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l 110 rocznica czasopisma „Społem” i znaku „Społem” – str. 4 l
Z ostatniej chwili!

Pilne żądania

Mokpol-SPC

W tym roku marka Eleganza 
obchodzi swoje 10 urodzi-
ny. Jak wspomina prezes 

warszawskiej Hali Wola, pomysło-
dawca i współzałożyciel tej marki – 
Marka „Eleganza – świat dobrych 
ubrań” zadebiutowała na rynku we 
wrześniu 2006 roku, podczas uroczy-
stej gali z udziałem mediów w Ła-
zienkach Królewskich w Warszawie. 
Zaprezentowana została wówczas 
idea projektu oraz bazowa kolek-
cja strojów. Inicjatorami koncepcji  
Eleganza są uczestnicy Porozumienia 
Domów Handlowych „Społem”, które 
zawiązane zostało w 1996 roku. Ce-
lem Porozumienia było negocjowanie 
umów handlowych oraz podejmowanie 
wspólnych zakupów. 

Już od początku współpraca przyno-
siła wszystkim uczestnikom wymier-
ne korzyści dzięki efektowi skali oraz 

korzystniejszej pozycji negocjacyjnej. 
Prace w sferze handlowej od startu 
koncepcji były wspierane intensywny-
mi działaniami marketingowymi. Nie 
szczędziliśmy wysiłków oraz funduszy 
na  marketing i reklamę i nie bez koze-
ry możemy powiedzieć, że dzięki temu 
dzisiaj Eleganza jest marką rozpozna-
walną.

Drugi nurt naszych wspólnych prac, 
jak mówił prezes Anatol Świeżak,  po-
legał na ustawicznym doskonaleniu 
portfela marki oraz dążeniu do zapew-
nienia najwyższej jakości oferowanych 
kolekcji. „Eleganza – Świat Dobrych 
Ubrań” jest bowiem składową wielu 
znanych i cenionych polskich i zagra-
nicznych producentów. Najważniejsze 
z nich to firmy rodzime: AB Nahlik, 
Jumitex, Bialcon, Kastor, Kate, Lan-
ta, Lattore, Maria Bland, Roy, Vistula, 
Votum, Wagab, Warmia, Wólczanka, 

Bonetta, Classic, Con Duo, Folstop, 
Getex, Hal-Kaz, Vito Vergelis oraz za-
graniczne: Brandtex, Hegler, Silkwear. 

Podczas jubileuszowego pokazu 
mody w Hali Wola 28 września br. 
wystąpiła jako ambasadorka mar-
ki Eleganza Izabela Trojanowska, 
popularna piosenkarka i aktorka, 
która nawiązała m.in. do słynnego 
powiedzenia francuskiej dyktatorki 
stylu, Coco Chanel: „Moda przemi-
ja, styl pozostaje”. Modowe trendy są 
ważne, ale to nie one decydują o tym, 
co jest naprawdę wyjątkowe. Wysokiej 
jakości tkaniny, nienaganny krój,  dba-
łość o detale, to wartości, które nigdy 
nie wychodzą z mody. „Eleganza – 
świat dobrych ubrań”, to marka, która 
poszukuje niepowtarzalnych ubrań. 

„Rano, wieczorem na nas czeka 
Społem” – to jedno z haseł 
reklamowych, ułożonych 

przez młodzież, a wypisanych na la-
tawcach jakie wystartowały na  III 
Wyszkowskim Festiwalu Latawco-
wym, który  odbył się w sobotę 17 
września przy restauracji „Wyszko-
wianka”. Jak pisał 20 września br. 
miejscowy Nowy Wyszkowiak, przy-
szły całe rodziny. Równie świetnie 
bawili się dzieci i ich rodzice, razem 
wypuszczając latawce. Imprezie to-
warzyszył piknik, a organizatorzy 
z PSS Społem Wyszków zadbali o po-
częstunek i dobrą, przyjazną, rodzin-
ną atmosferę. – Społem to rodzinna 
firma, nie nastawiona na zysk, ale by 
coś zrobić dla mieszkańców – mówiła 
prezes spółdzielni Jadwiga Tofel, za-
chęcając do korzystania z przygoto-
wanych atrakcji.

Nad Bugiem, w okolicy okazałego 
białego kościoła pw. na skwerze im. 
Jana Pawła II, w pochmurne niebo wzle-
ciało 80 latawców różnego typu, pra-
wie wszystkie wykonane ręcznie. Były 
ozdobione kolorową bibułą, wstążkami 
i opatrzone hasłami reklamowymi. Or-
ganizatorzy przewidzieli nagrody za 
najlepsze hasła promujące PSS, które 
znalazły się prawie na każdym latawcu. 
Autorami najciekawszych z nich były: 
Anna Koniarska („Gdy jedzenia ci bra-
kuje, PSS cię uratuje”, „Społem cieszy, 
Społem bawi, i do szkoły cię wyprawi”, 
„Kiedy chcesz wyglądać modnie, w PSS
-ach kupuj spodnie”, „Wszystkie moje 
szklaneczki są z tęczowej półeczki”) 
i Karolina Szymańska („Chcesz w Wy-
szkowie dobrze zjeść, leć do Społem 
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Mazowiecka Agencja Handlo-
wa Społem zdobyła już po 
raz piąty Medal Europejski, 

wręczony podczas gali jego XXVII 
edycji w dniu 8 czerwca 2016 roku 
w Teatrze Wielkim – za promocję 
spółdzielczego handlu detalicznego. 
Medalem, przyznawanym od 16 lat 
przez Business Centre Club, wyróż-
niane są produkty i usługi, które speł-
niają standardy europejskie.

Jak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze, w celu przeprowadzenia 
wyboru delegatów reprezentujących spółdzielczość spożywców „Spo-
łem” oraz dla wypracowania stanowiska „Społem” w odniesieniu do 

kluczowych problemów zawartych w tezach programowych na grudniowy 
VI Kongres Spółdzielczości, we wrześniu br. zorganizowane zostały trzy 
przedkongresowe zjazdy regionalne. Zarząd KZRSS „Społem” z upoważ-
nienia Krajowej Rady Spółdzielczej ustalił, że z przysługujących 313 spół-
dzielniom spożywców „Społem” 26 mandatów, 23 delegatów wybranych 
zostało bezpośrednio na przedkongresowych zjazdach regionalnych, a 3 
delegatów wybrała osobno Rada Nadzorcza KZRSS „Społem”. I tak, zjaz-
dy te odbyły się w miastach: 

1. w regionie południowym, obej-
mującym 114 spółdzielni z woje-
wództw: dolnośląskiego, małopol-
skiego, opolskiego, podkarpackiego, 
śląskiego i świętokrzyskiego, dla 
wyboru 8 delegatów  – BYTOM 7 
września br. 

2. w regionie północno-zachodnim, 
obejmującym 97 spółdzielni z woje-
wództw: kujawsko-pomorskiego, 
lubuskiego, pomorskiego, wielkopol-
skiego, zachodniopomorskiego, dla 
wyboru 7 delegatów - PIŁA 13 wrze-
śnia br. .

3. w regionie centralnym, obejmu-
jącym 102 spółdzielnie z województw: 
lubelskiego, łódzkiego, mazowieckie-
go, podlaskiego, warmińsko-mazur-

Za stołem prezydialnym zasiedli: Jadwiga Tofel, Jerzy Rybicki, Anna Tylkowska, 
Ryszard Jaśkowski i Eugeniusz Mazur. Wyniki wyboru delegatów ogłasza Jerzy 
Konarski. 

Nagrodzone dzieci w towarzystwie organizatorów festiwalu: Anety Kowalewskiej, 
Jadwigi Tofel i Jana Hryniewicza.

14 września br. po raz kolejny, 
w wyniku bliskiej współpracy 
największych warszawskich 

bratnich spółdzielni w branży spożyw-
czej , Spółdzielni Spożywców Mokpol 
i Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej, 
uruchomiono stoisko firmowe SPC 
w sklepie Mokpolu przy ul.Batorego 
39a. Jest ono podobne do opisywane-
go w Społemowcu w listopadzie ubr. 
okazałego stoiska SPC w sztandaro-

wych delikatesach Mokpolu przy ul, 
Konstancińskiej 2. I również przynosi 
znakomite efekty handlowe dla obu 
spółdzielni, ponieważ obroty w tych 
sklepach ewidentnie rosną. Klientów 
przyciąga nie tylko przemożny zapach 
odpiekanych z surowego, chłodzone-
go, ale nie mrożonego ciasta na miej-
scu bułek i pieczywa, ale i atrakcyjna 
oferta i ekspozycja wypieków. 

Jesteśmy zawiedzeni, zniesmaczeni i źli!!! – grzmiał wobec posłów w Sejmie 
prezes Ryszard Jaśkowski w imieniu zespołu polskich handlowców 5 paź-
dziernika br. Domagał się w miejsce zawieszonej ustawy podatkowej od han-

dlu, pilnego przyjęcia całościowej ustawy o handlu, w której zamrożone zostaną 
obecne udziały podmiotów handlowych w rynku! Kategorycznie zażądał też trzy 
razy NIE! Natychmiastowego odstąpienia od podatku handlowego, zaprzestania 
powrotu do kryterium powierzchniowego oraz nie przerzucania na samorządy 
określania podatków, bo to może być korupcjogenne.  Kilkakrotnie wsparła go 
dzielnie i bojowo prezes PSS w Poznaniu Grażyna Raniewicz-Lis.
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To już nie przelewki, bo sytuacja pol-
skiego handlu jest coraz bardziej drama-
tyczna. To już nie 5 tysięcy polskich firm 
handlowych ubywa co roku z rynku, ale 
w tym roku można spodziewać się dal-
szych 8-10 tysięcy do likwidacji, czego 
nawet kłopoty większych jak Marcpolu 
i Almy są przykładem. Natomiast wielkie 
sieci i koncerny, jak portugalska Biedron-
ka, niemiecki Lidl, francuski Carrefour 
zapowiadają dalszą ekspansję. Koloni-
zacja rynku przez zagraniczne koncerny 
poszła tak daleko, że ratowanie polskie-
go handlu może być mocno spóźnione. 
Mamy nie tylko sygnały SOS, ale wręcz 
wołanie, żądanie ratowania polskiego 
handlu! 

Dlatego z wielką przyjemnością 
i satysfakcją  podczas posiedzenia Par-

lamentarnego Zespołu 
na rzecz Wspierania 
Przedsiębiorczości 
i Patriotyzmu Ekono-
micznego, pod prze-
wodnictwem posła 

Adama Abramowicza, obserwujemy pol-
skich handlowców, w tym tak bojowych 
społemowców w konsultacji o nowych 
rozwiązaniach w kwestii podatku handlo-
wego. Były to pierwsze, nowe konsulta-
cje społeczne, w związku z zawieszeniem 
przez rząd lipcowej ustawy o podatku od 
sprzedaży detalicznej, wskutek interwen-
cji Komisji Europejskiej, która pod wpły-
wem silnego lobby wielkich koncernów 
międzynarodowych doszukuje się w niej 
rzekomej „pomocy publicznej” dla ma-
łych i średnich firm handlowych. 

Mocne tezy Ryszarda Jaśkowskiego 
z KZRSS Społem, kilkakrotnie wspie-
rała bojowo prezes PSS w Poznaniu 
Grażyna Raniewicz-Lis. Domagała 
się, aby tak jak w zachodniej Europie 
w handlu dominowały firmy rodzime, 
a nie obce koncerny. Podobnie oceniał 
poseł Lech Kołakowski, że jesteśmy 
kondominium. Uważał iż jedyną alter-

natywą jest podatek liniowy z wysoką 
kwotą wolną od podatku.

W dyskusji głosy te poparli m.in. szef 
Dolnośląskiej Rady Społem Robert Wie-
liczko, przedstawiciel Krajowej Rady Spół-
dzielczej dr Krzysztof Lachowski,  Wojciech 
Kruszewski z Holdingu Lewiatan, Robert 
Krzak z Forum Polskiego Handlu, Maciej 
Ptasiński z Polskiej Izby Handlu. Odosob-
nionym głosem było tylko wystąpienie Mał-
gorzaty Osińskiej z POHiD, która broniła 
racji wielkich sieci i ostrzegała że Komisja 
Europejska ponownie zakwestionuje poda-
tek przy wielkiej kwocie wolnej od podatku. 

W wyniku powyższych konsultacji 
Parlamentarny Zespół na rzecz Wspie-
rania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu 
Ekonomicznego zamierza rekomendować 
Ministerstwu Finansów odstąpienie od po-
mysłu wiązania podatku handlowego od 
powierzchni sklepów. Poseł Adam Abramo-
wicz twierdzi że rząd wcale nie złożył broni 
wobec UE, a trzeba przypomnieć, że pre-
mier Beata Szydło kilkakrotnie zapowiadała 
twardą walkę w obronie polskiego handlu, 
małych i średnich firm. 

  DARIUSZ GIERYCZ
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Ø Obcy  
kolonizują rynek

Do 2020 r. cztery działające w Pol-
sce sieci dyskontowe zwiększą 

swoje udziały w polskim rynku deta-
licznym do 30 proc. – wynika z pro-
gnoz firmy Planet Retail. Sieci dyskon-
towe, takie jak Biedronka, Lidl, Netto 
i aldi nord są obecnie największym 
kanałem dystrybucji w Polsce. War-
to  przypomnieć, że w roku 2010 ich 
udziały w rynku wynosiły 16 proc., 
ale ze względu na dynamikę rozwoju 
niemal podwoją swoje udziały (do 30 
proc.) do roku 2020 r.

Biedronka z niemal 2700 sklepami 
jest w tym zestawieniu bezapelacyj-
nym liderem. Jednak potężne ambicje 
ma także niemiecki Lidl, który syste-
matycznie inwestuje w rozwój sieci, 
podnoszenie efektywności sprzedaży, 
ale także wykłada – każdego roku – 
potężne środki finansowe na marketing 
i promocje. Według danych Planet Re-

Handel w niedziele

Z ostatniej chwili!

Pilne żądania
Konkurs dla szkół

„Spółdzielnie Uczniowskie
szkołą przedsiębiorczości”
Krajowa Rada Spółdzielcza w miesiącu wrześniu ogłosiła konkurs pt. ” 

Spółdzielnie Uczniowskie szkołą przedsiębiorczości” dla Szkół Ponadpod-
stawowych w ramach projektu  dofinansowanego ze środków Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich   .
Celem konkursu jest zachęcenie dyrektorów szkół do tworzenia na terenie ich 

placówek spółdzielni uczniowskich , będących miejscem praktycznej nauki przed-
siębiorczości , ale także sposobem na promowanie spółdzielczości , zasad fair play 
, zdrowej rywalizacji, tolerancji , współpracy i współodpowiedzialności. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie  jest przygotowanie scenariusza lekcji 
o spółdzielniach uczniowskich i przeprowadzenie lekcji pokazowej dla nauczycie-
li i uczniów danej szkoły, a następnie przygotowanie  prezentacji konkursowej 
w Power Point z tego spotkania.  Zespół przygotowujący to minimum  10 osób pod 
kierownictwem nauczyciela opiekuna . 

Scenariusz powinien zawierać : wyjaśnienie  pojęcia „spółdzielnia uczniowska”, 
określenie elementów niezbędnych do jej założenia , opis dotyczący działalności 
w zakresie organizacyjno-biznesowo-finansowym, określenie słabych i  mocnych stron 
spółdzielni uczniowskiej oraz  zaprezentowanie dowolnie wybranych dwóch zasad 
spółdzielczych.

z dniem 3 listopada br. upłynie  termin dostarczenia scenariuszy lekcji do Krajowej 
Rady Spółdzielczej. Cztery dni później szkoły zostaną poinformowane o dokonanych 
ocenach. 

W dniach 14-18 listopada 2016 r. planowane są lekcje pokazowe w szkołach dziesię-
ciu  najciekawszych scenariuszy przed trzyosobową komisją konkursową.  

