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PSS Grodzisk Maz. Jak nowy

Kolejne Warsztaty Handlowe Mazowieckiej Agencji Handlowej 
„Społem”, w dniu 20 lutego br. odbywały się w Warszawie, 
tradycyjnie w historycznym gmachu Społem przy ul. Graży-

ny w sali konferencyjnej im. Ireny Strzeleckiej. Otwierały one nowy 
okres działalności Agencji, po promocjach jubileuszowych i uroczystości  
20-lecia Agencji, które opisywaliśmy na naszych łamach w końcu ubr. 
i w styczniu br. 

MAH „Społem”

Warsztaty Handlowe
Dzień Kobiet

Kwiaty 
od nas

dla Ewy

Pani Premier w sklepie Społem PSS Górnik w Brzeszczach – 7 stycznia 2017 r.

Zarząd KZRSS „Społem” w Warszawie uprzejmie zaprasza prezesów 
i członków zarządów spółdzielni na kolejne, wiosenne konferencje 
„SPOŁEM 2017”. Są one realizacją zadań Związku, określonych w pro-

gramie ostatniego Zjazdu Delegatów. W szczególności konferencja będzie do-
brą okazją do przedstawienia strategicznych założeń działalności spółdzielni 
spożywców „Społem” w zmieniających się warunkach społeczno-gospodar-
czych naszego kraju. Podobnie jak w poprzednich latach, konferencja daje 
możliwość do spotkania kadry zarządzającej spółdzielniami i podzielenia się 
aktualnymi problemami dotyczącymi naszej organizacji.

Szczegółowy program przedstawiony zostanie w najbliższym Biuletynie In-
formacyjnym oraz na stronie internetowej Związku. Organizatorem konferencji 
jest Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRSS „Społem”, które zapewnia za-
kwaterowanie w pokojach gościnnych przy ul. Grażyny 13/15, obsługę techniczną 
konferencji oraz zaprosi na spektakl w jednym z warszawskich teatrów.

Proponowane terminy konferencji do wyboru przez zainteresowanych: 28–30 
marca, 05–07 kwietnia i 19–21 kwietnia 2017 r. Zgłoszenia przyjmuje Centrum 
Szkoleniowo-Konferencyjne: fax – (22) 44 08 249, telefon – (22) 44 08 207, 
e-mail – szkolenia.kzrss@spolem.org.pl

Co roku harcerze ZHR i wolontariusze prowadzą akcję „Paczka”, w ramach 
której udają się do naszych rodaków na dawnych Kresach wschodnich. 
Od kilku lat „Społem” WSS Praga Południe współpracuje z Fundacją 

„Kresy w potrzebie– Polacy Polakom”, która wspiera harcerzy ZHR. Spółdzielnia 
bierze udział w zbiórce darów w postaci m.in. 
żywności, słodyczy, medykamentów, upo-
minków. Wszystkim organizatorom w ich 
działaniach zależy, aby pomoc dotarła do jak 
największej grupy Polaków.

Fundacja „Kresy w potrzebie– Polacy 
Polakom” skupia swo- ją działalność głównie 
w województwie gro- dzieńskim na Białorusi. 
W roku 2016 przeka- zano tam 700 paczek. 
Prowadzono też akcje: „Znicze”, „Podziel się 
książką ,”Szkolne wy- prawki dla uczniów”. 
Spotkania naszych ro- daków z wolontariu-
szami z Polski przy- noszą Kresowianom 
wiele radości, a star- szym często pociechę 
w ich samotne życie. Są dumni, że mogą 
usłyszeć czystą polską mowę, że odwiedzają 
ich rodacy i cały czas żyją tymi odwiedzina-
mi. Spotkania są bardzo emocjonalne. 

Celem Fundacji jest służenie pomocą w od-
radzaniu się świado- mości narodowej i po-
czucia więzi historycz- nej i kulturowej wśród 
Polaków zamieszkałych za wschodnią granicą Macierzy, kultywowanie polskiej 
tradycji. 18 lutego br. Fundacja obchodziła 5-lecie swojej działalności. Na uro-
czystość obchodów przybył Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek. 
Spotkanie zakończyło się koncertem zespołu „Liberamente” z Grodna, a podczas 
niego dla WSS Praga Południe wręczono piękne podziękowanie.

JAninA AdAMKoWsKA

8 lutego br., po blisko mie-
sięcznym, gruntownym 
remoncie i moderniza-

cji, otwarto 132-metrowy 
sklep PSS Grodzisk Maz. 
w Milanówku, na osiedlu 
Jedwabnik, przy ul. Brzozo-
wej 7. W jego nowej odsłonie 
zmieniono aranżację sali 
sprzedażowej, co pozwoliło 
m.in. na ułatwienie dostępu 
do towarów i lepsze ich wy-
eksponowanie, dając także 
dzięki lustrom optycznie 
powiększenie sali. Zamknię-
cie sklepu nie trwało długo. 
Jednak czas ten pokazał jak 
wielkie jest przywiązanie 
klientów do sklepu Społem. 
Mieszkańcy niemal każdego dnia pytali o termin otwarcia, a w dniu kiedy to 
nastąpiło, pojawiło się naprawdę mnóstwo osób. 

