św. Anny ks. prałat Tadeusz 
Uszyński, poseł Janusz Zabłocki, 
pisarze katoliccy Jerzy Zawieyski, 
Andrzej Micewski, przewodniczą-
cy SD prof. Stanisław Kulczyń-
ski, były rektor uniwersytetów we 
Lwowie i Wrocławiu, który odważ-
nie oparł się antysemickiej i anty-
studenckiej nagonce. Byłem tego 
świadkiem w Sejmie 10-11 kwietnia 
1968, gdy z ław dla publiczności 
obserwowałem jak zdecydowana 
większość posłów niesłychanie bru-
talnie atakowała posłów „Znaku” za 
obronę studentów. 

W 20 lat później „przechowane 
w demokratycznej tęsknocie”, idee 
te w okresie solidarnościowego zry-
wu, zostały zrealizowane w postaci 
m.in. spełnienia ustrojowych po-
stulatów SD z 1957 r. o przywróce-
nie nazwy Rzeczpospolita Polska, 
orła w koronie, urzędu prezydenta, 
trybunałów stanu i konstytucyjne-
go. W latach 1988-89 jako redaktor 
naczelny „Myśli Demokratycznej” 
mocno wspierałem tworzenie ko-
alicji Solidarność-SD-ZSL i rządu 
Tadeusza Mazowieckiego, byłem do-
radcą ówczesnego szefa SD Jerzego 
Jóźwiaka. Ale to już inna „bajka”.

DARIUSZ GIERYCZ 

Marzec 1968

uDokończenie ze str. 2

Zmiany 
w archiwizowaniuSzansa dla małych

W dniu 13 lutego 2018 r. 
została ogłoszona usta-
wa o zmianie niektórych 

ustaw w związku ze skróceniem 
okresu przechowywania akt pra-
cowniczych oraz ich elektronizacją, 
która wejdzie w życie od 1 stycznia 
2019r. Nastąpi skrócenie okresu 
przechowywania dokumentacji pra-
cowniczej tj. akt osobowych i kart 
wynagrodzeń i obejmie wszystkich 
pracowników zatrudnionych po dniu 
wejścia w życie ustawy, tj. po dniu 1 
stycznia 2019 r. 

Dla pracowników zatrudnionych 
w okresie po dniu 31 grudnia 1998 
r. a przed dniem 1 stycznia 2019 
r. zasadą będzie przechowywanie 
dokumentacji w sprawach związa-
nych ze stosunkiem pracy oraz 
akt osobowych pracownika przez 
okres 50 lat od dnia rozwiązania lub 
wygaśnięcia stosunku pracy, chyba 
że pracodawca złoży oświadczenie 
o zamiarze przekazania za wszyst-
kich zatrudnionych w tym okresie 
pracowników i zleceniobiorców 
raportów informacyjnych oraz 
raporty te faktycznie złoży. 

Za pracownika zatrudnionego 
przed dniem 1 stycznia 1999 r. praco-
dawca nie będzie mógł złożyć raportu 
informacyjnego, w związku z czym 
okres przechowywania dokumentacji 
w sprawach związanych ze stosunk-
iem pracy oraz akt osobowych pra-
cownika będzie wynosił 50 lat od 
dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
stosunku pracy. 

Ustawa przewiduje ponadto możli-
wość prowadzenia i przechowywa-
nia dokumentacji pracowniczej i akt 
osobowych pracowników w posta-
ci elektronicznej także wówczas, 
gdy była ona wytworzona w postaci 
papierowej, poprzez wprowadzenie 
możliwości zeskanowania i utworze-
nia komputerowej bazy danych takiej 
dokumentacji. 

Na podstawie tej ustawy nas-
tąpi rozszerzenie zakresu przed-
miotowego imiennych raportów 
miesięcznych przekazywanych 
przez płatników do Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych, o dane niez-
będne do prawidłowego wyliczenia 
przyszłych świadczeń emerytalnych 
i rentowych z Funduszu Ubezpiec-
zeń Społecznych. 