W konkursie przewidziane są nagrody finansowe dla opiekunów dwóch najlep-
szych zespołów oraz dwie równorzędne nagrody dla dwóch najlepszych zespołów (10 
uczniów + opiekun) w postaci trzydniowego studyjnego wyjazdu do Krakowa. Prze-
widywany termin podsumowania konkursu nastąpi podczas konferencji „Spółdzielnie 
uczniowskie szkołą przedsiębiorczości” w dniu 22 listopada 2016r.  Projektem z ramie-
nia Krajowej Rady Spółdzielczej kieruje  p. Aneta Englot. 

Uczestnikom Konkursu Redakcja Społemowca Warszawskiego życzy powodzenia, 
a w przyszłości sukcesów w prowadzeniu nowopowstałych spółdzielni.   J.J.

W Sejmie odbyło się pierwsze 
czytanie obywatelskiego 
projektu ustawy o ograni-

czeniu handlu w niedziele. Ograni-
czenie działalności sklepów zakłada 
projekt „Solidarności”. – Nie chcemy 
zakazać handlu w niedzielę, chcemy 
go ograniczyć do niezbędnego mini-
mum – mówił we wtorek 4 paździer-
nika br. w Sejmie Alfred Bujara, szef 
sekcji handlowej Solidarności. 

Wskazał, że 4 października 2016 r. 
jest niezwykle ważny dla ponad mi-
liona pracowników handlu oczekują-
cych na to, że po ponad 26 latach od 

odzyskania przez Polskę suwerenności 
wreszcie przestaną być traktowani jak 
obywatele drugiej kategorii, odzyskają 
prawo do życia rodzinnego i spędzania 
niedzieli ze swoimi najbliższymi.

Bujara zapewnił, że celem pro-
jektu nie jest całkowity zakaz handlu 
w niedzielę, ale jego ograniczenie. „Jego 
uchwalenie ma natomiast ucywilizować 
handel w tym dniu na wzór wielu krajów 
Europy Zachodniej, przy poszanowaniu 
praw i interesów pracowników, przed-
siębiorców i konsumentów” – tłumaczył. 
Wyjaśnił, że zgodnie z projektem handel 
w niedzielę zostałby ograniczony do nie-
zbędnego minimum. Byłby dopuszczony 
w kilka niedziel w roku, godzinowe ogra-
niczenie dotyczyłoby Wigilii i Wielkiej 
Soboty.

 „Naszym celem nie jest doprowa-
dzenie do sytuacji, w której w niedzielę 
nie da się kupić podstawowych artyku-

łów żywnościowych” – przekonywał 
Bujara. Wskazał, że w niedzielę czyn-
ne byłyby stacje benzynowe, piekarnie, 
sklepy na dworcach kolejowych i lotni-
skach oraz kioski z prasą.  „Handlować 
mogłyby też małe osiedlowe sklepy, 
pod warunkiem, że za ladą stanie ich 
właściciel, a nie zatrudniony tam pra-
cownik” – dodał.

Projekt trafił do laski marszałkow-
skiej we wrześniu tego roku. Zgodnie 
z nim, zakaz miałby dotyczyć większo-
ści placówek handlowych. Wyjątkiem 
mają być: stacje benzynowe, piekarnie 
oraz sklepy na dworcach kolejowych 

oraz sklepów osiedlowych – jeżeli za 
ladą staną ich właściciele.

Projekt obywatelski ma poparcie 
największego klubu parlamentarne-
go – Prawa i Sprawiedliwości. Jego 
rzeczniczka Beata Mazurek zapowiada 
skierowanie go do pracy w sejmowych 
komisjach, bo – jak wyjaśniła – jej klub 
nie odrzuca obywatelskich projektów 
ustaw. Posłanka PiS-u odpiera też za-
rzuty przeciwników zakazu handlu 
w niedzielę, że ludzie stracą miejsca 
pracy.

Zakazu handlu w niedzielę nie chce 
Platforma Obywatelska. Szef klubu 
PO Sławomir Neumann przypomniał 
w rozmowie z Informacyjną Agencją 
Radiową, że węgierski rząd wycofał się 
z tego pomysłu po roku obowiązywania 
podobnych przepisów. Jego zdaniem, 
przez zakaz handlu w niedzielę, część 
osób straci pracę. Poseł Neumann do-

dał, że ci, którzy pracują w weekendy, 
odbierają dni wolne w tygodniu. 

Nowoczesna zapowiada wniosek 
o odrzucenie projektu w pierwszym 
czytaniu. Politycy tej partii mówią, 
że jest to inicjatywa ideologiczna, na 
której stracą małe sklepy osiedlowe, 
mali i średni przedsiębiorcy, a nawet 
studenci. Posłanka Nowoczesnej Pau-
lina Hennig-Kloska krytykowała też 
zaproponowane w projekcie obywatel-
skim kary za złamanie zakazu handlu 
– grzywna, ograniczenie wolności albo 
pozbawienie wolności do lat dwóch.

Kukiz’15: zyskają właściciele ma-
łych sklepów. Jarosław Porwich z ru-
chu Kukiz’15 zapowiada, że jego klub 
będzie pracował nad zaproponowany-
mi w projekcie obywatelskim zapisa-
mi. Jego zdaniem, przez to, że w nie-
dzielę będą zamknięte hipermarkety, 
zyskają właściciele małych sklepów, 
którym wzrosną obroty. Poseł dodał, że 
zakaz wpłynie też korzystnie na relacje 
rodzinne, zmieni też obyczaje Polaków.

Chęć pracy nad projektem zakazu-
jącym handlu w niedzielę deklaruje 
też PSL. Prezes ludowców Władysław 
Kosiniak-Kamysz zapowiada, że jego 
klub będzie wnosił poprawki, między 
innymi czasowe ograniczenie handlu.

zgodnie z projektem zakaz miałby 
dotyczyć większości placówek han-
dlowych. Przewidziano w nim szereg 
odstępstw. Handel będzie mógł się 
odbywać w dwie kolejne niedziele 
poprzedzające Święta Bożego Na-
rodzenia, w ostatnią niedzielę przed 
Świętami Wielkanocnymi, w ostatnią 
niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia 
oraz w pierwszą niedzielę lipca.

Opr. na podst. IAR, PAP, abo, jk

tail jeszcze w tym roku Lidl może zo-
stać drugim co do wielkości detalistą 
w Polsce, wyprzedzając grupę Auchan 
(która mocno urosła po przejęciu sieci 
hipermarketów Real). 

ØKanapki w Społem

Sieć sklepów „Społem” PSS w Bu-
sku-Zdroju wprowadziła do sprze-

daży kanapki. Smaki do wyboru: 
z tuńczykiem, kurczakiem, szynką, 
salami i wiele innych. Obok kanapek 
sprzedawane są sałatki greckie, gyros 
itp. Oferta skierowana jest do uczniów 
i osób pracujących, które chcą szybko 
zjeść coś pożywnego. Można je nabyć 
w czterech sklepach spółdzielni, któ-
ra prowadzi 12 sklepów oraz posiada 
również własną piekarnię i ciastkarnię. 
Inicjatywa powyższa przypomina opi-
sywaną przez nas wielokrotnie sprze-
daż słynnych tanich kanapek cieszyń-
skich w cenach poniżej 2 zł w sklepach 
cieszyńskiej PSS, co daje jej półmilio-
nowy zysk roczny.   

ØEko-rynek 

W Polsce jest ok. 560 zakładów 
wytwarzających certyfikowaną 

żywność ekologiczną. – Rynek eko-
żywności systematycznie rośnie na ca-
łym świecie. W Europie jest to wzrost 
o 3 proc., natomiast w Polsce – o 0,2 
proc, chociaż biorąc rok do roku bywa, 
że nawet o ponad 20 proc. – mówiła 
Ewa Lech, podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
podczas konferencji „Rolnictwo eko-
logiczne w mediach”. Wiceminister 
Ewa Lech zwróciła uwagę, że średnia 
powierzchnia gospodarstwa ekologicz-
nego w Polsce to około 26 ha, podczas 
gdy gospodarstwa tradycyjnego oko-
ło 10 ha. – Mamy w kraju około 560 
zakładów przetwórczych, wytwarzają-
cych certyfikowaną żywność. Idziemy 
w dobrym kierunku. Najważniejszymi 
celami jest zwiększenie konkurencyj-
ności i utrzymanie bardzo wysokiego 
poziomu kontroli oraz zwiększenie 
wiedzy i świadomości konsumentów.

„MEDUZA” 
to nie tylko R Y B Y

ale także  LODY i MROŻONKI

Jesteśmy typową hurtownią dystrybucyjna zajmującą się od 1991 roku 
sprzedażą przetworów rybnych  i produktów mrożonych na terenie 

miasta Warszawy i woj. mazowieckiego. 
Posiadamy własne samochody wyposażone w agregaty chłodnicze 

i magazyny o powierzchni chłodniczej ok.2000 m2 . 
Bezpośrednio współpracujemy 

z czołowymi producentami ryb wędzonych, przetworów rybnych, 
ryb mrożonych, konserw rybnych i mięsnych a także od 2011 roku

• LODÓW • PIZZY • FRYTEK • WARZYW MROŻONYCH •
• MROŻONYCH PRZETWORÓW MĄCZNYCH W POLSCE •

Dostawy realizujemy w ciągu 24 godzin. 
Naszymi Klientami opiekują się 

doświadczeni Przedstawiciele Handlowi. 
Dodatkowych informacji udzieli Państwu nasz Dział Sprzedaży 

pod numerami telefonów: 

tel.: (22) 893 81 91 fax: (22) 612 70 83 
email:  biuro@meduza.waw.pl: zamowienia@meduza.waw.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Mokpol-SPC
Zgodnie ze sztuką nowoczesne-

go marketingu, stoisko z pieczywem 
położone jest w głębi sklepu, dzięki 
czemu przyciąga klientów i zapachem 
i kolorowym widokiem z daleka, po-
przez inne stoiska od wejścia. To chyba 
najbardziej oblegane przez klientów 
stoisko, ale kolejka jest szybko rozła-
dowywana wskutek energicznej pracy 
fachowej sprzedawczyni. Mimo duże-
go ruchu nie traci uśmiechu i pogody 
ducha, chętnie wyjaśnia wszystkim 
właściwości produktów, poleca towar 
według gustu i oczekiwań cenowych. 
Trzeba naprawdę znać na wylot pro-
dukty i nowości, promocje SPC, aby 
tak skutecznie zachęcić kupujących do 
nabycia świeżutkich, pachnących wy-
pieków. 

Miła pani w firmowym stroju i cza-
peczce z napisem SPC w odpowiedzi 
na moje pytania, potwierdza, że naj-
większym powodzeniem cieszą się 
ciepłe jeszcze, prosto z pieca paszteciki 
z pieczarkami, albo szpinakiem po ni-
skiej cenie 1,80 zł. Nabyłem ostatnie 
z partii na blasze i były naprawdę pysz-
ne. Podobnie kanapki po 3,60 i 4,90, 
w tym kukurydziane, które serwuje 
sprzedawczyni z oszklonej półki, z za-
wartością pieczonego schabu, szynki, 
jajka, pomidora, sera, ogórka i majone-
zu, który zaostrza nieco smak. 

Osobno „idą jak woda” chrupiące 
bułki sznytki po 75 groszy, kukury-
dziane po 1,15 zł. Są amatorzy pącz-
ków po 1,35 i drożdżówek po 2,10, 
które jak zauważyłem kupują chętnie 
studentki z pobliskiej SGH. Nęcą też 
smakowite bajaderki po 1,60, czy cia-
steczka owsiane na wagę z marmola-
dą w cenie 22 zł za kilogram, albo 
klasyczny sernik i modne ostatnio 
ciasta orkiszowe i marchewkowe. 

Duża część klientów pyta o zgrab-
ne i poręczne kwadratowe chlebki 
na zakwasie po 3,60, a także chleby 
żytnie z żurawiną, siemieniem lnia-
nym i innymi dodatkami po 3,20-5 
złotych. Są też amatorzy w różnym 
wieku wypiekanej tu pizzy, sprzeda-
wanej także na porcje po 5,90.  Jak 
mówi sprzedawczyni, na 2-3 godziny 
przed zamknięciem sklepu, kiedy ko-
lejka znika, kończy się zapas towa-
rów, a wciąż jest na nowo wypiekany 
asortyment.

Dla każdego coś miłego i potwier-
dzają mi to w rozmowie przed skle-
pem starsi państwo pani Ania i pan 
Zbyszek, którzy zwykle na weekend 
kupują tu keks i ciasta drożdżowe. 
Warto też dodać, że jak zapowiada 
szefowa działu handlu Grażyna Ja-

kubiak, podobne stoiska piekarnicze 
pojawiają się obecnie w sklepach 
Mokpolu w Piastowie i Ursusie. Sto-
iska firmowe w sklepach społemow-
skich zdają egzamin, o czym pisa-
liśmy niedawno pisząc o otwarciu 
sklepu WSS Praga Południe przy ul. 
Międzynarodowej.               

DARIUSZ GIERYCZ 
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Przed VI Kongresem Spółdzielczości Nasi delegaci

Oferta szkoleń

Centrum Szkoleniowo-Konfe-
rencyjne KZRSS „Społem” 
od września br,, podobnie jak 

uczelnie, szkoły i inne krajowe organi-
zacje branżowe, zainaugurowało nowy 
rok szkoleń dla spółdzielni społemow-
skich na bardzo interesujące tematy. 
Już we wrześniu odbyły się ciekawe 
szkolenia organizowane w Warszawie:

NOWOŚĆ!
• Przedsiębiorczość i kreatywność 

w procesie rozwoju spółdzielni 
(20-21.09.2016 r.)
2-dniowe szkolenie dla kadry kie-

rowniczej spółdzielni, cena 750 zł net-
to plus VAT, miejsce: siedziba KZRSS 
„Społem”. 

• Ochrona danych osobowych 
(22.09.2016 r.)

1-dniowe szkolenie przeznaczone 

dla pracowników, którzy mają do czy-
nienia z administrowaniem i przetwa-
rzaniem danych osobowych, cena 390 
zł netto plus VAT, miejsce szkolenia: 
siedziba KZRSS „Społem”.

NOWOŚĆ!
• Jednolity plik kontrolny oraz 

ochrona sieci danych dla księgowych
(27.09.2016 r.)
1-dniowe szkolenie skierowane do 

głównych księgowych, dyrektorów 
finansowych, specjalistów podatko-
wych oraz pracowników działów księ-
gowych, podatkowych i finansowych, 
celem szkolenia jest przedstawienie 
zmian wchodzących w życie od lipca 
2016 r. w zakresie jednorodnego pliku 
kontrolnego oraz przedstawienie zasad 
ochrony danych sieciowych w księ-
gowości, cena 290 zł netto plus VAT, 
miejsce : siedziba KZRSS „Społem”.

NOWOŚĆ!
• Podatek VAT w 2016 r. (28.09.2016 r.)
1-dniowe szkolenie, którego ce-

lem jest omówienie obowiązujących 
w 2016 r. przepisów dotyczących po-
datku VAT, cena 290 zł netto plus VAT, 
miejsce: siedziba KZRSS „Społem”.

Miałem przyjemność brać udział 
w szkoleniu grupy społemowców 
z całego kraju, w tym m.in. z War-
szawy i Mazowsza, 22 września br. 
na temat ochrony danych osobowych. 
W poprzednim numerze wrześnio-
wym Społemowca na ten temat wy-
powiadał się na naszych łamach za-
stępca głównego inspektora ochrony 
danych osobowych GIODO min. An-
drzej Lewiński. Ujawnił on, że już 19 
spółdzielni społemowskich zatrudnia 
administratorów bezpieczeństwa in-
formacji, w tym WSS Żoliborz, PSS 
w Płocku, Białymstoku, Olsztynie 
i Zamościu. W związku z rosnącymi 
zagrożeniami i wymogami dotyczący-
mi ochrony danych, spółdzielnie mu-
szą stale szkolić i instruować w tym 
zakresie swą kadrę i pracowników. 

Warto polecić również dalsze tema-
ty szkoleń KZRSS Społem, niezwykle 
użyteczne dla pracy spółdzielni, do-
stępne dla kadry kierowniczej i pra-
cowników spółdzielni. Oto one: 

• Znakowanie pieczywa i wyro-
bów cukierniczych wartością odżyw-
czą (04.10. 2016 r.)