Kierowniczka sklepu Iwona Kuszelewska, jej zastępczyni Agnieszka Olszew-
ska wraz z całą załogą – Barbarą Kubą, Grażyną Krajewską i Moniką Daniluk, 
oczekiwały na pierwszych klientów. Był szampan, pyszne ciastka i cukierki, które 
znikały w mgnieniu oka. Zarząd Spółdzielni, który pojawił się na otwarciu, rów-
nież witał klientów. Panie prezes Grażyna Gąstał i Ewa Gąsior pogratulowały i po-
dziękowały pracownikom sklepu za bardzo sprawne przygotowanie placówki do 
ponownego jej uruchomienia po remoncie i życzyły wysokich obrotów. Załodze 
przekazały tradycyjnie kosz kwiatów. 

Klienci, głównie stali klienci z pobliskiego osiedla, byli wyraźnie zaciekawie-
ni zmianami. Porównywali stan poprzedni i obecny. Na gorąco wyrażali swoje 
opinie. Trzeba powiedzieć, że odbiór z ich strony jest bardzo pozytywny. Przy-
ciągała ich bogata, urozmaicona oferta towarów, a w tym kolorowe świeże wa-
rzywa i owoce, szeroka gama wyrobów nabiałowych, osobne półki i regały, m.in. 
z napojami, daniami gotowymi, wyrobami lokalnych cukierni, lady chłodnicze 

w stoisku z mięsem i wędlinami /na 
tablicy aktualna promocja schabu 
i filetów/. 

Nowe regały, czytelne usta-
wienie i ułożenie towarów, kącik 
degustacyjny, wszystko to buduje 
przyjazną dla klientów przestrzeń, 
nieporównywalną ze sklepami 
wielkopowierzchniowymi. A jeśli 
do tego dodać dobrą znajomość 
potrzeb i gustów klientów oraz ka-
meralną, familijną atmosferę jaką 
tworzy załoga sklepu, to widać, 
z jaką dbałością traktuje ona każde-
go kupującego. 

Klientów witają, od lewej: wiceprezes Ewa 
Gąsior, prezes Grażyna Gąstał i kier. Iwona 
Kuszelewska.

1 marca br. w warszawskim Ze-
spole Szkół Specjalnych nr 105 
przy ul. Długiej 9 został urucho-

miony sklepik Spółdzielni Uczniow-
skiej PYCHOTKA. W otwarciu 
uczestniczyli goście ze śródmiejskiej 
spółdzielni: prezes Zarządu Anna 
Tylkowska, przewodnicząca Rady 
Nadzorczej Cecylia Przedpełska, 
Danuta Bogucka i Jolanta Jędrze-
jewska, z Fundacji Polska Sztuka 
i Rękodzieło Krystyna Wódz, Kle-
mentyna Zygarowska – red.naczel-
na miesięcznika Tęcza Polska oraz 

Adam stykowki z Pracowni Cukier-
niczej Raj-Plus. 

Gości powitała prezes SU Izabela 
Ceglińska, a o samym przedsięwzięciu 
powiedziała dyrektor placówki Elż-
bieta Kostrzewa. Sukcesów młodym 
spółdzielcom życzyła Anna Tylkow-
ska, deklarując na przyszłość dalszą 
pomoc dla SU od kierowanej przez sie-
bie spółdzielni. 

Koleżankom i kolegom z PYCHOT-
KI kibicowali oddelegowani na tę uro-
czystość uczniowie z poszczególnych 
klas. Nauczyciele – opiekunowie SU 

Beata Boguszewska i Leszek Polkow-
ski wspierali swoich podopiecznych 
w wypełnianiu przydzielonych im 
w tym dniu zadań.  JJ

Otwarcie sklepiku

serią trzech zebrań sprawozdawczych grup członkowskich rozpoczęła pod-
sumowanie minionego roku Warszawska Spółdzielnia Gastronomiczna 
Centrum. i od razu trzeba powiedzieć, że był to kolejny udany rok, bo 

obrót zaplanowany na sumę ponad 7 671 000zł. osiągnął wysokość 8286 156 zł., 
czyli plan wykonano w 108 procentach. Marża osiągnęła wskaźnik 102,9 pro-
centa. Zysk brutto wyniósł 2 349 172 zł. Na dzisiejszym wymagającym i mocno 
konkurencyjnym stołecznym rynku gastronomicznym trzeba to uznać za duży 
sukces.