Ustawa zmienia również obow-
iązującą zasadę wypłaty wyna-
grodzenia. Obecnie Kodeks pracy 
przewiduje wypłatę wynagrodzenia 
do rąk własnych pracownika, a inny 
sposób wypłaty wynagrodzenia jest 
dopuszczalny, jeżeli tak stanowi 
układ zbiorowy pracy albo pracown-
ik wyrazi na to wcześniej zgodę na 
piśmie. Zgodnie ze znowelizowanym 
art. 86 kodeksu pracy wiodącą formą 
wypłaty wynagrodzenia będzie forma 
bezgotówkowa, jednakże na wniosek 
pracownika, pozostanie możliwość 
wypłaty wynagrodzenia w formie 
gotówkowej.

Opracowała:  
MONIKA BOBKE
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Przed nami wiosna, a zatem czas na powrót lekkiej 
kuchni. To czas kiedy warzywa i owoce inspirują nas 
do komponowania wiosennych bomb witaminowych. 

Wiosenna sałatka z dodatkiem kuskus, szpinak z grillo-
wanym kurczakiem z malinami, brokuły z pomidorkami 
koktajlowymi, to tylko kilka z naszych propozycji, które 
z pewnością zasmakują naszym czytelnikom. Najwyższy 
czas przywitać wiosnę także na naszym talerzu.

Wiosenna sałatka brokułoWa

● brokuł ● ½ puszki kukurydzy 
marki własnej „Społem” ● opako-
wanie mozzarelli w małych kulkach 
● 10 pomidorków koktajlowych ● 
płaska łyżeczka soli ● łyżeczka cu-
kru ● 2-3 łyżki pestek dyni 

Na sos: ● 1/2 szklanki majonezu 
kieleckiego ● 2 łyżki keczupu mar-
ki własnej „Społem”

Majonez wymieszać z keczu-
pem. Na suchej patelni uprażyć pestki dyni. Brokuł po-
dzielić na różyczki i krótko obgotować w lekko osolonej 
i pocukrzonej wodzie. Osączyć i wystudzić. Pomidorki 
i mozzarellę przekroić na połówki. Kukurydzę osączyć 
z zalewy. W misce wymieszać brokuły, ser, pomidorki 
i kukurydzę. Całość polać sosem i posypać uprażony-
mi pestkami dyni. Odstawić, aby składniki dobrze się 
połączyły.

koloroWa sałatka z kuskusem i rzodkieWką

● szklanka kaszy kuskus ● 4 cien-
kie parówki drobiowe ● pęczek rzod-
kiewek ● 2−3 małe twarde kiszone 
ogórki ● por ● 4 łyżki posiekanej 
natki pietruszki ● 2 – 3 łyżki oliwy ● 
mała kostka przyprawowa, czosnko-
wa albo ziołowa ● sól ● pieprz 

Kuskus wsypać do miski. Wkruszyć kostkę przypra-
wową, wymieszać. Zalać wrzątkiem tak, aby woda sięga-
ła 1 cm ponad kaszkę. Przykryć i odstawić na 8−10 minut, 
aż kasza wchłonie cały płyn i napęcznieje. Parówki obrać 
z osłonek, pokroić na plasterki. Rzodkiewki umyć, oczy-
ścić, pokroić na plasterki razem z kiszonymi ogórkami. 
Por oczyścić z zewnętrznych liści, przyciąć ciemnozie-
lone końce liści i odciąć piętkę z korzonkami. Przekroić 
wzdłuż na pół, dokładnie opłukać pod strumieniem zim-
nej wody. Osączyć, poszatkować. Kuskus odkryć, roz-
drobnić widelcem, ostudzić. Dodać parówki, rzodkiewki, 
ogórki oraz por. Posypać po smaku pieprzem i ewentual-
nie solą. Sałatkę wymieszać i odstawić pod przykryciem 
na 10 minut, aby nabrała smaku, posypać natką.
koloroWa sałata z białym serem