1-dniowe warsztaty szkoleniowe do-
tyczące przeliczania wartości odżyw-
czej produktów piekarskich, cena 390 
zł netto plus VAT, miejsce szkolenia: 
siedziba KZRSS „Społem”.

• Organizacja i technika przepro-
wadzania inwentaryzacji składników 
majątku (11/12.10.2016 r.)

2-dniowe szkolenie skierowane do 
pracowników odpowiedzialnych za ma-
jątek firmy i za realizację inwentaryza-
cji; pracownicy działów technicznych, 
pracownicy działów finansowo-księgo-
wych, cena 750 zł netto plus VAT, miej-
sce: siedziba KZRSS „Społem”.

• Bilans 2016 (07-09.12.2016 r., 
11-13.01.2017 r. i 18-20.01.2017 r.)

3-dniowe szkolenie skierowane do 
głównych księgowych i pracowników 
działów księgowości, cena 1500 zł net-
to plus VAT , miejsce: siedziba KZRSS 
„Społem”.

• Audytor wewnętrzny systemu 
HACCP (IV kwartał 2016 r.)

2-dniowe szkolenie skierowane do 
wytypowanych pracowników, którzy 
będą w spółdzielni przeprowadza-
li audyt HACCP, cena 690 zł netto 
plus VAT, miejsce szkolenia: siedziba 
KZRSS „Społem”.

• Rada nadzorcza w systemie or-
ganów spółdzielni (IV kwartał 2016 r.) 

2-dniowe szkolenie skierowane do 
członków rad nadzorczych, cena 650 
zł netto plus VAT, miejsce szkolenia 
KZRSS „Społem”

NOWOŚĆ!
• Sklep convenience – przyszłość 

dla małych i średnich placówek  (IV 
kwartał 2016 r.)

2-dniowe szkolenie przeznaczone 
dla pracowników działów handlowych, 
marketingu oraz kierowników placówek 
handlowych, cena 650 zł netto plus VAT, 
miejsce: siedziba KZRSS „Społem”. 

NOWOŚĆ!
• Narzędzia wzmacniania pozycji 

rynkowej spółdzielni 
(IV kwartał 2016 r.)
2-dniowe szkolenie skierowane do 

kadry kierowniczej spółdzielni, cena 
750 zł netto plus VAT, miejsce: siedziba 
KZRSS „Społem”. 
NA TERENIE SPóŁDZIELNI:

• Skuteczny kierownik (termin do 
uzgodnienia)

1-dniowe szkolenie przeznaczone 
dla kierowników sklepów i kadry za-
rządzającej w spółdzielni, cena 1900 
zł netto plus VAT za grupę do 12 osób, 
miejsce szkolenia do uzgodnienia.

• Zasady ekspozycji produktów 
na półce sklepowej – merchandising 
w małych i średnich przedsiębior-
stwach handlowych (termin do uzgod-
nienia)

1-dniowe szkolenie skierowane do 
kierowników sklepu i ich zastępców, 
cena 1900 zł netto plus VAT za gru-
pę do 20 osób, miejsce szkolenia do 
uzgodnienia.

• Zasady i cele prowadzenia pro-
mocji w małych i średnich placów-
kach handlowych (termin do uzgod-
nienia)

1-dniowe szkolenie skierowane do 
kierowników sklepu i ich zastępców, 
cena 1900 zł netto plus VAT za gru-
pę do 20 osób, miejsce szkolenia do 
uzgodnienia.

NOWOŚĆ!
• Jak stworzyć skuteczny zespól 

pracowników działu handlowego 
(termin do uzgodnienia)
1-dniowe szkolenie przeznaczone 

dla kierowników oraz pracowników 
działów handlowych oraz działów mar-
ketingu, cena 1900 zł netto plus VAT za 
grupę do 10 osób, miejsce szkolenia do 
uzgodnienia.

NOWOŚĆ!
• Sekrety skutecznego polecania 

produktów (termin do uzgodnienia)
1-dniowe szkolenie przeznaczo-

ne dla każdego, kto chce zwiększyć 
sprzedaż w swoim sklepie, cena 1900 
zł netto plus VAT za grupę do 12 osób, 
miejsce szkolenia do uzgodnienia.

• Jak zwiększyć sprzedaż na sto-
isku mięsno-wędliniarskim 

(termin do uzgodnienia)
1-dniowe szkolenie przeznaczone 

dla kierowników oraz sprzedawców 
sklepów spożywczych, mięsnych, cena 
1900 zł netto plus VAT za grupę do 12 
osób, miejsce szkolenia do uzgodnienia.

• Zarządzanie zespołem sprze-
dawców (termin do uzgodnienia)

1-dniowe szkolenie skierowane do 
kierowników sklepu i ich zastępców, 
cena 1900 zł netto plus VAT za gru-
pę do 15 osób, miejsce szkolenia do 
uzgodnienia.

• Profesjonalna obsługa klienta 
(termin do uzgodnienia)

1-dniowe szkolenie przeznaczone 
dla kierowników oraz sprzedawców 
sklepów spożywczych, cena 1900 zł 
netto plus VAT za grupę do 15 osób, 
miejsce szkolenia do uzgodnienia.

• Zarządzanie stoiskiem owoco-
wym i warzywnym (termin do uzgod-
nienia)

1-dniowe szkolenie przeznaczone 
dla kierowników oraz sprzedawców 
sklepów spożywczych, cena 1900 zł 
netto plus VAT za grupę do 15 osób 
(w przypadku zamówienia dla większej 
ilości grup cena ulegnie obniżeniu), 
miejsce szkolenia do uzgodnienia.

• Merchandising pieczywa oraz 
wyrobów cukierniczych

 (termin do uzgodnienia)
1-dniowe szkolenie przeznaczone 

dla kierowników oraz sprzedawców 
sklepów spożywczych, cena 1900 zł 
netto plus VAT za grupę do 15 osób 
(w przypadku zamówienia dla większej 
ilości grup cena ulegnie obniżeniu), 
miejsce szkolenia do uzgodnienia.

Na zgłoszenia i propozycje ze 
spółdzielni pod numerami telefonu: 
(22) 44 08 207, faxu: (22) 44 08 249 
i adresem e-mailowym: szkolenia.
kzrss@spolem.org.pl, oczekuje Rena-
ta Ostolska, Dyrektor Centrum Szko-
leniowo-Konferencyjnego oraz jej pra-
cownicy.  DG

skiego, dla wyboru 8 delegatów  – 
WARSZAWA 14 września br. 

Jak wiadomo, w przeddzień obrad 
VI Kongresu, w siedzibie Związ-
ku, nastąpi spotkanie z wszystki-
mi wybranymi delegatami, w celu 
omówienia i przygotowania spraw 
dotyczących obrad VI Kongresu 
Spółdzielczego. Przypominamy, że 
w poprzednim numerze zamieści-
liśmy wybór Tez Kongresowych, 
do dyskusji przed VI Kongresem 
Spółdzielczości, który odbędzie się 
w Warszawie w dniach 12-13 grudnia 
br.    

Warszawskiemu zjazdowi dele-
gatów, który odbył się 14 września 
br. przewodniczyła Anna Tylkow-
ska z WSS Śródmieście. Obok niej 
do prezydium wybrano na wice-
przewodniczącego obrad Eugeniu-
sza Mazura z PSS Biała Podlaska 
i sekretarz Jolantę Tofel z PSS Wy-
szków. Zasiedli w nim także prezes 
Zarządu KZRSS Społem Jerzy Ry-
bicki i jego zastępca Ryszard Jaś-
kowski. Wybrano komisje: man-
datową /przewodnicząca Wiesława 
Kołek z SDH Central Łódź/, skru-
tacyjną /przewodniczący Jerzy Ko-
narski z SPC/ i wnioskową /prze-
wodniczący Stanisław Tunkiewicz 
z PSS Olsztyn/. Jak ogłosiła komi-
sja mandatowa, w zjeździe regionu 
centralnego spośród wybranych 
w 51 spółdzielniach społemowskich 
89 przedstawicieli, uczestniczyło 65 
przedstawicieli z 41 spółdzielni, tj. 
73 proc. ogółu wybranych.

Referat omawiający tezy kon-
gresowe wygłosił prezes Zarządu 
KZRSS Jerzy Rybicki. Uwypuklił on 
m.in. to, że tezy akcentują odmien-
ność spółdzielni od komercyjnych 
form gospodarowania, w tym od spół-
ek prawa handlowego. Uniwersalne 
zasady i wartości spółdzielcze nie są 
niestety wszędzie przestrzegane w sa-
mej spółdzielczości i respektowane 
przez władze rządowe i samorządo-
we. Natomiast najbardziej wierne 
im są spółdzielnie z ponadstuletnią 
historią, których jest już ponad 300, 
w tym wiele społemowskich. Już za 
trzy lata trzy nasze spółdzielnie będą 
obchodziły 150-lecie.

Mówca podkreślił, że w tezach 
kongresowych domagamy się od 
władz wspierania polskich przed-
siębiorstw, w tym spółdzielni, a nie 
preferowania obcych koncernów, co 
było dotąd zjawiskiem powszech-
nym. Trzeba docenić to, iż spółdziel-
nie są komponentem społeczeństwa 
obywatelskiego i dlatego prawo 
powinno pomagać rozwojowi spół-
dzielni, poprzez m.in. lepszy system 
podatkowy, a nie dyskryminować je. 
Liczymy na wsparcie, zwłaszcza na 
tle deklarowanego przez władze pa-
triotyzmy gospodarczego. Musimy 

jednocześnie dbać o lepszą współpra-
cę spółdzielni, ich integrację i wspól-
ne inicjatywy oraz promocję. 

W dyskusji zabrali głos m.in. Ire-
neusz Durda z PSS Mińsk Maz., Syl-
wester Cerański z SS Mokpol, Jadwi-
ga Tofel z PSS Wyszków, Stanisław 
Tunkiewicz  PSS Olsztyn, Witold 
Malicki z PSS Łódź oraz wiceprezes 
Ryszard Jaśkowski z KZRSS Spo-
łem, którzy generalnie akceptowali 
i popierali postulaty zawarte w te-
zach kongresowych. Żywymi okla-
skami skwitowano podziękowanie 
prezesa Cerańskiego dla Ryszarda 
Jaśkowskiego, który dzielnie wal-
czy o korzystne dla społemowców 
zapisy ustawowe w parlamencie. 
O potrzebach jednoczenia wysiłków 
spółdzielni w zakresie wspólnych 
promocji, reklamy i innych przedsię-
wzięć mówili prezesi Jadwiga Tofel 
i Stanisław Tunkiewicz, który postu-
lował tworzenie na wzór niemiecki 
porozumień spółdzielni z polskimi 
firmami produkcyjnymi i finanso-
wymi. Prezes Ryszard Jaśkowski 
omawiał obok batalii w obronie 
polskiego handlu, także kwestie za-
cieśnienia współpracy spółdzielni 
wokół promocji marki własnej Spo-
łem, a także wspólnych zakupów 
i promocji w ramach ew. holdingu 
spółdzielni.

W wyniku dyskusji, na wnio-
sek komisji wnioskowej przyjęto 
m.in. postulaty dotyczące tworze-
nia lepszych warunków prawnych 
dla spółdzielczości, struktur ścisłej 
współpracy spółdzielni, zacieśnienia 
współpracy z samorządami,  prospół-
dzielczej edukacji młodzieży, nagło-
śnienia obrad Kongresu w mediach. 
Na zakończenie prezes Jerzy Rybic-
ki zachęcał do korzystania z szero-
kiej oferty szkoleń Związku, także 
z możliwości przystąpienia do spółki 
ubezpieczeniowej oraz z wczasów 
w społemowskim ośrodku „Zorza” 
w Kołobrzegu, który już przynosi 
spółdzielniom określone profity.

Zjazd wybrał w głosowaniu taj-
nym sześciu delegatów na VI Kon-
gres Spółdzielczości. Zostali nimi: 
Tadeusz Dworski z PSS Puławy, 
Hieronim Kobus z PSS Garwolin, 
Wiesława Kołek z SDH Central 
Łódź, Jadwiga Tofel z PSS Wy-
szków, Stanisław Tunkiewicz z PSS 
Olsztyn i Anna Tylkowska z WSS 
Śródmieście. Pełną listę 26 dele-
gatów społemowskich zamieścimy 
w numerze następnym.

Tekst i foto: 
DARIUSZ GIERYCZ          

KART – PAK s.c. Robert Piotr Drągowski, 
Marek Paweł Drągowski 
Ul. Billewiczówny 20
05-402 Otwock
NIP 532-000-23-39. 

Marka własna „Społem”.
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110 rocznica powstania
czasopisma „Społem” i znaku „Społem”
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W 2016 roku organizacja spo-
łemowska obchodzi jubi-
leusz 110-lecia powstania 

czasopisma „Społem” i znaku „Spo-
łem”. Mało kto wie, że początek zna-
ku „Społem” dało, nieistniejące już 
dziś, czasopismo „Społem”. Było to 
najstarsze czasopismo spółdzielcze 
i jedno z najstarszych czasopism 
w Polsce, którego pierwszy numer 
ukazał się 6 października 1906 r. 
w Warszawie.

To ewenement w skali kraju, 
a może i świata, że od nazwy spół-
dzielczego czasopisma „Społem” 
wzięły swój początek nazwa znaku 
towarowego, nazwy poszczególnych 
spółdzielni oraz nazwa krajowej 
organizacji spółdzielni spożywców, 
a także inne spółdzielcze podmioty, 
a nie odwrotnie. 

Kiedy w 2006 r. przypadł jubileusz 
100-lecia wydania pierwszego numeru 
czasopisma „Społem” i 100-lecia zna-
ku „Społem”, Krajowy Związek Rewi-
zyjny Spółdzielni Spożywców „Spo-
łem” pismo „Społem” zlikwidował. 
Chyba nie była to tylko ironia losu, by 
po wieku istnienia i owocnej działalno-
ści, w roku znaczącego jubileuszu, na 
skalę nie tylko krajową, pismo przesta-
ło istnieć. 

Pragniemy więc pokrótce przypo-
mnieć dzieje tego niezwykłego pisma.

Okoliczności powstania  
tygodnika „Społem”

Po założeniu w latach 1869-1870 
w Królestwie Polskim – w Warszawie, 
Radomiu i Płocku, pierwszych stowa-
rzyszeń spożywczych,  do 1904 
r. założono zaledwie około 50 takich 
stowarzyszeń. Po pamiętnych wyda-
rzeniach 1905 r., kiedy rząd carski 
zmuszony został do wielu ustępstw, 
w 1906 r. możliwe stało się zorgani-
zowanie Towarzystwa Kooperatystów 
w Warszawie. 

W okresie rewolucji 1905-1907 r. 
w Królestwie Polskim, Edward Abra-
mowski (1868-1918) polski pisarz, 
myśliciel polityczny, filozof, psycho-
log, socjolog i pionier spółdzielczości 
spożywców w Polsce – jako przeciw-
nik walk rewolucyjnych, rozpoczął 
propagowanie idei kooperatyzmu. 
W 1907 r. wydał pracę pt. „Idee spo-
łeczne kooperatyzmu”, w której głosił, 
że narzędziem przebudowy społecznej 
będzie przede wszystkim spółdziel-
czość. Edward Abramowski był jed-
nym z inicjatorów założonego w 1905 
r. Związku Stowarzyszeń Samopomo-
cy Społecznej, w którym utworzono 
Sekcję Kooperatywną. Na jej bazie 
przyczynił się też walnie do powstania 
Towarzystwa Kooperatystów w War-
szawie. 

Początkowo było ono organizacją 
tajną, składającą się niemal wyłącz-
nie z działaczy warszawskich. Pierwsi 
członkowie Towarzystwa zbierali się 
co tydzień potajemnie w lokalu Stowa-
rzyszenia Spożywczego Pracowników 
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeń-
skiej.Wśród założycieli Towarzystwa, 
oprócz Edwarda Abramowskiego, byli 
wybitni działacze spółdzielczy: Ro-
muald Mielczarski i Stanisław Woj-
ciechowski, późniejszy prezydent RP, 
jak również grono inteligencji postępo-
wej, a wśród niej m.in. wybitny pisarz 
Stefan Żeromski. W skład pierwszego 
zarządu weszli: Romuald Mielczarski, 
dr Rafał Radziwiłowicz i Stanisław 
Wojciechowski. W skład Rady Towa-
rzystwa weszli: Edward Abramowski, 
Stanisław Berent, dr Paweł Jankowski, 
Antoni Mędrecki, dr Antoni Natanson, 
Leon Supiński i Alojzy Wierzchlejew-
ski. Po roku, z 40-osobowego grona 
Towarzystwo stało się już poważnym 
zaczynem rozwoju ruchu spółdzielcze-
go w Polsce, bowiem spełniało funkcję 
ośrodka inspirującego i kierującego 
ruchem założycielskim stowarzyszeń 
spożywczych.