Licząca 132 członków spółdzielnia 
prowadzi działalność w pięciu zakła-
dach – barze mlecznym „Bambino”, 
kawiarni „Rozdroże”, barze „Targó-
wek”, bistrze „Gocław” i stołówce 
Najwyższej Izby Kontroli. Wszystko to 
są lokale znane i uznane – „Bambino” 
to prawdziwa ikona barów mlecznych, 
zaś „Rozdroże” jest od lat ulubionym 
miejscem spotkań warszawskich elit. 
Kolejne pięć lokali oddanych zosta-
ło pod najem. Są to „Gruba Kaśka”, 
„Zodiak”, „Praha”, „Przy Kurierze” 
i „Ulubiona”. Właściwe funkcjono-
wanie spółdzielni wymaga niemałe-
go personelu – średnie zatrudnienie 
w ubiegłym roku wyniosło 72,5 etatu. 
Cieszyć może wysoka wydajność pra-
cy, utrzymująca się średnio miesięcz-
nie na poziomie 9 524 zł, przy średniej 
wydajności w zakładach sięgającej 11 
753 zł. W klasyfikacji indywidualnej 
rekordy bije „Bambino” osiągając wy-
dajność w wysokości 15 075 zł. Nie 
ma się więc co dziwić, że średnia płaca 
netto wyniosła w 2016 roku 4 890 zł. 

Szeroko zakrojone kontrole we-
wnętrzne dotyczące, wśród wielu 
aspektów, przede wszystkim stanu 
sanitarnego zakładu, zgodności gra-
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WSG Centrum Smak sukcesu

Na zdjęciu w prezydium zasiedli od lewej: sekretarz RN Andrzej Ślaski i prezes 
Halina Kalinowska.    
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Ø Certyfikowane warzywa 
i owoce

Od 27 lutego br. jak podano na stro-
nie internetowej Społem WSS Pra-

ga Południe, w dwóch sklepach WSS, 
przy ul. Rydygiera 13 (Żoliborz) oraz 
Kajki 69 (Wawer), wprowadzono ofer-
tę warzyw i owoców ekologicznych. 
Asortyment pochodzi z „Farmy Świę-
tokrzyskiej”, która zapewnia najwyż-
szą certyfikowaną jakość. Społemowcy 
polecają spożywanie jak największej 
ilości surowych warzyw i owoców, naj-
lepiej właśnie pochodzących z upraw 
ekologicznych. Jest to najlepszy spo-
sób na dostarczenie naszemu organi-
zmowi pełnego zestawu enzymów, 
witamin i minerałów. To ważna dru-
ga inicjatywa handlowa w tym roku, 
bo przed miesiącem informowaliśmy 
o uruchomieniu kącika gastronomicz-
nego w sklepie w Aninie. 

ØWiosenne gotowanie

Oto przykład dobrej obopólnie ko-
rzystnej współpracy spółdzielni 

społemowskiej z lokalną prasą.
„Macie swoje sprawdzone przepisy? 

Podzielcie się nimi z nami i Czytelni-
kami „Kroniki Tygodnia”. Ogłaszamy 
konkurs kulinarny, w którym nagrodę 
ufunduje Społem PSS Robotnik w Za-
mościu. Liczymy, że wśród Was są pa-
sjonatki i pasjonaci gotowania. Wszyst-
kie takie osoby zachęcamy do wspólnej 
zabawy. Chcemy, byście wysyłali do 
nas swoje sprawdzone przepisy. Bę-
dziemy je wszystkie publikować na na-
szym portalu (www.kronikatygodnia.pl) 
i dzięki temu stworzymy wspólnie inter-
netową książkę kucharską… naszym 
partnerem jest Społem PSS Robotnik 
w Zamościu. Spółdzielnia ufunduje 
nagrodę dla autora najciekawszych 
receptur i obdaruje tę osobę bonem 
(wartości 50 zł) na zakupy w sieci swo-

ich sklepów…. Wszystkie potrzebne do 
nich składniki na pewno znajdziecie 
w sklepach zamojskiego Społem.

ØKary za marnowanie 

Senatorowie chcą, by duże sklepy 
płaciły za marnowanie żywności. 

Sklepy o powierzchni powyżej 250 
metrów kwadratowych będą musiały 
płacić 10 groszy za każdy kilogram 
odpadów żywnościowych – zakłada 
senacki projekt ustawy o przeciwdzia-
łaniu marnowaniu żywności, nad któ-
rym 2 marca prace rozpoczęły senackie 
komisje.