● opakowanie mieszanki sałat ● 
pęczek rzodkiewki ● 1 ogórek sałat-
kowy ● szklanka rzeżuchy lub opako-
wanie kiełków lucerny ● 25 dag sera 
białego, najlepiej typu włoskiego ● 
pęczek dymki

Na sos: ● łyżka octu winnego ● 3 
łyżki oliwy ● ząbek czosnku ● łyżeczka musztardy ● sól 
● pieprz

Sałatę połączyć z pokrojonymi w plasterki rzodkiewka-
mi i półplasterki ogórkiem, pokrojoną dymką, rzeżuchą lub 
lucerną. Całość posypać pokruszonym serem. Rozgniecio-
ny czosnek wymieszać w misce z octem, oliwą, musztardą, 
solą i pieprzem. Polać sałatkę, lekko wymieszaj.
szpinak z malinami i grilloWanym kurczakiem

● świeży szpinak ● garść malin 
● 2 filety z kurczaka ● marynata do 
mięsa (oliwa z oliwek, papryka słod-
ka i ostra w proszku, sól, pieprz, czo-
snek) ● pomidorki koktajlowe ● sos 
do sałatki (2 łyżki miodu płynnego, 2 
łyżki octu, 2 łyżki oliwy z oliwek, 2 
łyżki musztardy Dijon)

Składniki marynaty połączyć, włożyć filety i marynować 
około 3 godzin. Włożyć na rozgrzany grill, bądź patelnię do 
grillowania i grillować przez około 10 minut z każdej strony.

Listki szpinaku wymieszać z pokrojonymi na pół po-
midorkami koktajlowymi i malinami. Polać sosem i uło-
żyć pokrojonego w dużą kostkę ciepłego kurczaka. 
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1–23 utworzą hasło. 

Poziomo: 1) pracuje z „elektrycz-
nością”, 5) 1/4 garnca, 8) rodzina ssa-
ków nieparzystokopytnych, 9) dużo rur 
w danym miejscu, 10) ryba morska, 
11) zgorzelina (efekt korozji gazowej), 
13) umieszczany w gazecie, 16) reli-
gia Mahometa, 20) drobny deseń, 23)
największe miasto Nowej Zelandii, 24) 
skupisko dzieci, 25) pokarm dla ryb 
akwariowych, 26) uprawnia do wielo-
krotnego wstępu, 27) problemy.

Pionowo: 1) poważanie szacunek, 
2) sposób przygotowania kawy w spe-
cjalnym ekspresie, 3) ochraniała woja, 
4) pasuje do butelki, 5) Włodzimierz 
kompozytor, 6) określenie obszaru 
wodnego, 7) był nią Modlin, 12) na 
okulary, 14) bardzo uboga kobieta, 15) 
+ ina to imię żeńskie, 17) świeci na 
ulicy, 18) 8 dni, 19) niedościgłe wzory, 
21) pochodna benzenu, 22) wychowa-
nek szkoły wojskowej, 23) przystojny 
mężczyzna.

Karty pocztowe z dopiskiem 
Krzyżówka nr 3 prosimy przesłać 
na adres redakcji do dnia 31 marca 
2018 r. Prawidłowe rozwiązanie bę-
dzie premiowane w drodze losowania 
nagrodą ufundowaną przez Krajową 
Platformę Handlową.

Rozwiązanie  
krzyżówki nr 1/2018 

Poziomo:1) śpiączka, 5) Nosaka, 8)
Iwonka, 9) oswestory, 10) grawerka, 
11) zaloty, 13) agent, 16) alkad, 20)
wiarus, 23) skrupuły, 24) przynęta, 25)
cebula, 26) gazeta, 27) ambasada.