Największym osiągnięciem To-
warzystwa, jeszcze w początkowym 
konspiracyjnym okresie, było zorgani-

zowanie wydawania tygodnika „Spo-
łem”, poświęconego sprawom koope-
racji. Pierwszy numer pisma ukazał się 
w Warszawie w dniu 6 października 
1906 r. – na miesiąc przed legalizacją 
Towarzystwa. Założycielami pisma 
byli: Edward Abramowski, Romuald 
Mielczarski, dr Rafał Radziwiłłowicz 
i Stanisław Wojciechowski – redakto-
rzy periodyku. Redaktorem i wydawcą 
pierwszego numeru „Społem” był dr 
Rafał Radziwiłowicz, lekarz psychiatra 
i przyszły profesor UW, a kierowni-
kiem literackim – Stanisław Wojcie-
chowski.

Pierwszy numer tygodnika „Spo-
łem” zawierał winietkę tytułową 
„Społem!”, pisaną z wykrzyknikiem, 
a nieco niżej werset z „Ody do mło-
dości”: „W szczęściu wszystkiego są 
wszystkich cele”.– A. Mickiewicz, da-
lej – „Tygodnik, poświęcony sprawom 
kooperacji”. W artykule wstępnym od 
redakcji, napisano: „Oddając w ręce 
czytelnika nr 1 tygodnika „Społem”, 
zwracamy się do nich z prośbą o po-
moc w rozpowszechnianiu go po ca-
łym kraju wśród ludzi pracujących. 
Będziemy wysyłać bezpłatnie numer 
okazowy każdemu, czyj adres otrzy-
mamy. Chcemy torować drogę plano-
wej i systematycznej działalności na 
leżącym odłogiem polu i najpilniejszą 
naszą potrzebą jest wyszukanie współ-

pracowników i czytelników, z który-
mi moglibyśmy się razem kształcić 
i zakładać trwałe podwaliny polskiego 
ruchu spółdzielczego. Pismo nasze jest 
niezależne i tylko tej sprawie służyć 
będzie”.

Pomysłodawcą jego nazwy był wy-
bitny pisarz Stefan Żeromski, blisko 
współpracujący z Towarzystwem Ko-
operatystów. Tytuł czasopisma odwo-
łuje się do staropolskiego zawołania 
„społem” – razem, czyli do wspólnej 
działalności, której nadrzędnym celem 
jest wspólne dobro. Sądzić należy, że 
nazwa „Społem” wzięła się z propago-
wanej przez spółdzielców idei współ-
działania, a jednocześnie z faktu, iż 
wówczas pod zaborami budziła i jedno-
czyła siły polskiego narodu.  

Założyciele czasopisma „Społem” 
w jasno wyłożonym jego programie 
zapowiedzieli: „W prowadzeniu na-
szego tygodnika trzymać się będziemy 
ściśle zasady: wiedza z praktyką. Obok 
artykułów wyjaśniających ekonomicz-
ne, społeczne i etyczne znaczenie ko-
operacji … najpoważniejszy dział pi-
sma stanowić będą wskazówki i rady 
praktyczne dla członków i kierowni-
ków wielkich zrzeszeń spółdzielczych, 
a więc: jak zakładać takie stowarzy-
szenia, wzorowe ustawy, odnośne 
prawodawstwo i droga wyjednywania 
zatwierdzenia władz, przepisy we-
wnętrzne i instrukcyjne dla zarządów 
i urzędników, sprawy zakupów, prowa-
dzenia ksiąg rachunkowych, magazy-
nów, sklepów, układania sprawozdań, 
kontroli, organizacja wspólnych ajencji 
i składów hurtowych, zadania zgroma-
dzeń ogólnych, porządek prowadzenia 
obrad i wyborów, programy zajęć dla 
kółek wychowawczych przy koopera-
tywach i w ogóle wszystko to, czego 
potrzebę wykaże życie”.

Czasopismo „Społem” spełniało 
więc rolę ideową, integracyjną, propa-

gandową i instruktażową, dawało wzo-
ry najlepszej pracy, starało się wskazy-
wać spółdzielniom kierunki rozwoju. 
Tylko w latach 1906-1907 powstało 
w Królestwie Polskim około 500 sto-
warzyszeń spożywczych w miastach 
i na wsiach.

Pismo „Społem” motorem 
integracji 

Znawcy przedmiotu twierdzą, że 
już w samym założeniu czasopismo 
„Społem” miało pełnić nie tylko swą 
naturalną funkcję prasowego informa-
tora, doradcy, pomocnika, krzewiciela 
zasad kooperatyzmu, ale również rolę 
integracyjną w dążeniu do nie istnieją-
cej jeszcze organizacji. Redakcja „Spo-
łem” piórami swych najwybitniejszych 
publicystów walczyła o utworzenie ta-
kiej centrali, doprowadzając po latach 
nieprzerwanej kampanii do zwołania 
w dniach 27-31 października 1908 r. 
I Krajowego Zjazdu Stowarzyszeń 
Spożywczych, w którym wzięło udział 
423 delegatów z 248 stowarzyszeń 
z terenu zaboru rosyjskiego. Istniało 
już wówczas 670 stowarzyszeń spo-
żywczych. 

Zjazd powołał do życia Biuro Infor-
macyjne przy Towarzystwie Koope-
ratystów, jako ogólnokrajową organi-
zację spółdzielczą. Biuro to, do czasu 
powstania związku, miało pełnić funk-
cje hurtowni dla stowarzyszeń oraz 
rozpocząć prace związane z legaliza-
cją związku, a także miało prowadzić 
działalność rewizyjną i wychowawczą 
w stowarzyszeniach. Na sekretarzy 
Biura Informacyjnego zostali powołani 
znani działacze spółdzielczy: Romuald 
Mielczarski i Stanisław Wojciechow-
ski. Pierwszy kierował wydziałem 
gospodarczym, a drugi – organiza-
cyjno-propagandowym. Czasopismo 
„Społem” uznano wówczas za organ 
ruchu spółdzielczego. 

Starania o legalizację związku do-
prowadziły do zatwierdzenia w dniu 18 
stycznia 1911 r. przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych Cesarstwa Rosyjskie-
go w Petersburgu statutu związku 
o nazwie: Warszawski Związek Sto-
warzyszeń Spożywczych w Warszawie 
z terenem działalności na Królestwo 
Kongresowe ( na przymiotnik „Polski” 
władze carskie się nie zgodziły)

W okresie I wojny światowej na-
stąpiła przerwa w wydawaniu pisma. 
Po zakończeniu wojny w pierwszym 
numerze „Społem”, z 15 listopada 
1918 r., wydanym w niepodległej już 
Polsce, czytamy: „Nareszcie. Po wie-
kowej niewoli Ojczyzna nasza otrząsa 
się nareszcie całkowicie z więzów ob-
cego panowania… Jako świadomi ko-
operatyści weźmiemy również udział 
w budowaniu Polski od dołu…”. To 
budowanie znajduje bogaty wyraz na 
łamach „Społem”. 

Po zakończeniu I wojny światowej, 
w lipcu 1919 r. odbył się Zjazd War-
szawskiego Związku Stowarzyszeń 
Spożywczych, na którym nadano mu 
nazwę Związek Polskich Stowarzy-
szeń Spożywców i swoją działalnością 
objął on cały kraj. Przeobrażeniom, 
jakie zachodziły w strukturze organi-
zacyjnej spółdzielczości spożywców, 
nieodłącznie towarzyszyło czasopismo 
„Społem”. 

W dniu 26 kwietnia 1925 r. na Zjeź-
dzie Zjednoczeniowym nastąpiło połą-
czenie trzech ogólnokrajowych związ-
ków w jeden Związek Spółdzielni 
Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej. 
Doniosła zmiana w nazwie Związku 
nastąpiła na Zjeździe w maju 1935 r., 
kiedy do jego nazwy dodano tytuł cza-
sopisma „Społem”. Tytuł ten był już 
bardzo popularny w kręgach człon-
kowskich oraz w całym społeczeństwie 
i powszechnie utożsamiany z organiza-
cją spółdzielczości spożywców.

Po II wojnie światowej pierwszy 
numer „Społem” ukazał się w Lublinie 
15 października 1944 roku. W artykule 
wstępnym napisano: „Wydawnictwo 
„Społem” przez pięć lat było nieczyn-
ne. z jakąż więc radością, z jakim unie-
sieniem wolności wydajemy ten pierw-
szy po pięciu latach milczenia numer 
„Społem” ”. 

Następnie w dniach 25-26 listopada 
1944 r. w Lublinie odbył się Kongres 
Spółdzielczy, który gromadząc delega-

tów z 1.069 spółdzielni, przyjął uchwa-
łę w sprawie zjednoczenia ruchu spół-
dzielczego. W miejsce wielu związków 
i central spółdzielczych zostały powo-
łane dwie centrale: „Społem” Zwią-
zek Gospodarczy spółdzielni RP oraz 
Związek Rewizyjny Spółdzielni RP. 
Jednak w dniach 25-26 listopada 1947 
r. II Główny Zjazd Delegatów „Społem 
Związku Gospodarczego Spółdzielni 
RP uchwalił zasady nowej struktury 
ruchu spółdzielczego w Polsce. W wy-
niku tego w miejsce obu Związków 
utworzono branżowe centrale spół-
dzielcze oraz Centralny Związek Spół-
dzielczy.

Centrala Spółdzielni Spożywców 
„Społem” rozpoczęła działalność od 
połowy 1948 r., a w grudniu 1949 r. 
skreślono z nazwy „Społem” i prze-
mianowano nazwę Centrali na Związek 
Spółdzielni Spożywców. Słowo „Spo-
łem” powróciło do nazwy Związku do-
piero w maju 1957 roku.

Zmiany ustrojowe po 1989 r. przy-
niosły ustawę z 20 stycznia 1990 r. 
o zmianach w organizacji i działalności 
spółdzielczości, która administracyjnie 
zlikwidowała wszystkie związki spół-
dzielcze. W wyniku powstałego kry-
zysu czasopismo „Społem” przestało 
się ukazywać. Jednak założony przez 
przedstawicieli 122 spółdzielni spo-
żywców na Zjeździe Założycielskim 
w Warszawie w dniach 11-12 grudnia 
1991 r. Krajowy Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Spożywców „Społem”, 
w 1992 r. reaktywował wydawanie cza-
sopisma „Społem”.

Zespół redakcyjny pisał wówczas: „ 
– Witamy i zapraszamy do współpracy! 
Ten pierwszy po długiej przerwie nu-
mer czasopisma „Społem” jest zarazem 
pierwszym numerem w nowej formule; 
miesięcznika spółdzielcy-menedże-
ra… Ale dopiero przy współudziale 

wszystkich spółdzielni, które przeka-
żą Redakcji sygnały o tym, co warto 
pokazać, a z czym są największe pro-
blemy, możliwe będzie redagowanie 
miesięcznika naprawdę cennego dla 
Czytelników.” 

Pismo pojawiło się po dwuletnim 
okresie niebytu na początku lat dzie-
więćdziesiątych XX w. i ukazywało 
się jako miesięcznik KZRSS „Spo-
łem”. Kiedy w 2006 r. przypadł jubi-
leusz 100-lecia czasopisma „Społem” 
i 100-lecia znaku „Społem”, któremu 
dało początek, Krajowy Związek pi-
smo zlikwidował. Ukazało się wtedy 
jedynie Specjalne Wydanie Jubileuszo-
we „Społem”.

Znak „Społem” 
Słowny znak „Społem” pojawił się 

równolegle wraz z pierwszym nume-
rem czasopisma „Społem” wydanym 
w dniu 6 października 1906 r. w War-
szawie. Staropolskie zawołanie „spo-
łem”, zawarte w tytule czasopisma, 
szybko zostało podjęte polskich spół-
dzielców jako przewodnik ich dążeń. 
Wiele spółdzielni spożywców wzięło je 
do swoich znaków firmowych. Począt-
kowo znaki słowne pisane były taką 
samą czcionką jak tytuł czasopisma 
„Społem”. Później pojawiła się stylizo-
wana pisanka „Społem”. 

W spółdzielczości spożywców, 
oprócz słownego znaku „Społem”, 
w 1911 r. pojawił się znak graficzny 
przedstawiający grupę ludzi popycha-
jących kulę ziemską. Znak ten jako 
firmowy przyjął Warszawski Związek 
Stowarzyszeń Spożywczych. Znak 
grupą ludzi popychających kulę ziem-
ską nawiązywał do wezwania z „Ody 
do młodości” Adama Mickiewicza: 
„Hej! ramię do ramienia! / spólnymi 
łańcuchy / Opaszmy ziemskie kolisko! 
/ Dalej, bryło, z posad świata! / Nowy-
mi cię pchniemy tory …”. W latach 
następnych pojawiło się wiele odmian 
tego znaku. Do dziś nie udało się usta-
lić z całą pewnością, kto był autorem 
jego pierwszej wersji.

W 1935 r. znak „Społem” przyjęła 
do swej nazwy krajowa organizacja 
spółdzielni spożywców – „Społem” 
Związek Spółdzielni Spożywców 
Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie 
poszczególne spółdzielnie spożywców 
– „Społem” Powszechne Spółdziel-
nie Spożywców. Połączenie słownego 
znaku ze znakiem graficznym dało po-
czątek słowno-graficznemu znakowi 
„Społem”, który tworzy kompozycja 
wyobrażająca trzy sylwetki posta-
ci ludzkich na tle globu ziemskiego 
z wkomponowanym poniżej stylizowa-
nym „Społem”.

W 1967 r. Zarząd „Społem” Związ-
ku Spółdzielni Spożywców zainicjo-
wał prace nad zasadami identyfika-
cji niektórych typów spółdzielczych 
obiektów handlowych i gastronomicz-
nych. W efekcie tych prac, w 1973 r. 
przyjęto zasadę konstruowania znaku 
„Społem”. Jego forma wywodziła się 
z pisanki stosowanej w historycznym 
znaku graficznym z kulą ziemską 
i była jej graficznym przetworzeniem. 
W napisie „Społem” wytyczono okręgi 
o kącie nachylenia 30° i 60°. Ten znak 
„Społem”, pomimo upływu przeszło 40 
lat od jego zatwierdzenia, pozostał zna-
kiem nowoczesnym, i co ważne, sku-
tecznie wyróżniającym spośród innych 
znaków. Jest znakiem powszechnie 
znanym i nadal istniejącym w prawie 
wszystkich spółdzielniach społemow-
skich. Utrwalił się w świadomości kon-
sumentów jako znak firmowy, jedno-
znacznie identyfikujący społemowskie 
sieci – handlową i gastronomiczną.

Natomiast historyczny znak graficz-
ny „Społem”, z kulą ziemską i trze-
ma sylwetkami postaci ludzkich oraz 
wkomponowanym poniżej stylizowa-
nym napisem „Społem”, występuje do 
dziś jako stosowany w logo spółdzielni 
spożywców oraz KZRSS „Społem”, na 
sztandarach, blankietach firmowych, 
dyplomach, kalendarzach, wizytówkach 
itp. Jego skomplikowana grafika oraz 
ograniczona ekspozycja napisu „Spo-
łem” sprawiają jednak, że w zasadzie 
nie jest on stosowany na społemowskich 
obiektach handlowych i gastronomicz-
nych. Jest znakiem „uroczystym”.

Najmłodszą wersją znaku „Społem” 
jest znak – napis blokowy „Społem” 
wywodzący się również z winiety 
czasopisma „Społem”, które jako mie-
sięcznik spółdzielcy-menedżera ukazy-
wało w latach 1992-1996, wydawane 
przez KZRSS „Społem”. T e n 
nowy znak, o bardzo skomplikowanej 
kolorystyce tęczy, nie jest stosowany 
w spółdzielniach  poza wspomnia-
nym tytułem czasopisma. Posiada jed-
nak tę zaletę, że jest kojarzony z mie-
sięcznikiem KZRSS „Społem”.