ØSpadek bezrobocia

8,5 proc. wyniosła na koniec lutego 
stopa bezrobocia rejestrowane-

go w Polsce, o 0,1 punktu procento-
wego mniej niż w styczniu – wynika 
z wyliczeń Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej. Min. Elżbieta 
Rafalska zwróciła uwagę, że zazwyczaj 
w tym miesiącu bezrobocie wzrasta. – 
Taka sytuacja nie zdarzyła się od 2008 
r. – podkreśliła. Liczba bezrobotnych 
w końcu lutego wyniosła 1 mln 384,3 
tys. osób (na podstawie meldunków 
nadesłanych przez wojewódzkie urzę-
dy pracy). Oprócz spadku bezrobocia 
i rosnących pensji na kondycję zaku-
pową gospodarstw domowych w Pol-
sce ma wpływ jeszcze Program 500+, 
w ramach którego do portfeli 2,56 mln 
rodzin przelano z budżetu państwa 19 
mld zł.

ØRanking mleka

Jak podała 1 marca br. PAP, w lutym 
Polski Instytut Badań Jakości, we 

współpracy z SGGW dokonał oceny 8 
popularnych marek mleka w wariancie 
ESL. Zwycięzcą testu zostało mleko 
Łaciate Świeże, które uzyskało ogólną 
ocenę jakości 7,1 pkt w 10 punktowej 
skali. 

Z ostatnich wypowiedzi 
przedstawicieli rządu wyni-
ka, że w tym roku nie będzie 

podatku handlowego, natomiast rząd 
z determinacją walczy o przywróce-
nie zawieszonej ustawy o podatku 
od sprzedaży detalicznej, o czy pi-
saliśmy już w poprzednim numerze. 
Trwają prace nad ustawą o ograni-
czeniu handlu w niedziele. 

Jak podał 21 lutego br. Fakt.pl, portal 
ten dowiedział się nieoficjalnie, że „rząd 
już nie wierzy” we wprowadzenie po-
datku od handlu. Była to jedna ze sztan-
darowych obietnic wyborczych PiS. 
Nowa danina miała wyrównać na rynku 
szanse wielkich sieci i małych lokalnych 
handlowców i zapewnić ekstra wpływy 
budżetowe. Z wprowadzonych wcze-
śniej przepisów rząd musiał się wycofać 
po reakcji Komisji Europejskiej.

Jesienią ubiegłego roku parlament 
uchwalił nowy podatek od handlu. 
Jednak po zaledwie kilku tygodniach 
nowe prawo musiało zostać „zawie-
szone”, ponieważ Komisja Europej-
ska miała wątpliwości, czy przepisy 
w uchwalonej postaci nie są formą 
niedozwolonej pomocy publicznej. 
Rządzący musieli zrobić krok do tyłu. 
Rząd zdecydował o zawieszeniu pobo-
ru podatku od handlu do końca 2017 
r. Nowelizacja szybko przeszła przez 
parlament, a 15 listopada 2016 r. pod-
pisał ją prezydent.

Mateusz Morawiecki zobowiązał się 
wtedy, że Polska postara się jak naj-
szybciej rozwiązać spór z KE, a jedno-
cześnie rząd będzie pracował nad nową 
wersją daniny. Jednak do dziś efektów 

tych prac nie ma. Resort finansów, za-
pytany przez „Fakt” o postępy, odpo-
wiedział, że analizowane są różne roz-
wiązania, jednak decyzji jeszcze nie ma 
żadnych decyzji co do tego, czy nowa 
postać podatku będzie ogłoszona.

Nieoficjalnie „Fakt” dowiedział 
się jednak, że rząd stracił wiarę w ten 
projekt. Jeden z ministrów przyznał ga-
zecie, że dane ekonomiczne są gorsze 
od spodziewanych, a wprowadzenie 
podatku może zmniejszyć zatrudnienie 
w handlu, w związku z czym „rząd kła-
dzie teraz taki nacisk na uszczelnienie 

VAT, które może przynieść w tym roku 
nawet 10 miliardów złotych”.

To z grubsza tyle, ile miały przy-
nieść działania „uszczelniające” rządu, 
podejmowane w roku ubiegłym. Jak 
wynika z danych GUS, przyniosły one 
jednak efekt statystycznie niezauważal-
ny. Przychody budżetowe z VAT księ-
gowo rosły, aż do grudnia, gdy okazało 
się, że trzeba wypłacić przedsiębior-
com należne i często przeterminowane 
zwroty VAT.

Media, w tym TVN24 bis podały 3 
marca br., że „W tej chwili nie trwają 
żadne prace nad nową wersją podatku 
handlowego”. Tak powiedział 3 marca 
szef Komitetu Stałego Rady Ministrów 
min. Henryk Kowalczyk. Dodał, że sta-
nowisko rządu w sprawie zakazu han-
dlu w niedziele będzie „w najbliższym 
czasie”.

– W tej chwili nie trwają żadne 
prace nad nową wersją podatku 
handlowego – dlatego, że ta osta-

tecznie wypracowana, która został 
uchwalona przez parlament, była 
skonsultowana z przedstawicielami 
handlu. Mogę nawet powiedzieć, że 
jest wspierana ta wersja podatku 
handlowego przez przedstawicieli 
handlowców, więc trudno pracować 
teraz nad inną – powiedział Kowal-
czyk w radiowej Trójce.