Pionowo: 1) śniegi, 2) inowacje, 3)
cukier, 4) Azora, 5) nawóz, 6) sisal, 7)
kuratela, 12) Aida, 14) gęsiarka, 15)
tabu, 17) klauzula, 18) muleta, 19) cy-
kada, 21) Royce, 22) szęta, 23) skala.
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NOWEGO ROKU
Nagrodę ufundowaną przez redakcję 

Społemowca Warszawskiego otrzymu-
je Anna Kacprzak z Warszawy
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Od kilku lat sieci kawowe 
w dużych miastach znajdują 
się niemal na każdym rogu 

ulic. W tych kafejkach można też 
kupić kawę na wynos, aby w tek-
turowych kubeczkach pić ją go-
rącą w tramwaju, w drodze do 
pracy, na uczelnię, czy też idąc 
na relaksowy spacer. Przyszły do 
nas z zachodu i wciąż otwierają 
się nowe lokale. Na warszawskim 
Nowym Świecie, tuż koło naszej 
redakcji jest ich kilka, które opi-
sywałem już na naszych łamach. 

W sumie na obszarze Warszawy 
działa obecnie aż 76 lokali CO-
STA COFFEE, 53 – GREEN 
CAFFE NERO, 36 – MC CAFE 
i 21 – STARBUCKSA.

 
COSTA COFFEE to angiel-

ska sieć, założona przez braci Ser-
gio i Bruno Costa w 1971 roku, 
która w Polsce przejęła wcześniej 
działające kawiarnie Coffee He-
aven. Costa ma centralną własną 
palarnię w Londynie, z której 
kawę przesyłają do wszystkich 
europejskich kafejek. Kawa ta 
to arabika z Ameryki Środkowej 
i Południowej, z domieszką około 
10% robusty z Wietnamu. W mo-
jej opinii jest to dobra kawa, ale 
nie najlepsza. Kawiarnie Costy, na 

ogół przestronne i nowoczesne, ze 
sporym wyborem kanapek /pole-
cam trójkątne podwójne razowce/ 
i ciast. Desery standardowe, głów-
nie muffiny. Dla mnie najlepsze 
ich lokale to te przy placu Teatral-
nym, przy Francuskiej i na dwor-
cach – Wschodnim i Centralnym. 

Jednak najlepsza kawa poda-
wana jest w polsko-brytyjskiej 
sieci GREEN CAFFE NERO. 
Pochodzi z własnej palarni, gdzie 
wypalana jest z 90 proc. brazylij-

skiej arabiki i 10 proc. wietnam-
skiej robusty. Atutem mojej ulu-
bionej cappuccino, jak też i latte, 
jest stosowanie w nich do mleka 
podwójnego espresso. W tej sie-
ci zachwycamy się również ru-
stykalnym wnętrzem, świetnym 
tłem muzycznym, entuzjastyczną 
obsługą. Mają niezłe przekąski, 
w tym kisze z kurkami, crois-
santy, natomiast bagietki bywa-
ją twardawe. Niestety wycofali 
małe tańsze kajzerki i cenowo nie 
przodują. Polecam głównie ich 
lokale: na Nowym Świecie róg 
Karowej – przy naszej redakcji, 
na Brackiej, w Alejach Jerozo-
limskich, na Marszałkowskiej 
przy Moniuszki i MDM, na dwor-
cach kolejowych.

Amerykański STARBUCKS, 
to wprawdzie światowy gigant, za-
łożony w 1971 roku, ale ich kawa 
smakuje zbyt płasko. Mają wiele 
własnych palarni, a ziarna kawy 
pochodzą m.in. z Ameryki Środ-
kowej i Południowej. W ich ofer-
cie są kanapki i ciasta, na popraw-
nym poziomie, lecz w mniejszym 
wyborze niż w konkurencyjnych 
sieciach. Ich lokal naprzeciwko 
naszej redakcji na Nowym Świe-
cie jest dość przyjemny, ale nie 
ma w nim tła muzycznego. Swoje 
trzeba odstać dwukrotnie w kolejce 
– po zamówienie i odbiór, a obsłu-
ga bez emocji. W odróżnieniu od 
dwóch poprzednio wymienionych 
sieci, ich lokale nie są tak tłoczne, 
np. ten w dawnym Zodiaku na ścia-
nie Wschodniej. 