Mając na uwadze prawną ochronę 
znaków „Społem”, KZRSS „Społem” 
zarejestrował je w Urzędzie Patento-
wym RP, jako znaki towarowe słowno-
graficzne, uzyskując dla nich świadec-
twa ochronne.

KAZIMIERZ E. BENDKOWSKI

Od Redakcji: W następny nume-
rze opublikujemy nasz komentarz, 
odnoszący się do powyższego niezwy-
kle interesującego i rzetelnego eseju 
oraz uchwały Komisji Historycznej 
WSS Społem z 2014 r. w sprawie re-
aktywowania czasopisma „Społem”. 
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10 lat marki ElEganza

Styl i szyk

Jest kwintesencją klasyki oraz komfor-
tu. Zabiega o to, by nawet najbardziej 
wymagający klienci dostawali to co, 
najlepsze. Swoją ofertę kieruje  głów-
nie do osób dojrzałych, ceniących wy-
godę, dobrą jakość tkaniny oraz staran-
ne wykończenie.

Jak mówi prezes Hali Wola, koncep-
cja marki oscyluje wokół kolekcji kla-
sycznych i ponadczasowych trendów. 
Równie ważny biegun stanowi poszu-
kiwanie nowinek i czerpanie z najnow-
szych trendów. Grupa docelowa zde-
cydowanych i wymagających klientów 
potrzebuje zaspokojenia obu typów 
potrzeb – zapewnienia ponadczasowej 
elegancji oraz możliwości zdobywa-
nia nowinek z rynku mody. Wspólny 
mianownik tych potrzeb stanowi jed-
nak najważniejsza przesłanka marki 
„Eleganza – Świat Dobrych Ubrań” – 
dbałość o zapewnienie najwyższej ja-
kości oferowanych kolekcji”. Nasz cel 
nadrzędny to nieustanna dbałość o nie-
naganny krój, odszycie, jakość tkanin 
oraz wygodę i komfort użytkowania 
oferowanych kolekcji.

 Pierwsze salony Eleganza z odzieżą 

tworzoną dla dojrzalszego i wymagają-
cego grona klientów powstały w War-
szawie, Rzeszowie i Białymstoku. Dla 
posiadaczy karty klienta przygotowano 
szereg urodzinowych atrakcji i promo-
cji cenowych.

Obecnie spółdzielcza sieć Społem 
zamierza rywalizować z nowoczesny-
mi centrami handlowymi na rynku 
sprzedaży odzieży. 13 domów han-
dlowych z największych miast Polski 
zawarło porozumienie o wspólnym 
wprowadzeniu na rynek marki Elegan-
za, którą określana będzie sieć eleganc-
kich salonów odzieżowych, ze wspól-
ną identyfikacją wizualną i strategią 
komunikacyjną. Twórcy projektu liczą 

na sukces dzięki dobrym lokalizacjom 
sklepów w centrach miast oraz skłon-
ności konsumentów do tradycji i pol-
skiego charakteru marki. 

Jak wyjaśniał na portalu mmp24 21 
września br.  Rafał Dubaniowski, ko-
ordynator marketingu marki Elegan-
za, w najbliższym czasie przeprowa-
dzona zostanie kampania reklamowa 
Eleganzy, we współpracy z agencją 

reklamową Media Forum. Na bazie 
ogólnej strategii każdy z 13 partnerów 
sieci będzie prowadził swoje działa-
nia lokalnie. Kampanie prowadzone 
będą przede wszystkim na nośnikach 
outdoorowych (billboardy i wielkofor-
matowe siatki), w lokalnych stacjach 
radiowych i w internecie. Kampania 
podkreśli takie wartości marki, jak: 
jakość, tradycja, moda, styl. W dru-
gim etapie wystąpi bardziej konkretna 
oferta marki, a w okresie przedświą-
tecznym wsparcie sprzedaży – mówi 
Dubaniowski. Grupą docelową Ele-
ganzy mają być osoby w wieku 35-50 
lat. – „Uciekamy” od młodszych grup 
docelowych, bo mają one inną specyfi-

kę. Marki odzieżowe dostępne w salo-
nach Eleganzy zostały dobrane tak, by 
trafiać w gusta nieco starszych konsu-
mentów – dodaje Dubaniowski. 

Opr. Red.

Salony firmowe Eleganza – Świat 
dobrych ubrań

• Biała Podlaska, ul. Janowska 4/8, 
Dom Handlowy „SAWKO”, 

• Białystok, ul. M.C.Skłodowskiej 
2/1, Dom Handlowy Central 

• Katowice, ul. Mickiewicza 4 Ga-
leria Skarbek I piętro 

• Kielce, ul. Sienkiewicza 44 SDH 
Tęcza I piętro 

• Kraków, al. Z. Krasińskiego 1, 
Dom Towarowy JUBILAT II piętro 

• Legionowo, ul. Sienkiewicza 12, 
• Łódź, ul. Piotrkowska 165/169, 

Dom Handlowy „Central” I i II piętro 
• Piastów, ul. Warszawska róg Bo-

haterów Wolności 
• Rzeszów, ul. Grottgera 10, DH 

Pionier I piętro 
• Tychy, ul. Grota Roweckiego 53, 

DOM HANDLOWY A-z I piętro 
• Warszawa, al. Stanów Zjednoczo-

nych 72 

• Warszawa, al. KEN 93, GALE-
RIA METRO parter 

• Warszawa, Plac Mirowski 1, Hala 
Mirowska 

• Warszawa, ul. Człuchowska 25, 
Hala Wola parter 

• Warszawa, ul. Grójecka 95, 
HALE BANACHA 

• Wyszków, ul. Gen. J. Sowińskie-
go 59, Dom Handlowy SEZAM I pię-
tro 

• Wyszków, ul. I. Daszyńskiego 
43, Pawilon Handlowy TĘCZA I pię-
tro 

Latawce nad BugiemPSS Wyszków

PSS”). Rodzinne nagrody pocieszenia 
odebrali: Antoni i Franciszek Śliwko-
wie, Karol i Szymon Dąbkowscy. Te-
raz po festiwalu wiele latawców można 
obejrzeć w poszczególnych sklepach 
Społem.

Festiwalowi towarzyszył, tak jak 
w poprzednich latach  piknik na bło-
niach nad Bugiem. Pobliska społe-
mowska restauracja „Wyszkowianka” 
zapraszała na poczęstunek wszystkich 
uczestników konkursu, a pozostałych 
gości na posiłki tego dnia tańsze o po-
łowę, w tym na znakomite pierogi.  

Zawodnicy startowali w kilku ka-
tegoriach. Sędzią głównym był Jan 
Hryniewicz (członek Rady Nadzorczej 
PSS), a w jury zasiadali też: Marek 
Kędzierski (wiceprezes Zarządu PSS), 

Renata Milczarek i Magdalena Bier-
nacka. 

W kategorii latawców skrzynko-
wych przyznano dwa I miejsca: Annie 
Koniarskiej i Amelii Hryniewicz, II 
miejsce zajęła Sandra Powierza, III – 
Zuzanna Gąsiewska.

Wśród  latawców płaskich I miejsca 
zajęli Wiktoria Przybysz i Jan Napora, 
II – Aleksander Frąckiewicz, III – Ar-
kadiusz Salwin, IV – Anna Zaleska, V 
– Dominika Kosińska.

Za latawce wykonane fabrycznie 
nagrodzono zostały: Julia Hrynie-
wicz, Wioletta Orszulak, Lena i Hanna 
Zemło, zaś w kategorii open adama 
Osowieckiego i Adama Pazia.

Nagrody otrzymały także szkoły 
i przedszkola, których reprezentanci 
zdobyli najwięcej punktów, kolejno: 
Szkoła Podstawowa nr 1, Przedszkole 
nr 7, Szkoła Podstawowa nr 5, Przed-
szkole nr 9 i Szkoła Podstawowa nr 2. 
Nagrody dla szkół zostaną wręczone 
podczas spotkania w Urzędzie Miasta. 

– Gratuluję państwu pięknej, ro-
dzinnej imprezy. Widzę, że impreza 
się rozwija, latawców jest coraz wię-
cej – oceniła zastępczyni burmistrza 
Aneta Kowalewska. – Cieszę się, że 
Wyszków jest „zalatany”. Organiza-
torami imprezy i fundatorami nagród 
byli: burmistrz Wyszkowa i PSS Spo-
łem.

Podczas pikniku rodzinnego, w któ-
rym wzięło udział w ciągu kilku godzin 
około dwustu osób, w sympatycznej 
atmosferze korzystano z degustacji, 
dzięki spółdzielni społemowskiej i jej 
partnerom, w tym bratniej PSS w Bia-
łymstoku, zakładów mięsnych Duda 
i Pekpol. Była to ze wszech miar uda-
na impreza, organizowana dla miasta, 

rodzin, mieszkańców, ukazująca ścisłe 
związki spółdzielni społemowskiej ze 
środowiskiem lokalnym, szkołami, 
przedszkolami, samorządem. Wcze-
śniej, poprzez prasę lokalną,  ulotki 
i plakaty zachęcano wyszkowian do 
udziału w festiwalu, a w społemow-
skich sklepach oferowano materiały do 
przygotowania latawców.   

Prezes Jadwiga Tofel nie od dziś 
podkreśla, że Społem, zgodnie z zasa-
dami spółdzielczymi, którym pozostaje 
wierna, pełni w społeczeństwie lokal-
nym ważną i doniosłą misję Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu.   DG

 Dokończenie ze str. 1

 Dokończenie ze str. 1

Prezes Anatol Świeżak i koordynatorka krajowa Programu Eleganza  Irena Psiuk.



Str. 6                SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 10 (596) 

Pod niebem Katalonii

Warszawa w zieleni

Toruński gotyk

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Serce w ruchu
Każdego roku w ostatnią niedzie-

lę września z inicjatywy Świa-
towej Federacji Serca (WHF) 

z udziałem WHO, UNESCO i UNICE-
F-u obchodzony jest Światowy Dzień 
Serca (ang. World Heart Day) . Obcho-
dy tego dnia zostały zapoczątkowane 
na świecie w roku 2000, a w Polsce 
dwa lata później. Celem tej imprezy 
jest: poszerzenie wiedzy o chorobach 
układu sercowo-naczyniowego, infor-
mowanie o badaniach oraz diagnosty-
ka. Chodzi o zwiększenie w społeczeń-
stwie świadomości ,dotyczącej chorób 
serca oraz promocję zdrowego stylu 
życia .”Podejmowanie działań zapo-
biegających ekspansji chorób układu 
krążenia poprzez szerzenie zdrowego 
stylu życia”– to misja powstałej w roku 
2003 roku w Warszawie – Aninie Fun-
dacji Instytutu Kardiologii , jak rów-
nież wspieranie przez Fundację badań 
naukowych, mających na celu pogłę-
biania wiedzy i działań w zakresie re-
habilitacji i edukacji osób po przeby-
tych chorobach serca , ale również tych 
chorobą zagrożonych. 

24 września br. na terenie Instytutu 
Kardiologii Fundacja zorganizowała 
I Dzień Pacjenta Instytutu Kardiolo-
gii „Serce w ruchu”. Było to eduka-
cyjne spotkanie pacjentów po przeby-
tych operacjach kardiochirurgicznych, 
po zawałach, z wszczepionymi urzą-
dzeniami typu stymulator, kardiower-
ter –defibrylator. Wykłady miały na 
celu kreowanie zdrowego stylu życia 
z uwzględnieniem aktywności fizycz-
nej , zasad zdrowego żywienia , ale 
także zapobiegania chorobom układu 
krążenia. 

Bogaty program spotkania obej-
mował cykl wykładów dotyczących 
wczesnej rehabilitacji kardiologicz-
nej, codzienności życia z wszczepio-

nymi urządze-
niami, dbałości 
o samopoczucie przy zmaganiu się 
z chorobami krążenia, zachowania 
aktywności pacjentów z migotaniem 
przedsionków oraz dieta zdrowego 
serca. Warsztaty obejmowały pora-
dy w zakresie rehabilitacji , treningu 
cardio poprawiającego wydolność fi-
zyczną, treningi fizyczne, siłowe oraz 
trening Nornic Walking. Kardiolodzy , 
fizykoterapeuci , psychologowie i die-
tetycy omawiali wyniki EKG, pomiaru 
ciśnienia tętniczego i poziomu cukru, 
masy i składu ciała, zalecali ćwiczenia 
i stosowanie diety. 

„Społem” WSS Śródmieście i jej 
partnerzy handlowi dołączyła do grona 
22 sponsorów. 

W tego rodzaju imprezie nie mogło 
zabraknąć produktów zalecanych we 
wszystkich dietach tj. wody, zapewni-
ły ją Coca-Cola, dostarczając Kroplę 
Beskidu oraz Krajowa Platforma Han-
dlowa „Społem”, która przeznaczyła 
dla uczestników znaną wodę mineralną 
Selenka z Uzdrowiska Wieniec Zdrój, 
z zawartością minerałów niezbędnych 
do codziennego funkcjonowania czło-
wieka, zalecaną także na naszych ła-
mach m.in. dla osób z nadciśnieniem 
tętniczym. 

Odblaskowe zawieszki w kształcie 
serduszka z napisem COOP przekazała 
Krajowa Rada Spółdzielcza, a Śród-
miejska spółdzielnia Społem dostar-
czyła płócienne torby na upominki dla 
uczestników imprezy. 

O owoce zadbała FRUTTA sp. z o.o. 
i Gospodarstwo Sadownicze B.W. Mu-
siałowscy, swoje wyroby zaoferowała 
Pracownia Cukiernicza RAJ-PLUS. 
Dystrybutor prasy Garmond Press 
ufundował upominki dla dzieci. 

JOLANTA JęDRZEJEWSKA

Wrzesień to piękny czas na 
podróżowanie. A jeśli wy-
jazd zbiegnie się z końcem 

kalendarzowego lata to impreza mu-
rowana. Dodając do „niniejszego 
przepisu” miejsce wyjazdu – Toruń – 
repertuar „palce lizać”. na wyjazd do 
miasta Kopernika i piernika, 21 wrze-
śnia br. wybrała się przeszło 50 osobo-
wa grupa śródmiejskich Społemowców. 

Toruń to miast położone w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim nad 
Wisłą i Drwęcą. Prawobrzeżna część 
miasta leży na Pomorzu, lewobrzeżna 
część położona jest na Kujawach. Toruń 
zwany jest „perłą północnego gotyku”. 
Pomimo zniszczeń z 1703 r. i później-
szych XIX-wiecznych centrum Torunia 
jest prawdziwym skarbcem architektury 
począwszy od gotyckiej poprzez rene-
sansową, manierystyczną, barokową, 
klasycystyczną po secesyjną i eklek-
tyczną. Chociaż największy rozkwit 
Torunia miał miejsce w średniowieczu 
i renesansie, to nie ma epoki w architek-
turze, która nie pozostawiłaby w Toru-
niu swoich śladów. Znalazło to wyraz 
we wpisaniu na listę Światowego Dzie-
dzictwa Kultury UNESCO w 1997 roku.

Zwiedzanie miasta rozpoczyna spacer 
Bulwarem Filadelfijskim z widokiem 
na Średniowieczne Mury Obronne, 
bramy i baszty. Bez wątpienia jednym 
z najbardziej znanych symboli miasta 
oraz tematem wielu toruńskich legend  
jest Krzywa Wieża. Została wybudo-
wana prawdopodobnie pod koniec XIII 
w. jako jedna z baszt obronnych w cią-
gu murów miejskich, ale na przestrzeni 
wieków wielokrotnie zmieniano jej za-
stosowanie. Wysokość wieży wynosi 15 
m, a jej odchylenie od pionu nieco po-
nad 146 cm. Dom Mikołaja Kopernika 
to typowa kamienica mieszczańska i to 
on prawdopodobnie jest miejscem naro-
dzin astronoma, . 