Jak dodał, jest to „dobra wersja po-
datku handlowego”. – Będziemy zde-
terminowani, aby bronić tej wersji, któ-
ra została uchwalona przed trybunałem 
– podkreślił.

Postępowanie Komisji 
Europejskiej

We wrześniu Komisja Europejska 
wszczęła postępowanie o naruszenie 
unijnego prawa przez Polskę w związ-
ku z wprowadzeniem podatku od sprze-
daży detalicznej. Zdaniem Brukseli 
jego konstrukcja może faworyzować 
mniejsze sklepy, co może być uznane 
za pomoc publiczną. Komisja wydała 
nakaz zawieszenia stosowania podat-
ku do czasu zakończenia jego analizy 
przez urzędników w Brukseli.

Polska zaskarżyła na początku 
grudnia ubiegłego roku do Trybunału 
Sprawiedliwości UE decyzję Komisji 
w całości. Jak podało Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, w skardze za-
rzucono Komisji błędną kwalifikację 
podatku jako pomocy państwa. Pol-
ska zarzuca też Komisji Europejskiej 
naruszenie unijnego prawa poprzez 
nakazanie niezwłocznego zawieszenia 

stosowania progresywnej skali pol-
skiego podatku od sprzedaży detalicz-
nej.

O zaskarżenie do Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej decyzji 
KE nakazującej zawieszenie poboru 
podatku handlowego w Polsce zwrócił 
się do MSZ resort finansów. MF pod-
kreślało, że reakcja KE w sprawie po-
datku handlowego stoi w sprzeczności 
z innymi działaniami na rzecz małych 
i średnich przedsiębiorstw. Może być 
też uznana za dyskryminację Polski 
w kontekście podobnych podatków 
funkcjonujących we Francji lub Hisz-
panii.

Ustawa o podatku od sprzedaży 
detalicznej zakładała wprowadzenie 
dwóch stawek podatku od handlu: 0,8 
proc. od przychodu między 17 mln zł 
a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. 
od przychodu powyżej 170 mln zł 
miesięcznie. Kwota wolna od podat-
ku w skali roku miała wynosić 204 
mln zł. Podatek miał obowiązywać od 
września 2016 roku.

Zakaz handlu w niedziele
Minister Henryk Kowalczyk mó-

wił też o zakazie handlu w niedziele. 
Zapowiedział, że stanowisko rządu 
w tej sprawie będzie „w najbliższym 
czasie”. – Trafi na Komitet Stały Rady 
Ministrów – powiedział. Dopytywany 
o to, kiedy może to nastąpić, powie-
dział: „to należy zapytać dokładnie 
ministra rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej, bo to ministerstwo przygoto-
wuje projekt stanowiska rządu. Wiem, 
że przygotowują i prawdopodobnie 
będzie rozpatrywany albo w najbliż-
szy czwartek, albo za tydzień” – po-
wiedział Kowalczyk.

Ocenił, że nie wszystkie rozwiąza-
nia, które proponuje Solidarność, są do 
zaakceptowania wprost – między in-
nymi chodzi o wysokie kary za handel 
w niedziele, szczególnie kary pozba-
wienia wolności.

Zdaniem Kowalczyka argumenty 
mówiące o tym, że z powodu zaka-
zu handlu spadną obroty sklepów czy 
nastąpią zwolnienia pracowników, „na 
pewno się nie potwierdzą”. – Wszyscy 
chcą – przede wszystkim duże sieci 
handlowe – sprzedawać jak najwię-
cej – wskazał. Jak wyjaśnił, na tym, że 
w niedziele duże sieci handlowe będą 
zamknięte, skorzystają mali sklepika-
rze, „którzy nie będą mieli zakazu, bo 
oni nie zatrudniają pracowników, to 
jest ich własny sklep”.

Stanowisko rządu
Rzecznik rządu Rafał Bochenek 

mówił w czwartek, że resort rodziny 
przesłał projekt stanowiska do projektu 
ustawy przygotowanego przez Solidar-
ność ws. zakazu handlu w niedziele. 
Trafi on do Komitetu Stałego Rady Mi-
nistrów, a następnie sprawą zajmie się 
cały rząd. Zdaniem Bochenka kwestia 
dot. handlu w niedzielę powinna być 
rozstrzygnięta przez rząd „do dwóch, 
maksymalnie trzech tygodni”.