Sieć MC CAFE to ściśle 
związana część amerykańskie-
go McDonald’s. Podają kawy na 
bazie brazylijskiej arabiki oraz 
z innych krajów Ameryki Łaciń-
skiej. Tutaj też znajdujemy typowe 
espresso, cappuccino, latte i kawy 
z bitą śmietaną i syropami. Słodkie 
przekąski są raczej średniej jako-
ści. Jako jedyna z opisywanych 
sieci używa ekspresów automa-
tycznych, czyli takich, które kawę 
mielą i zaparzają, a nie młynków 
i klasycznych ekspresów kolbo-
wych. Efekt tego jest mizerny.

Czy podzielacie te opinie? Na-
piszcie.  

SMAKOSZ

dOmOwe dania krzyżówka Nr 3 z hasłem

SmaKi waRSzawy  

Sieci kawowe

Baran 21.III-20.IV
W wydatkach warto kiero-
wać się rozsądkiem. Odwa-
ga to twój ogromny atut, ale 
pamiętaj, że nie brawura.

Byk 21.IV-21.V
Jeśli pojawią się jakieś pro-
blemy inne spojrzenie na 
świat jest w stanie je po-
mniejszyć.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Liczenie tylko na siebie nie 
zawsze popłaca. Nowe sy-
tuacje mogą wiązać się ze 
sporymi zmianami.

rak 22.VI-22.VII
Warto przeprowadzić doj-
rzałe, świadome zmiany. 
Sprawy rodzinne wymagają 
gruntownego uporządko-
wania. 

lew 23.VII-22.VIII
Spokój i harmonia w rodzi-
nie .Dobre związki trwać 
będą niewzruszone. Czas 
pomyśleć o sobie.

Panna 23.VIII-22.IX
Możesz spodziewać się 
korzystnych rozwiązań. 
Rozwijaj swoje uzdolnie-
nia, realizuj marzenia, bądź 
sobą

waga 23.IX– 23.X
W sprawach osobistych 
wiele się nie wydarzy. Czas 
zdominują codzienne spra-
wy. Zadbaj o swoja kondy-
cję.

SkorPIon 24.X-22.XI
Czas rozsądnych i mądrych 
decyzji. Sprawy domowe 
w jak najlepszym stanie. 
Przemęczenie może się dać 
we znaki.

Strzelec 23.XI.-23.XII
Zrób codziennie krok, aby 
zrealizować powzięte de-
cyzje. Musisz koniecznie 
na coś się zdecydować póki 
nie jest jeszcze zbyt późno.

kozIorożec 24.XII-20.I
Postaraj się zapewnić sobie 
atrakcyjne relaksujące zaję-
cia przynajmniej raz w ty-
godniu.

wodnIk 21.I-20.II
Głową muru nie przebijesz. 
Ważne sprawy załatwiaj 
w miarę szybko, ale nie za-
dręczaj się jeśli coś pójdzie 
nie tak. 

ryBy 21.II-20.III
Dzieci i ryby głosu nie 
mają. To prawda. Trzymaj 
się tej zasady, a dobrze na 
tym wyjdziesz.

Przysłowia o kobietach
Do nieba będzie wzięty, 
kto pozna wszystkie kobiet wykręty.

Dwa zegarki i dwie kobiety  
rzadko się ze sobą zgadzają .

Gdzie kobiety panują tam mężczyźni rządzą.

Gust kobiet, pogody jesienne,  
wszystko to odmienne.

Każda kobieta dwa razy szaleje: kiedy się kocha 
i kiedy siwieje. 
Kobiety chuchem nie rozgrzejesz.

Lepiej pokonać wroga, niż przekonać kobietę. 

wielKanOcne 
śNiadaNie