Następnym punktem 
programu jest  Bazylika 
Katedralna Świętych 
Janów, jeden z najwięk-
szych gotyckich kościo-
łów w Polsce. Toruńska 
Katedra jest kwintesen-
cją bogatej historii mia-
sta oraz symbolem jego 
dawnej potęgi.  To wła-
śnie w niej ochrzczono 
najwybitniejszego oby-
watela miasta – Mikołaja 
Kopernika. 

Kolejno grupa podziwiała staromiej-
ski Rynek z gotyckim Ratuszem, Ka-
mienicę pod Złotą Gwiazdą, Pomnik 
Mikołaja Kopernika i Pomnik Fli-
saka – drugi najbardziej znany toruński 
pomnik nawiązuje do historii młodego 
flisaka, który swą grą na skrzypcach 
uwolnił miasto od plagi żab. Jest to jed-
no z ulubionych miejsce dzieci, którym 
ciężko jest się oderwać od otaczających 
go żab. 

W Muzeum Piernika uczestnicy 
wycieczki również mogli poczuć się jak 
dzieci, aktywnie uczestnicząc przy wy-
pieku pierników. Po terminowaniu przy-
szedł czas na obiad w Staromiejskim 
Minibrowarze „Jan Odbracht”, gdzie 
wszyscy do posiłku skosztować okazję 
mieli cztery rodzaje piwa na miejscu 
warzone.

By sadełko po sutym posiłku 
i napitku zawiązać, po krótkim spacerze 
uczestnicy w wygodnych fotelach zasie-
dli i seans „Znaki na niebie” w Planeta-
rium obejrzeli.

W czasie wolnym zrobić można było 
pamiątkowe zdjęcie przy psie Filusiu, 
czy legendarnym Osiłku, chętni wybrali 
się na najlepsze lody i kawę w Toruniu 
do zlokalizowanej w podwórzu kawiar-
ni u Lenkiewicza. 

Jan Długosz pisał: „Toruń przepięk-
nymi budowlami i dachami z cegły pa-
lonej lśniącymi tak znamienity, że nic 
mu chyba pięknością, położeniem i bla-
skiem świetnym dorównać nie zdoła”. 
Naszych uczestników Toruń również 
zachwycił i nie czekając, na przyszło-
roczną ofertę jednodniowej wycieczki 
wyrazili chęć wyjazdu.

Biuro Podróży Janter i pilot wy-
cieczki pan Paweł znów zasłużyli na 
gromkie brawa za organizację.

DANUTA BOGUCKA

Wspomnienie lata

Warszawa jest miastem zie-
lonym. Niemal ¼ obszaru 
stolicy stanowią tereny zie-

leni: parki, skwery i ogrody, co sta-
wia Warszawę wśród uprzywilejowa-
nych metropolii europejskich. 

Reprezentują różne mody i style 
urządzania ogrodów, odzwierciedlają 
rozwój myśli działających w naszym 
kraju planistów i architektów krajo-
brazu, stanowią materialny dowód 
ogrodniczych tradycji Warszawy. 

Ich wartość historyczna i znaczenie 
dla kultury narodowej potwierdzone 
zostały wpisaniem wielu z nich do re-
jestru zabytków lub objęciem ochro-
ną konserwatorską. 

Uzupełnieniem historycznych 
parków, stanowiących oprawę kró-
lewskich i magnackich rezydencji, 
takich jak Ogród Saski, Łazienki czy 
Wilanów są nowoczesne enklawy zie-
leni, jak ogród na dachu Biblioteki 
Uniwersyteckiej lub Pole Mokotow-
skie. 

Łazienki Królewskie to Zespół 
Pałacowo-Ogrodowy. Obejmuje park 
o powierzchni 76 ha w centrum miasta 
oraz liczne obiekty zabytkowe. Park 
powstał po przekształceniu dawnego 
dziko rosnącego lasu.  W XVIII wie-
ku Łazienki stały się najpiękniejszym 
układem przestrzennym Warszawy 
i jednym z najpiękniejszych w Europie. 
Zachwycają zarówno zielenią otacza-
jącą liczne alejki spacerowe, jak i cie-
kawymi obiektami architektonicznymi, 
wśród których można wymienić m.in. 
Pałac Na Wyspie, Pałac Myśliwski, 
Biały Domek obok Starej Pomarańczar-
ni, Podchorążówka, Amfiteatr. W Par-
ku Łazienkowskim niemal na każdym 
kroku można natknąć się na niezwykłe 
rzeźby i pomniki – do najważniejszych 
z nich należą: Pomnik Jana III Sobie-
skiego,  Pomnik Fryderyka Chopina, 
Pomnik Henryka Sienkiewicza. 

Park Agrykola przy Łazienkach 
Królewskich to zabytkowy teren po-
łożony u stóp Zamku Ujazdowskiego 
i wzdłuż przylegającej do Łazienek 
Królewskich ulicy Agrykola. Wraz 
z zamkiem i Kanałem Piaseczyńskim 
wchodzi w skład zaprojektowanego 

w 1731 roku założenia urbanistyczne-
go zwanego Osią Stanisławowską. Na 
osi Zamku powstał kanał łączący park 
z Wisłą. Po 1780 roku powstała aleja 
kasztanowa, która jest przedłużeniem 
alei z Łazienek Królewskich. 

Park w Wilanowie powstał w II po-
łowie XVII wieku i stanowi integralną 
część założenia pałacowo-ogrodowego 
w Wilanowie. Dwupoziomowy ogród 
przedzielony jest ceglanym murem 
i połączony schodkami usytuowanymi 
na głównej osi pałacu. Łączy zróżnico-
wane stylowo części: ogród barokowy, 
neorenesansowy ogródek różany, an-

gielski ogród krajobrazowy oraz park 
krajobrazowy angielsko-chiński. Park 
jest jednym z ulubionych miejsc spa-
cerów mieszkańców Warszawy szuka-
jących odpoczynku i wytchnienia od 
wielkomiejskiego życia, jak również 
miejscem bardzo licznie odwiedzanym 
przez turystów. W okresie letnim, od 
lipca do sierpnia, na Tarasie Różanym 
organizowane są koncerty orkiestr ka-
meralnych. 

Ogród Saski znajduje się na terenie 
dzielnicy Śródmieście obok Placu Pił-
sudskiego. Ogród Saski został założony 
na przełomie XVII i XVIII wieku przez 
króla Augusta II Mocnego jako ogród 
przypałacowy w stylu francuskim. Po-
czątki kształtowania się tego założenia 
sięgają roku 1713 roku, a kształt osta-
teczny osiągnięto w latach 1730-1740, 
za czasów Augusta III. Na ponad 15 
ha obszarze parku znajdują się m.in. 
barokowe rzeźby muz i cnót, pomniki, 
fontanna, zegar słoneczny, Grób Nie-
znanego Żołnierza, stanowiący pozo-
stałość Pałacu Saskiego. Do dyspozycji 
odwiedzających jest sporo zacienio-
nych alejek spacerowych i ławek.

Ogród Krasińskich znajduje się 
w dzielnicy Śródmieście, obok Placu 
Krasińskich i ulic Świętojerskiej, An-
dersa i Długiej. Znajdziemy tam m.in. 
zabytkowy, barokowy Pałac Krasiń-
skich. Do dyspozycji są także liczne 
alejki, stawy, a także duży plac zabaw.

Park Skaryszewski to jeden z naj-
większych zabytkowych parków War-
szawy. Zajmuje teren o powierzchni 
ponad 55 ha na warszawskiej Pradze 
Południe, pomiędzy Al. Zieleniecką, 
ul. Międzynarodową, Al. Jerzego Wa-
szyngtona, i jeziorem Kamionkow-

skim. W parku można podziwiać 280 
gatunków drzew i krzewów.

Kępa Potocka znajduje się na tere-
nie dzielnicy Bielany, przy ul. Gwiaź-
dzistej, Armii Krajowej i Wisłostradzie. 
Na miejscu jest sporo alejek spacero-
wych i do jazdy rowerem, a także plac 
zabaw i staw. Park powstał w latach 60. 
XX. w., na terenach starorzecza Wisły, 
zgodnie z projektem warszawskich 
projektantów terenów zieleni: Karola 
Kozłowskiego i Elżbiety Jankowskiej. 
Trasa AK i most Toruński dzielą park 
na dwie części, będące odpowiednio 
w zarządzie dzielnic: Bielany i Żoli-
borz. 

Park Szczęśliwicki mieści się 
w dzielnicy Ochota, przy ulicach Wło-
darzewska i Drawska. Dostępny jest 
tam m.in. całoroczny stok narciarski, 
plaża do gry w siatkówkę, place zabaw, 
ścieżki rowerowe i korty.

Pole Mokotowskie mieści się na te-
renie dzielnic Mokotów, Śródmieście 
i Ochota. Park Pole Mokotowskie im. 
Józefa Piłsudskiego powstał na tere-
nie dawnego Lotniska Mokotowskie-
go.W latach 30. ubiegłego stulecia 
Lotnisko Mokotowskie zlikwidowa-
no przenosząc je na Okęcie. Prze-
dłużono ul. Topolową i wytyczono Al. 
Niepodległości. W dniu 17 maja 1935 
roku odbyły się na Polu Mokotow-
skim uroczystości pogrzebowe Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego.

Obecny park zaprojektowany 
przez Stanisława Bolka, urządza-
ny był w latach 70. i 80. XX wieku.  
Park rozdzielony został na dwie części: 
śródmiejską i ochocką, a łączy je kład-
ka nad Al. Niepodległości.

Atrakcje parku to: Biblioteka Na-
rodowa – główne archiwum piśmien-
nictwa polskiego, alejki spacerowe, 
ścieżka im. Ryszarda Kapuścińskiego, 
ścieżki rowerowe, ścieżki do jazdy na 
rolkach, głazy narzutowe (Krąg mega-
lityczny), jeziorka, fontanny, wysepki 
dla kaczek, puby: Bolek i Lolek, po-
mnik psa, rzeźby z piaskowca wyko-
nane w ramach pleneru rzeźbiarskie-
go.

Zieleń jest jedną z największych 
wartości Warszawy. Blisko 20 000 
ha terenów zieleni sprawia, że stoli-
ca, zwłaszcza przez odwiedzających 
ją turystów, uważana jest za zielo-
ne miasto. Kilka przedstawionych 
miejsc to zachęta do odwiedzania 
warszawskich parków, ogrodów 
i skwerów.

DANUTA BOGUCKA

Wybrzeże słonecznej Ka-
talonii – w miejsce gdzie 
góry stykają się z morzem, 

wyruszyła 44 osobowa grupa społe-
mowców z Warszawskiej Spółdzielni 
Spożywców Śródmieście. 

Katalonia, położona miedzy Pire-
nejami a Morzem Śródziemnym, od 
dawna uważana jest za najważniejszy 
hiszpański region turystyczny. Grupa 
zakwaterowała się w hotelu President 
w Calelli. Wyjazd dał uczestnikom 
wiele możliwości, był czas na opalanie 
na szerokich plażach i kąpiel w morzu 
oraz na wypoczynek przy dwóch przy-
hotelowych basenach. 

Calella to miasto o ponad 650-let-
niej historii. Jeden z największych 
i najpopularniejszych kurortów tury-
stycznych.. Miejscowość ma swój nie-
zwykły urok. Skaliste wybrzeże, spe-
cjalnie wybielane wille. Jest to miejsce 
dla tych, którzy lubią trochę pospacero-
wać, odkryć małe ukryte plaże. Warte 
odwiedzenia są miejscowe restauracje  
mające swój własny klimat. Przecha-
dzając się po mieście docieramy do 
Parku Dalmau –  pięknego wielopozio-
mowego ogrodu położonego w cieniu 
starodrzewu. Odwiedzając piękny ko-
ściół pod wezwaniem św. Marii i św. 
Mikołaja warto zwrócić uwagę na jego 
fasadę, gdzie umieszczone są głowy 
apostołów przeniesione z poprzedniego 
ołtarza. Kolejny etap pobytu w Calelli 
to spacer brzegiem morza, podejście 
do Latarni morskiej umiejscowionej 

na wzgórzu i moż-
liwość podziwiania 
panoramy miasta.   

M o n t s e r r a t 
to dla większości 
turystów miejsce 
kultu figury Matki 
Boskiej, tzw. „Czar-
nulki” (La More-
neta). Malownicza 
góra, na której znaj-
duje się klasztor jest 
najwyżej położo-
nym miejscem na 
równinie kataloń-
skiej.

Uczestnicy wycieczki podzielili się 
w tym miejscu na grupki. Część stanęła 
w kolejce do Madonny - figurka znaj-
duje się w bazylice, za ołtarzem głów-

nym. Kilka osób wybrało wjazd górską 
kolejką linową na szczyt, aby stamtąd 
podziwiać widoki. Chętni pokonali 
tamtejszą Drogę krzyżową lub wybrali 
się na spacer.

zarówno w Monsterrat  jak i w Lio-
ret de Mar uczestnicy wycieczki mogli 
skorzystać z degustacji alkoholi, mio-
dów, serów oraz hiszpańskich wędlin 
z możliwością zakupu.

Pilot grupy Artur zorganizował 
wycieczkę do Mataro. Katalonia jest 
doskonale skomunikowana i z wielką 
przyjemnością minęła 23 minutowa 
podróż pociągami z Calelli do Ma-
taro. Jego stara część ma typowe wą-
skie uliczki, stare kościoły, kamienice 
i pałace. Ale miasto jest też nowocze-
sne i prezentuje przestronne ulice, pla-
ce, parki i ogrody. Barokowe wille ze 
starymi już zabytkowymi żaluzjami 
w oknach przeplatają się z nowocze-
snymi blokami. W Bazylice św. Ma-
rii – jednej z najokazalszych budowli 
grupa podziwiać mogła barokową ka-
plicę. Wzrok zwiedzających przykuwa 
kościół św. Józefa z przepiękną kopułą 
i dzwonnicą.

W programie społemowskiej wyciecz-
ki nie mogło zabraknąć Barcelony. Bar-
celona znane jest przede wszystkim ze 
wspaniałej architektury, ale to oczywiście 
nie wszystko, czym kusi. To miasto, po 
którym fantastycznie się spaceruje. 
Zwiedzanie Barcelony rozpoczyna spa-
cer po Starym Mieście, w którego sercu 
mieści się gotycka Katedra św. Eulalii – 
patronki Barcelony, Bazylika Santa Ma-
ria del Mar, Pałac Rządu Katalonii  oraz 
muzeum Picassa. Główna ulica Barcelo-
ny – La Rambla, to ponad kilometrowy 
deptak ciągnie się od Placu Katalońskie-
go do nadmorskiego wybrzeża. Stragany, 
kawiarnie, stoiska z kwiatami, ptakami, 
pamiątkami, tancerze, kuglarze i czego 
tylko dusza zapragnie. 

Chętni, którzy wyruszyli na zwie-
dzanie Oceanarium mogli z bliska zo-

baczyć jeden z największych portów 
Morza Śródziemnego. Największą 
atrakcję barcelońskiego Oceanarium 
stanowi niewątpliwie ponad 80-metro-
wy szklany tunel z ruchomym chod-
nikiem. Wystarczy wejść na niego 
i stojąc w miejscu, podróżować niczym 
po dnie oceanu. Nad głowami pływają 
rekiny, płaszczki i setki innych ryb. 

Wizyta na stadionie Camp Nou 
oraz w Muzeum FC Barcelony to je-
den z elementów zwiedzania tego mia-
sta. Stadion Camp Nou to duma Kata-
lończyków. 

Najbardziej znanym punktem wido-
kowym w Barcelonie jest bez wątpienia 
górujące nad miastem wzgórze Mont-
juic. Można było tu zrobić pamiątkowe 
zdjęcia z widokiem na Barcelonę, czy 
przy Pomniku Sardany. Sardana – na-
rodowy taniec kataloński, symbol soli-
darności i jedności Katalończyków.

BIURO PODRóŻY JANTER po 
raz kolejny spisało się na medal i za-
pewniło uczestnikom niesamowity po-
byt, pełen niezapomnianych wrażeń 
i atrakcji. DZIĘKUJEMY!