Zgodnie z obywatelskim projektem, 
zakaz handlu w niedziele miałby doty-
czyć większości placówek handlowych. 
W projekcie przewidziano jednak sze-
reg odstępstw od tego zakazu. Handel 
mógłby się odbywać w dwie kolejne 
niedziele poprzedzające święta Bożego 
Narodzenia, w ostatnią niedzielę przed 
Wielkanocą, w ostatnią niedzielę stycz-
nia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszą 
niedzielę lipca. opr. red

Podatek handlowy

Z ostatniej chwili

Tylko jedna trzecia konsu-
mentów czyta etykiety na 
produktach żywnościowych. 

Najczęściej sprawdzają tylko ter-
min przydatności do spożycia. Jak 
mówi dla portalu newseria 17 lutego 
br. Katarzyna Zadka, specjalista ds. 
żywienia programu „Żyj smacznie 
i zdrowo” – Zaledwie 3 na 10 kon-
sumentów czyta etykiety na ar-
tykułach spożywczych. Najczęściej 
sprawdzamy tylko termin przydat-
ności do spożycia, a na pozostałe in-
formacje nie zwracamy uwagi. 

Zgodnie z przepisami nawet na na-
jmniejszym opakowaniu muszą znaleźć 
się takie informacje, jak nazwa pro-
duktu, lista alergenów, zawartość net-
to oraz data minimalnej trwałości lub 
termin przydatności do spożycia. Na 
nieco większych znajdziemy również 
skład, warunki przechowywania czy 
użycia i wartość odżywczą. Dzięki le-
kturze etykiet możemy robić świadome 
zakupy i wybierać takie produkty, które 
będą miały korzystny wpływ na nasze 
zdrowie.

Eksperci zaznaczają, że etykiety 
żywności oferowanej konsumentom 
w opakowaniach muszą być czytelne, 
nieusuwalne, zrozumiałe. Nie mogą 
wprowadzać w błąd i pomijać istotnych 
informacji.

– Etykiety to podstawowe źródło in-
formacji o produkcie i to właśnie one 

pozwalają nam dokonać świadomego 
wyboru żywieniowego. Dlatego warto 
się z nimi zapoznać, bo w ten sposób 
możemy odpowiedzieć sobie na pyta-
nie, czy to jest na pewno produkt dla 
mnie lub dla mojego dziecka. Duża 
grupa konsumentów to alergicy, a na 
etykiecie znajdziemy również infor-
macje o tym, czy te produkty mogą 
się znaleźć bezpiecznie w ich diecie – 
mówi agencji informacyjnej Newseria 
Lifestyle Katarzyna Zadka, specjalista 

ds. żywienia programu „Żyj smacznie 
i zdrowo”, prowadzonego przez markę 
Winiary.

Najważniejsze informacje, które 
powinny się znaleźć na etykiecie pro-
duktu, to nazwa, termin przydatności 
do spożycia czy data minimalnej tr-
wałości, a także skład produktu, war-
tości odżywcze i masa netto.

– Pamiętajmy, że również sposób, 
w jaki zapisywane są informacje 
o składzie, podlega pewnym regu-
lacjom. Składniki powinny być um-
ieszczone w kolejności malejącej, 
czyli ten, który jest na pierwszym mie-
jscu, znajduje się w największej ilości 
w produkcie. Po drugie, w tym składzie 
powinny być odpowiednio wyróżnione 
alergeny. Producenci robią to w różny 
sposób, używając dużych liter czy po-
grubiając czcionkę. Co ważne, jeżeli 
np. w produkcie mamy oleje roślinne, 

to zawsze powinno być podane, jak-
iego są rodzaju – tłumaczy Katarzyna 
Zadka.

Data ważności produktów spożyw-
czych jest oznaczona w postaci terminu 
przydatności do spożycia lub daty 
minimalnej trwałości – w zależności 
od typu produktu i jego podatności na 
psucie się. Jeśli na etykiecie widnieje 
sformułowanie „Należy spożyć do…”, 
oznacza to, że po upływie tego terminu 
produkt bezwzględnie nie powinien 

być spożywany. Takie oznaczenie sto-
suje się dla takich produktów jak np. 
wędliny czy produkty mleczne.

Jeśli na opakowaniu jest zapis „Na-
jlepiej spożyć przed…” lub „Najlepiej 
spożyć przed końcem…”, to mamy do 
czynienia z datą minimalnej trwałoś-
ci. Upływ daty minimalnej trwałości 
nie oznacza, że produkt jest niebez-
pieczny i że jego jakość jest znacznie 
gorsza, dlatego zanim go wyrzucimy, 
warto ocenić jego stan i jeśli nie bud-
zi naszych wątpliwości, wykorzystać 
w kuchni. Datę minimalnej trwałości 
stosuje się dla produktów suchych jak 
np. kasza czy makaron.

– Termin przydatności do spożycia 
to jest pierwsza rzecz, którą najczęściej 
czytamy. Ten nawyk powinniśmy dalej 
utrzymywać – mówi Katarzyna Zadka.