DANUTA BOGUCKA
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Handel rolniczy

27 września br. Rada Mini-
strów przyjęła projekt 
ustawy o zmianie nie-

których ustaw w celu ułatwienia 
sprzedaży żywności przez rolników, 
przedłożony przez ministra rolnic-
twa i rozwoju wsi. Projekt ustawy 
ułatwi rolnikom sprzedaż żywności 
z własnego gospodarstwa. Jest to 
spełnienie postulatu licznej grupy 
rolników zainteresowanych prowa-
dzeniem takiej działalności. Naszym 
zdaniem handel społemowski po-
winien bardziej zainteresować się 
zaopatrzeniem sklepów w produkty 
bezpośrednio od producenta – rolni-
ka. 

Zaproponowane przepisy stworzą 
rolnikom rzeczywiste możliwości 
sprzedaży konsumentom żywności 
uzyskanej z własnej uprawy, chowu 
lub hodowli. Chodzi m.in. o mięso 
pochodzące od hodowanych w gospo-
darstwie zwierząt poddanych ubojowi 
w zatwierdzonej rzeźni, produkty mię-
sne (np. szynki, pasztety, kiełbasy), 
produkty mleczne (np. ser, masło), 
produkty złożone (np. pierogi z mię-
sem), przetwory z owoców (np. soki 
owocowe, dżemy) oraz warzywa (np. 
marynaty, kiszonki i soki warzywne), 
pieczywo, wyroby cukiernicze i nie-

mięsne wyroby garmażeryjne (np. pie-
rogi z serem). 

Projektowana ustawa zakłada zde-
finiowanie pojęcia „rolniczy handel 
detaliczny” oraz wskazuje Inspekcję 
Weterynaryjną, jako organ odpowie-
dzialny za nadzór nad bezpieczeń-
stwem produktów pochodzenia zwie-
rzęcego i żywności zwierającej środki 
spożywcze pochodzenia niezwierzęce-
go oraz produkty pochodzenia zwie-

rzęcego (żywności złożonej), produ-
kowanej w ramach rolniczego handlu 
detalicznego. Nadzór nad żywnością 
pochodzenia niezwierzęcego pozo-
stanie natomiast w gestii Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. Projekt powie-
rza także organom Inspekcji Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw-
czych kompetencje do sprawowania 
nadzoru nad jakością handlową żywno-
ści znajdującej się w rolniczym handlu 
detalicznym. 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, 
razem z ministrem zdrowia, określi 
w rozporządzeniach: limity ogranicza-
jące rozmiar działalności prowadzonej 
przez jeden podmiot w ramach rolni-
czego handlu detalicznego oraz wyma-
gania higieniczne dla podmiotów pro-

wadzących rolniczy handel detaliczny 
produktami pochodzenia zwierzęcego 
i żywnością złożoną (w ramach moż-
liwych dostosowań tych wymagań do 
wymogów określnych w przepisach 
Unii Europejskiej). Dla podmiotów 
prowadzących rolniczy handel deta-
liczny żywnością pochodzenia nie-
zwierzęcego analogiczne wymaga-
nia higieniczne będzie mógł określić 
w rozporządzeniu minister zdrowia. 

Projektowana ustawa wprowadza tak-
że preferencje podatkowe dla podmio-
tów prowadzących rolniczy handel 
detaliczny. 

Oczekuje się, że efektem propo-
nowanych rozwiązań będzie wzrost 
liczby funkcjonujących na rynku pod-
miotów prowadzących rolniczy han-
del detaliczny, które będą podlegać 
wpisowi do rejestru prowadzonego 
przez organy Inspekcji Weterynaryjnej 
(powiatowi lekarze weterynarii) lub 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (pań-
stwowi powiatowi inspektorzy sanitar-
ni lub państwowi graniczni inspektorzy 
sanitarni). 

Znowelizowane przepisy mają obo-
wiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Opr. Red. 

Co na śniadanie?

CO PISZĄ INNI?

Jak podaje portal fitniefat.pl 27 
września br., Polacy są przeko-
nani, że ich śniadania są zdro-

we – tak twierdzi 81% badanych. 
Najczęściej na śniadanie sięgają po 
pieczywo (73%), wędlinę (57%) oraz 
ser (35%). Najchętniej wybieranym 
napojem jest herbata (44%), która 
jest popularniejsza od kawy (34%). 
Mleko jako napój do śniadania jest 
wybierane sporadycznie. Polacy są 
przekonani, że spożywane przez nich 

śniadania są zdrowe. Tylko co dzie-
wiąty badany jest zdania, że śnia-
danie, które spożywa nie służy jego 
zdrowiu.

 W dni robocze niemal połowa re-
spondentów (48%) spożywa śniadania 
między 6 a 8 rano, a co trzeci badany 
(34 %) pomiędzy 8 a 10. Co dziesiąta 
osoba pierwszy posiłek w ciągu dnia 
roboczego spożywa dopiero po godzi-
nie 10, co dwunasty natomiast (8%) 
przed 6 rano. z kolei w weekend śnia-
dania spożywamy później. Największy 
odsetek badanych (60%) deklaruje, że 
śniadanie spożywa pomiędzy 8 a 10. 
W weekend także dwukrotnie wię-
cej pytanych (20%) w porównaniu do 
dni roboczych spożywa śniadanie po 
godzinie 10. Przed 8 rano śniadanie 
w weekend je co 5 badany (20%). 

 Co trzeci badany (34%) do śniada-
nia pije kawę. Polacy bardzo rzadko 
piją do śniadania mleko czy kakao.

zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 19 września 
2016r. w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia ogłoszo-
nego w Dz. U. z 2016r. pod poz. 1456. 
minimalne wynagrodzenie w 2017 
roku będzie wynosić 2000 zł i będzie 
wyższe o 150 zł od wynagrodzenia 
obowiązującego w 2016 roku.

W związku z podwyższeniem płacy 
minimalnej zyskają pracownicy, któ-
rzy zarabiają ustawowe minimum, jak 
również pracownicy, którym obecnie 
wypłacane jest wynagrodzenie w pierw-
szym roku pracy w wysokości 80% mi-
nimalnej płacy, od 2017r. uchylony jest 
ten przepis i zatrudniony w pierwszym 
roku pracy będzie otrzymywał 100% 
minimalnego wynagrodzenia. Podwyż-

 Minimalne wynagrodzenie w 2017 r.
szenie płacy minimalnej spowoduje 
podwyższę składników jako pochodne 
wynagrodzenia minimalnego np. pro-
centowo, albo jako wielokrotność mi-
nimalnego wynagrodzenia.   Taką po-
chodną jest np. dodatek za pracę w nocy 
wypłacany pracownikom pracującym 
w nocy. Pracującym w nocy jest pra-
cownik, którego rozkład czasu pracy 
obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 
godziny pracy lub którego co najmniej 
¼ czasu pracy w okresie rozliczenio-
wym przypada na porę nocną. Pora 
nocna obejmuje 8 godzin między 21.00 
a 7.00. Zgodnie z art. 1518 k.p. pracują-
cym w nocy pracownikom przysługuje 
dodatek do wynagrodzenia za każdą go-
dzinę pracy w porze nocnej w wysoko-
ści 20% stawki godzinowej wynikającej 
z minimalnego wynagrodzenia. 

Za czas przestoju w pracy przysłu-
guje pracownikowi wynagrodzenie 
wynikające z jego osobistego zaszere-
gowania, określonego stawką godzino-
wą lub miesięczną, jednakże nie niższe 
od wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę.

Stosownie do art.129 §5 Kp je-
żeli w danym miesiącu, ze względu 
na rozkład czasu pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym, .pracownik 
nie ma obowiązku wykonywania pra-
cy, przysługuje mu wynagrodzenie 
w wysokości nie niższej niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę. W przypadku 
pracownika zatrudnionego w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy wysokość 
tego wynagrodzenia ustala się propor-
cjonalnie do tego wymiaru.

Ponadto przy potrącaniu: 
1/ sum egzekwowanych na mocy 

tytułów wykonawczych na pokrycie 
należności innych niż świadczenia ali-
mentacyjne – wolna od potrąceń jest 
kwota minimalnego wynagrodzenia, 
po odliczeniu składek na ubezpiecze-
nia społeczne oraz zaliczki na podatek 
dochodowy, 

2/ zaliczek pieniężnych udzielonych 
pracownikowi – wolna od potrąceń jest 
kwota w wysokości 75% minimalnego 
wynagrodzenia, 

3/ kar pieniężnych z tytułu odpo-
wiedzialności porządkowej – wolna od 
potrąceń jest kwota w wysokości 90% 
minimalnego wynagrodzenia (art. 871 
k.p.). 

Od minimalnego wynagrodzenia 
zależy też maksymalna wysokość od-
prawy dla pracownika z tytułu rozwią-
zania stosunku pracy w ramach tzw. 
zwolnień grupowych i wynosi maksy-
malnie 15-krotność minimalnego wy-
nagrodzenia obowiązującego w dniu 
rozwiązania stosunku pracy.

zgodnie z art.45.1. ustawy o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa tzw. ustawy zasiłkowej /
Dz.U.z 2005r.nr 31,poz.267 z późn.
zm./ podstawa wymiaru zasiłku cho-
robowego z tytułu pracy w pełnym 
wymiarze czasu pracy nie może być 
niższa od kwoty minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę, po odliczeniu 
kwoty odpowiadającej 13,71% tego 
wynagrodzenia, tj.2000 zł– 274,20zł 
/13.71% z przeznaczeniem na składki 
ubezpieczeniowe/ =1725,80zł. W przy-
padku pracowników zatrudnionych 
w niepełnym wymiarze czasu pracy 
kwota ta ulega zmniejszeniu proporcjo-
nalnie do wymiaru czasu pracy.

Płaca minimalna stanowi wskaźnik 
bazowy przy ustalaniu grzywny kwoto-
wej za wykroczenia skarbowe i stawki 
dziennej kary grzywny przy przestęp-
stwach. 

Przy obliczaniu wysokości minimal-
nego wynagrodzenia nie uwzględnia 
się: nagrody jubileuszowej, odprawy 
pieniężnej w związku z przejściem 
na emeryturę lub rentę z tytułu nie-
zdolności do pracy i dodatku za pracę 
w godzinach nadliczbowych oraz od 1 
stycznia 2017r. nie będzie uwzględnia-
ło się również dodatku do wynagrodze-
nia za pracę w porze nocnej.

Od 1 stycznia 2017r. minimalna 
stawka godzinowa wykonywania zle-
cenia lub świadczenia usług wyniesie 
13zł /12 zł x (2000 zł : 1850zł).

Opracowała
MONIKA BOBKE

Fundacja Cepelia Spotkanie na Chmielnej
„Spotkania z Cepelią na Chmiel-

nej” organizowane przez Fun-
dację Cepelia Polska Sztu-

ka i Rękodzieło na stałe wpisały się 
w warszawskie im-
prezy w okresie lata. 
Sobotnio-niedzielne 
prezentacje sztuki 
ludowej i rękodzieła 
artystycznego od-
wiedzają mieszkańcy 
stolicy oraz turyści . 
W tym roku uczest-
nikami byli twórcy 
ludowi m.in. z Mało-
polski, Podkarpacia,  
Podlasia, a także rę-
kodzielnicy z wielu 
miejscowości z kraju.

Dyrektor ds. 
Promocji Krystyna 
Wódz sprawująca 
pieczę nad organiza-
cją większości spo-
tkań podsumowując 
je stwierdza : „ chętnych do zaprezen-
towania swojej twórczości jest wielu, 
lecz nie zawsze mają możliwość jej po-
kazania na Chmielnej .Nieliczni mają 
wsparcie władz terenowych w postaci 
środków na pokrycie kosztów dwu-
dniowego pobytu w Warszawie . Mimo 
ponoszonych kosztów twórcy zabiega-
ją o uczestnictwo mając na uwadze 
m.in. nawiązanie współpracy z oso-
bami odwiedzającymi stoiska nie tyl-
ko z kraju ale i z zagranicy. Ten fakt 
niekiedy znajduje odzwierciedlenie 
we współpracy z zagranicznymi orga-
nizacjami zrzeszającymi twórców lub 
osobami prowadzącymi działalność 
handlową „. 

Zróżnicowany asortyment stoisk 
umożliwia znalezienie przedmiotów 
do wyposażenia mieszkań m.in. przed-
mioty szklane, ceramika, puzderka do 
przechowywania drobiazgów, koron-
kowe serwetki, haftowane obrusy, ob-
razki ale również artykuły typu chusty, 
korale, torby i wiele, wiele innych. 
Atmosferę folkloru podkreślała zapra-
szana na Chmielną kurpiowska kapela 

Najpopularniejsze na śniadania są 
tradycyjne kanapki. Polacy wybierają 
pieczywo, wędliny, sery. Co czwarty 
Polak spożywa płatki śniadaniowe / 
musli.

Co ciekawe mężczyźni częściej 
niż kobiety na śniadanie spożywają 
ser (39% mężczyzn, 31% kobiet), 
konserwy mięsne i rybne (odpo-
wiednio 5% vs 1%) oraz ryby (3% 
vs 1%). Kobiety natomiast częściej 
niż mężczyźni na śniadanie jedzą 
płatki śniadaniowe / musli (30% 
kobiet vs 17% mężczyzn), produkty 
nabiałowe takie jak jogurty, kefiry 
(23% vs 13%), oraz owoce (odpo-

wiednio 9% kobiet i 5% mężczyzn). 
/Źródło: ARC Rynek i Opinia, 
4-10.08.2016/. 

 Dla ponad połowy badanych 
(54%) przygotowanie śniadania zaj-
muje od 5 do 10 minut. Mniej czasu 
na przygotowanie potrzebuje 22% 
respondentów. Co piąty respondent 
(19%) poświęca codziennie od 10 do 
20 minut na przyrządzenie śniadania, 
a 3% przygotowanie zajmuje ponad 
20 minut.

Zdecydowana większość bada-
nych (82%) je śniadanie w domu, 
przed wyjściem do pracy lub szkoły. 
W pracy lub szkole śniadanie spoży-
wa 15% respondentów. Mężczyźni 
częściej niż kobiety pierwszy posiłek 
spożywają w pracy lub szkole (17% 
mężczyzn vs 13% kobiet), natomiast 
kobiety częściej niż mężczyźni jedzą 
śniadanie przed wyjściem z domu 
(86% kobiet vs 79% mężczyzn). 

Większość też (81%) uważa swoje 
śniadania za zdrowe, przy czym bar-
dzo zdrowe śniadania deklaruje 17% 
respondentów, a raczej zdrowe 64%. 
Co dziesiąta osoba uważa, że je raczej 
niezdrowe śniadania, a 1% bardzo 
niezdrowe.

Badanie zostało zrealizowane 
przez ARC Rynek i Opinia w dniach 
4-10 sierpnia 2016 r., techniką CAWI, 
na panelu internetowym epanel.pl, 
wśród mieszkańców Polski w wieku 
15-55 lat, na próbie reprezentatywnej 
pod względem płci, wieku, wielkości 
miejscowości zamieszkania i regio-
nu. 

Opr. Red.

z Kadzidła pod kierownictwem Pawła 
Łaszczycha, która wzbudza zaintereso-
wanie grą na rzadkim już instrumencie 
jakim jest harmonia pedałowa . 

Po raz pierwszy w tegorocznych 
„Spotkaniach….” wzięli udział ucznio-
wie z warszawskiego Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 105 im. Kazimierza 
Kirejczyka . W ramach szkolnych zajęć 
uczniowie pod kierunkiem nauczycieli 
wykonują prace wykorzystując m.in. 
przedmioty,  którym nadają „drugie 
życie”. Jako przykład mogą posłużyć 
słoiki po kawie odpowiednio ozdo-
bione pełniące rolę wazonów, butelki 
o niespotykanych kształtach, zdobione 
drewniane akcesoria kuchenne i wie-
le,  wiele innych . Kontakt z twór-
cami ludowymi,  przedstawicielami 
Fundacji Cepelia pobudził inwencję 
wśród uczniów i nauczycieli,  pozwolił 
również na zdobywanie doświadczeń 
w kontaktach sprzedawca –klient, co 
w przypadku tej placówki jest korzyst-
ne w aspekcie planów, dotyczących 
tworzenia w Zespole Szkół Spółdzielni 
Uczniowskiej. Zarówno dyrekcja tego 
Zespołu,  jak i nauczyciele,  uczniowie 
i śródmiejska spółdzielnia mają na-
dzieję na kontynuowanie współpracy 
z Fundacją Cepelia.  J.J.
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym, dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1-20 utworzą hasło.