Warto też wziąć pod uwagę war-
tość odżywczą produktu. W specjal-

poradnik
Konsumenta

Czytajmy etykiety

nych tabelach często mamy podane 
przeliczenie nie tylko na 100 g czy 100 
ml, lecz także na pojedynczą porcję. 
W ten sposób dzięki analizie etykiety 
możemy wybrać taką ilość tłuszczu czy 
cukru, która dla nas będzie optymalna.

– Warto zwrócić uwagę również na 
referencyjną wartość spożycia. Nie 
każdy wie, czy 10 g tłuszczu w jakimś 
produkcie to dużo w diecie. Referen-
cyjna wartość spożycia jest po to, żeby 
pokazać nam, jaki ułamek procentowe-
go dziennego zapotrzebowania na dany 
składnik pokryje nam ten produkt – 
wyjaśnia Katarzyna Zadka.

Choć na przestrzeni ostatnich lat 
wzrasta świadomość i coraz więcej 
osób czyta etykiety, to wciąż u niew-
ielu konsumentów jest to stały nawyk. 

W badaniu IPSOS z 2015 roku 31 proc. 
konsumentów deklarowało, że zawsze 
lub często zapoznają się z pełną infor-
macją na produktach. 70 proc. czyta je-
dynie termin przydatności do spożycia

– Warto, żebyśmy edukowali swoje 
dzieci w tym zakresie. Takie działania 
podejmujemy w ramach programu „Żyj 
smacznie i zdrowo”. Podczas lekcji ży-
wieniowych dotyczących zdrowego 
stylu życia, uczymy przygotowywać 
posiłki, uczymy zdrowych nawyków, 
ale także tego, w jaki sposób wybrać 
produkt odpowiednio zbilansowany 
i prawidłowo włączyć go do swojej di-
ety. Bo każdy produkt w diecie może 
się znaleźć, tylko kwestia tego, jak go 
włączymy –dodaje Katarzyna Zadka.

opr.red.
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matury potraw z gramaturą deklaro-
waną, prawidłowości przechowywania 
artykułów spożywczych, legalizacji 
urządzeń mierniczych, prawidłowości 
umieszczania cen i gramatur na kar-
tach menu, a przede wszystkim jako-
ści serwowanych dań, wykazały brak 
istotnych uchybień, a zalecenia kontro-
lerów mogły być wykonane na bieżą-
co. Kontrole zewnętrzne prowadzone 
przez Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego, Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji 
Handlowej i przedstawicieli Centrum 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Śród-
mieście też nie doszukały się, poza 
kilkoma uwagami, żadnych niedocią-
gnięć. 

Utrzymanie dochodowości nie przy-
słania jednak spółdzielcom z WSG 
Centrum innych dziedzin aktywności 
społecznej. Jak zwykle na ich wsparcie 
może liczyć Fundacja Dzieciom „Zdą-
żyć z pomocą” – na jej rzecz przekaza-
no 50 tys. zł. Dzieci z domów dziecka 
przebywające na wycieczce w stolicy 
dzięki Fundacji „Pożywienie darem 
serca” otrzymały wyżywienie właśnie 
w Bambino. Dla podopiecznych Ośrod-
ka Pomocy Społecznej zorganizowano 
spotkanie przedświąteczne. Ważnym 
obszarem działania spółdzielni jest ak-
cja socjalna. W minionym roku wyda-
no na nią 379 334 zł, finansując z tych 
środków wypoczynek dzieci, wczasy 
pod gruszą, zapomogi dla emerytów 

i rencistów, akcje świąteczne dla pra-
cowników i ich dzieci oraz pożyczki 
mieszkaniowe. 

W części dyskusyjnej spotkań 
prezes zarządu Halina Kalinowska 
przedstawiła projekt innego rozwią-
zania organizacji zebrań sprawoz-
dawczo wyborczych, polegającego 
na wprowadzeniu podziału na grupy 
członkowskie, w oparciu o miejsce 
zatrudnienia. Zamiast istniejących 
obecnie trzech grup członkowskich 
powstałoby siedem – po jednej skupia-
jącej pracowników i emerytów danego 
zakładu, jednej dla biura i jednej dla 
osób, których macierzyste zakłady nie 
prowadzą już działalności. Zgłoszono 
także wniosek o podniesienie wkła-
dów członkowskich o 500 zł.

W kierunkach rozwoju na rok bieżą-
cy znalazły się kwestie dostosowania 
systemów finansowo-księgowych do 
obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego, 
wzmocnienie reklamy usług gastrono-
micznych we własnych lokalach, stały 
monitoring wyników działalności, tak 
by szybko podejmować działania mak-
symalizujące zyski oraz utrzymanie 
działalności socjalnej w ramach posia-
danych środków finansowych.