Poziomo: 1) japoński reżyser i sce-
narzysta filmowy „Siedmiu samurajów”, 
5) imię żeńskie, 8) jedna ze starożytnych 
nazw Hiszpanii, 9) hist. kraina w pn. Zach. 
Europie dziś Belgia, Holandia, Francja, 
10) daleko metr, 11) opłaty składane pa-
pieżowi, 13) pies Odyseusza, 16) drzewa 
z igłami, 20) bogini miłości, żona Anu, 
23) duże gospodarstwa rolne, 24) Nadine 
ur. 1923 r. pisarka południowoafrykańska 
noblistka z roku 1991, 25) w staroż. Rzy-
mie kilkupiętrowy dom czynszowy, 26) 
drapieżne zwierzę, 27) przodkowie.

Pionowo: 1) dla solenizanta, 2) białe 
wino wytrawne, 3) rodzaj fokstrota, 4) stop 
aluminium i żelaza, 5) bójka, 6) francuski 
rzeźbiarz, impresjonista, 7) dyscyplina 
sportowa, 12) główna sala w antycznej 
świątyni greckiej, 14) noszone przez kobie-
ty, 15) imię żeńskie, 17) pogardliwe okre-
ślenie nastolatki, 18) w miarę zdobywania 
wiedzy na danym stanowisku, 19) mazaki, 

21) angielski ród królewski (1485-1603), 
22) nikt nie wygrał, 23) np. zielona. 

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 10 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 31 października br. 
Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania 
będą premiowane nagrodą ufundowana 
przez Spółkę ANDREA.

Rozwiązanie krzyżówki nr 8/16
Poziomo:1) Saksonia, 5) Aurora, 8)

reszta, 9) sitodruk, 10) anakonda, 11) 
Kollar, 13) Bordo, 16) typek, 20) Zawoja, 
23) motyczka, 24) inwestor, 25) Kopacz, 
26) kanapa, 27) korytarz.

Pionowo: 1) strzał, 2) kaskader, 3)
osteon, 4) Aosta, 5) antyk, 6) Rydel, 7)
rzucanie, 12) ocet, 14) ostatnia, 15) olej, 
17) poczwara, 18) wybory, 19) jaszcz, 21)
opera, 22) astma, 23) murek. 

Hasło: PRIMUS POLECA PRO-
DUKTY TŁOCZONE z NATURY 
nagrodę ufundowaną przez Hurtownię 
Żywności Ekologicznej i Konwencjo-
nalnej PRIMUS otrzymuje Sylwia Smo-
lińska z Warszawy.

1 2

11 

3

15

4 5

19

6 7

 

 
8

5
9

4

10

9 13  

11 12

2

16

8
13 14

17

15 16

18

17

20 6
18 19

20
14

21 22  23

10 12

24

3

25

1

7
26 27

GREEN CAFFE NERO

Pięć dziewczyn w czarnych uni-
formach firmowych z uśmie-
chem serwuje przechodniom 

darmową kawę na Nowym Świecie 
53, tuż przy zbiegu z Warecką i obok 
ruchliwego przystanku autobusowe-
go i delikatesów. I jak zwykle bywa 
w tej mojej ulubionej sieci kawowej, 
to najlepsza kawa w stolicy, aroma-
tyczna, aksamitna, gorąca z pianką 
mleka. To zapowiedź  uruchomienia 
5 października TUTAJ nowego loka-
lu tej sieci, dzięki roztropnej decyzji 
WSS Śródmieście o wynajmie tego 
lokalu. I już teraz można zasiąść 
pod niebieskimi parasolami przy 
okrągłych stoliczkach na 
rattanowych krzesłach.  
Widok na jesienny dep-
tak na Nowiku bezcenny. 
I można oczekiwać, że 
będzie to znowu przy-
jemny lokal klubowy z łagodną mu-
zyką, entuzjastycznym personelem 
i solidnymi przekąskami, kiszami, 
bagietkami, napojami, a przede 
wszystkim z kawą o najwyższej ja-
kości. Powodzenia! 

VINCENT

Mimo tłoku, a wręcz ciasnoty 
i częstych kolejek, dziewczyny 
zza lady są zwykle sympatycz-

ne i uśmiechnięte. Dla mnie i moich 
przyjaciół, których tu goszczę zwy-
kle niezawodne są małe maślane 
ciasteczka Magdalenki, pasujące 
idealnie do herbaty earl greya. Cza-
sem kusimy się na jakiegoś kisza na 
gorąco, albo gorącą panini z wybra-
nym nadzieniem. Łapiemy miejsce 
przy stoliku w bramie, bo na ulicy 
w ogródku za głośno /akurat hamują 
tu autobusy/, a na pięterko nie chce 

nam się wdrapywać.  Zielone drzew-
ko obok w tym wielkim ruchu ulicz-
nym budzi nutkę optymizmu, a zapa-
chy świeżych wypieków upajają.

PIOTRUŚ

Z wielkim sentymentem odwie-
dzamy Piotrusia gdyż to jeden 
z ostatnich reliktów epoki PRL, 

lat naszych studenckich, kiedy by-
waliśmy tu po zajęciach.  Po remon-
cie przed dwoma laty Piotruś jakby 
odmłodniał. Piękne bordowe ściany, 
stoliki, które mają teraz nawet po 
pięć miejsc! Na ścianie nieczyn-
ny jeszcze ekran telewizyjny, ale 
rozbrzmiewa radio. Jednak klimat, 

obsługa i oferta zawsze ta sama od 
lat. Można tu wypić szybką i tanią 
wódkę, piwo, wino z kolegami, albo 
samemu, do tradycyjnych zakąsek, 
jak niezłe flaki, fasolka po bretońsku, 
pierogi, bigos. Są też tanie zestawy 
obiadowe, czyli frytki albo ziemniaki 
z surówką do schabowego, karków-
ki, bądź drobiowego. 

Skorzystaliśmy z ogródka i z oka-
zji Oktoberfestu wychyliliśmy po 
dwie zgrabne buteleczki Kasztelana, 
utrwalonego lampkami mrożonej 
żytniówki. Świat poweselał, tak jak 
i obok innym braciom piwnym. Ale 
największą rewelacją była – kaszan-
ka! Super ciepła, smakowita, dopra-
wiona z musztardą i razowym chle-
bem. Porcje tylko po 6 zł musieliśmy 
powtarzać... Poczuliśmy się młodsi 
i rześcy. Obsługa nadzwyczajna 
i chwyta w lot nasze potrzeby, a at-
mosfera cudowna.

LODY PRAWDZIWE

Faktycznie te lody wymiatają! 
Znakomity deser dla braci piw-
nych. Polecamy szczególnie te 

ze słonym karmelem, cytrynowo
-miętowe i kawowe latte. Supcio! 
W malutkiej dziupli stale pełno, ale 
można też przysiąść na krzesełku na 
ulicy.

AMATORSKA

W dawnych, dobrych, bo mło-
dych latach, można tu było 
spotkać znajomych z piwnego 

szlaku studenckiego, prowadzącego 
z Uniwerku, przez Nowy Świat, Mo-

kotowską, Marszałkow-
ską, poprzez nieistniejące 
już Staropolską, Kuchcika, 
Bajkę, Złotą Rybkę, Me-
lodię, Lajkonika, Karcz-
mę Warszawską, Emocję, 

Smakosza, Mesę, Świteziankę, Cri-
stal, aż do baru Pod Dwójką, Moko-
towianki i Supersamu na Placu Unii. 
Towarzystwo przerzedziło się, ale 
niekiedy o dziwo czasem widać tu 
znajomych sprzed lat. Mimo kolej-
nych remontów mało co się zmieniło. 
Personel nadal trzyma fason i dosko-
nale zna potrzeby starego warsza-
wiaka. Lubi on wracać do tutejszego 
tatara, śledzia, fasolki, bigosu pod 
dobrze schłodzoną wódkę, podawa-
ną na srebrnej tacy i piwo. Dzięki 
zmianie ustroju wreszcie podają je 
należycie i obowiązkowo zimne. Tu-
tejszy gwar należy do przyjemnych, 
a nie krzykliwych. Atutem są lustra 
na całą ścianę z półkami, przy któ-
rych siadamy na wysokich stołkach 
tyłem do sali, ale widząc doskonale 
co się na niej dzieje i wyłapując zna-
jomych...

SMAKOSZ

dOmOwe dania – faSzeROwane waRzywa

krzyżówka nr 10 z hasłem

SmaKi waRSzawy  

Na Nowiku

Przysłowia Październikowe 

Baran 21.III-20.IV
Zweryfikuj swoje dawne pla-
ny. Pomoże ci w tym poczu-
cie stabilności. Dobrego nas-
troju nic nie będzie w stanie 
zakłócić.

Byk 21.IV-21.V
Musisz koniecznie odpocząć 
po trudach ubiegłych miesię-
cy. Więcej relaksu, a i sto-
sunki z najbliższymi ulegną 
poprawie.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Rozejrzyj się uważnie 
dookoła, a docenisz pię-
kno otaczającej cię rzeczy-
wistości. Wszelkie problemy 
rozwiązuj   na spokojnie.

rak 22.VI-22.VII
Akceptuj symptomy przy-
jaźni . Twoja bezinteresown-
ość we wspieraniu in-
nych zostanie nagrodzona. 
Zaplanuj końcówkę roku.

lew23.VII-22.VIII
Mocne argumenty przy-
dadzą się w każdej dziedzinie 
również w życiu osobistym. 
Będzie cię rozpierać energia.

Panna 23.VIII-22.IX
Dojrzała rozmowa może 
pomóc w rozwiązaniu prob-
lemów. W pokonywaniu ew-
entualnych trudności pomoże 
ci nabyte doświadczenie.

waga 23.IX– 23.X
Nienajlepsze relacje z bliski-
mi mogą się zdarzyć w tym 
miesiącu. Wykaż więcej cier-
pliwości. Zawieranie nowych 
znajomości  to dobry krok.

SkorPIon 24.X-22.XI
Szybkie  decyzje pomogą 
w realizacji zamierzeń. 
Zadbaj o nowe hobby, które 
pozwoli ci poszerzyć hory-
zonty, ale i pozyskać nowych  
znajomych.

Strzelec 23.XI.-23.XII
Powinieneś zarezerwować 
trochę czasu dla siebie. Zrób 
użytek ze swoich pomysłów. 
Nawet drobne niepowodze-
nia mogą cię wzmocnić.

kozIorożec 24.XII-20.I
Wykaż inicjatywę w spraw-
ie rodzinnego spotkania.
Wytrwałość w działaniu 
przyniesie oczekiwane re-
zultaty. Przyda się chwila 
relaksu.

wodnIk 21.I-20.II
Zmodyfikuj swoje plany na 
najbliższe miesiące .Pamiętaj 
o tym aby zadbać o swoje 
zdrowie. Szukaj nowych ro-
związań . 

ryBy21.II-20.III
Czeka cię pracowity miesiąc: 
porządki, większe zakupy. 
Mimo wielu zajęć nie uni-
kaj spotkań ze znajomymi. 
Przyda się trochę relaksu.

Ziemniaki, papryki, cukinie, ba-
kłażany, ale także pomidory i pie-
czarki... Warzywa te doskonale 

nadają się do faszerowania. Można 
je napełniać czym dusza zapragnie 
– wszystko zależy jedynie od nasze-
go gustu i wyobraźni. Puśćmy więc 
wodze fantazji, tworząc z nich niepo-
wtarzalne dania główne, pyszne przy-
stawki, mięsne bądź wegetariańskie 
frykasy.

FASZEROWANY KAbACZEK

● kilka małych kabaczków ● 20 
dag pieczarek ● 10 dag kaszy jaglanej 
● czerwona papryka ● pomarańczowa 
papryka ● łyżka drobno posiekanej 
natki pietruszki ● cebula dymka ● olej 
do smażenia ● 15 dag sera gouda ● sól 
i pieprz 

1. Pieczarki obierać, umyć, pokro-
ić w drobną kostkę. Cebulę i papryki 
pokroić w kostkę. Kaszę ugotować 
według wskazówek na opakowaniu. 
Kabaczki, jeśli małe, wydrążyć, duże 
pokroić na długie odcinki, wydrążyć. 

2. Pieczarki podsmażyć na oleju, dodać 
cebulę i papryki. Smażyć, aż warzywa 
zmiękną. Dodać kaszę, natkę pietruszki 
i starty ser. Smażyć, aż ser się rozpuści 
i delikatnie zwiąże farsz. Doprawić do 
smaku solą, pieprzem i słodką papryką. 
Farsz nakładać do beczułek z kabacz-
ka, zapiekać w piekarniku nagrzanym 
do 180ºC około 40 minut. 

PIECZARKI FASZEROWANE 
MIęSEM MIELONYM

● 25 dkg mielonego mięsa ● 10 du-
żych pieczarek ● 1/2 papryki czerwo-
nej ● 1 mała cebula ● 80 g żółtego sera 
● natka pietruszki ● przyprawa typu 
vegeta ● pieprz i sól ● oliwa z oliwek

1. Odciąć ogonki z pieczarek, posie-
kać. 2. Kapelusze lekko przyrumienić 
na patelni. Zdjąć je, a na patelnię wrzu-
cić cebulę i mięso i lekko przysmażyć. 
3. Następnie dodać do tego pokrojoną 
w drobną kosteczkę paprykę i ogon-
ki, dodać posiekana natkę pietruszki 
i przyprawy do smaku. Chwilę podsma-

żyć i włożyć do kapeluszy. 4. Wstawić 
do piekarnika nagrzanego do 180ºC na 
około 30 minut. Następnie wyciągnąć, 
posypać żółtym serem i jeszcze chwilę 
zapiekać, aż ser się roztopi. 

PAPRYKA FASZEROWANA 
RYżEM

● 8 dużych strąków papryki ● ce-
bula ● 30 dag mielonej wieprzowiny 
● 1/2 szklanki ryżu ● 1/2 kostki bu-
lionowej warzywnej ● 4 łyżki oleju ● 
łyżka koncentratu pomidorowego ● sól 
i pieprz

1. Ryż ugotować na sypko w osolo-
nej wodzie. Cebulę obrać i posiekać. 
2. 2 łyżki oleju rozgrzać w rondlu, 
wrzucić cebulę, zeszklić. Dodać mięso 
mielone, przyprawić do smaku solą, 
pieprzem i oregano, przesmażyć. Do-
dać ryż, wymieszać. 3. Papryki umyć, 
osuszyć, ściąć wierzchy i usunąć pest-
ki. Strąki napełnić farszem ryżowo
-mięsnym i ułożyć w żaroodpornym 
naczyniu natłuszczonym pozostałym 
olejem. 4. Kostkę bulionową rozpuścić 
w szklance wrzącej wody, podlać pa-
pryki. Przykryć, piec 35 minut w tem-
peraturze 180ºC. 5. Papryki wyjąć. Do 
sosu z pieczenia dodać koncentrat po-
midorowy i ew. niewielką ilość wody. 
Zagotować i przyprawić. 6. Papryki 
podawać polane sosem.

Z seZonowego kalendarZa 
– PAŹDZIERNIK

Warzywa: bakłażan, brokuły, bu-
raki, cukinia, cykoria, dynia, fenkuł, 
jarmuż, kalafior, kabaczek, kapusta, 
kukurydza, marchewka, natka pietrusz-
ki, papryka, patison, por, rukola, rzod-
kiewka, sałata, seler, szpinak, ziem-
niaki. Owoce: gruszki, jabłka, pigwa, 
śliwki, winogrona.

TARTINKA

R
Gdy październik ciepło chadza,
w lutym mrozy zapowiada.

R
Październik chodzi po kraju ,
cichnie ptactwo w gaju.

R
W październiku  
kawek gromada,
słotne dni zapowiada.

R
Kiedy październik śnieżny 
i chłodny ,
to styczeń bywa zwykle  
łagodny.

R
Grzmot październikowy,
niedostatek zimowy.

R
Jaki październik taki marzec,
doznał tego niejeden starzec. 