Warszawscy spółdzielcy-gastrono-
micy zbudowali mocną pozycję swoim 
zakładom żywieniowym. Zdobyli re-
nomę i stałą klientelę, utrzymali rozpo-
znawalne w Warszawie marki firmowe. 
Gotując naprawdę smacznie poznali 
smak zadowolenia z dobrze wykonanej 
pracy.

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

WSG Centrum Smak sukcesuW ostatnim czasie jesteśmy 
świadkami wielkiej batalii 
o handel, o reguły podatku 

handlowego, o czym od ponad roku 
pisze regularnie nasz Społemowiec 
Warszawski. Chyba po raz pierw-
szy od 1990 roku, chodzi o wpro-
wadzenie wreszcie sprawiedliwych 
zasad polityki handlowej. do tej 
pory bowiem, od czasu słynnej spe-
custawy z 1990 roku, która rozbiła 
m.in. centralę gospodarczą i hurt 
społemowski, preferowano bezkry-
tycznie przez kolejne lata rządów 
liberalnych, politykę nadmiernego 
sprzyjania ekspansji kapitału za-
granicznego. 

Dla nas szczególnie dotkliwe było 
opanowanie i zdominowanie rynku 

przez wielkie sieci zagranicznych hi-
permarketów oraz dyskontów. Zagra-
niczne koncerny, korzystające z gwa-
rancji kredytowych w swoich krajach, 
często są zwalniane, lub unikają podat-
ku u nas i bez żadnych przeszkód od-
prowadzają zyski za granicę. Niszczą 
rodzimy handel, bo co roku znikają ty-
siące polskich sklepów, a nasz handel 
spółdzielczy notuje spadek obrotów. 

Dlatego przed trzema laty, nawią-
zując wówczas do 145-lecia najstar-
szej spółdzielni społemowskiej WSS 
Śródmieście i 25-lecia przemian 
ustrojowych, prezes WSS Anna Tyl-
kowska wskazała, że dla rządzących 
spółdzielczość stała się „wręcz zwal-
czanym segmentem gospodarki”, 
przy uprzywilejowaniu firm zagra-
nicznych, które w handlu „odbierają 
nam klientów przez nierówną walkę 
cenową i reklamową”. 

Niszcząca agresja wielkich zagra-
nicznych koncernów, w tym dyskon-
tów, była też przedmiotem troski li-
stopadowego Zjazdu Związku Społem 
w 2015 r., który na wniosek delegatów 
z Warszawy i Mazowsza, zażądał od 
nowych władz, parlamentu, prezydenta 
i rządu, wreszcie „sprawiedliwej poli-
tyki handlowej, gwarantującej równo-
prawne warunki dla uczestników ryn-
ku, zaprzestania preferencji dla obcych 
koncernów i ich wspierania w niszcze-
niu rodzimej przedsiębiorczości”. 

Teraz, kiedy jesteśmy po ubiegło-
rocznych konsultacjach projektu usta-
wy o podatku od sprzedaży detalicznej, 
można mieć ostrożną nadzieję, że po-
stulaty polskich handlowców, w tym 
Społem zostaną spełnione. Wskazują 
na to wypowiedzi premier Beaty Szy-

dło, uzasadniającej projekt rządowy 
dobrem polskich przedsiębiorstw, pa-
triotyzmem gospodarczym, którym 
powinniśmy kierować się na co dzień. 
Potwierdza to jej patriotyzm zakupo-
wy w polskim, społemowskim sklepie, 
opisywany u nas przed miesiącem. 

Oczywiście, czeka nas batalia 
z przeciwnikami zabierania przywi-
lejów obcym. Silne zagraniczne lo-
bby wywołało interwencję Komisji 
Europejskiej, ale rząd zapowiedział 
konsekwentną walkę o przywrócenie 
zawieszonej ustawy. Z drugiej strony, 
determinacja polskich kupców, w tym 
Społem, jest jeszcze większa, aby ra-
tować polski handel. To jedyna taka 
okazja od lat, do wyrównywania szans 
z obcym kapitałem. Pokazuje to m.in. 

prezes Ryszard Jaśkowski z Krajowe-
go Związku Społem, broniąc dzielnie 
i z uporem, na czele polskich kupców, 
w Parlamentarnym Zespole na rzecz 
Wspierania Przedsiębiorczości i Pa-
triotyzmu Ekonomicznego, naszych 
rodzimych, polskich interesów.   

W imię dobra wspólnego, po-
winniśmy wspierać patriotyzm 
gospodarczy rządu, samorządów, 
organizacji gospodarczych i całego 
społeczeństwa. Wierni społemow-
skiej tradycji od pokoleń, propagu-
jemy od lat patriotyzm konsumenc-
ki, czy to poprzez hasło: „Polskie 
towary w polskich sklepach”, czy 
akcję „590 powodów, aby kupować 
polskie produkty”. Prezesi brat-
nich spółdzielni lansują w sklepach 
patriotyczne hasła: Józef Chocian 
w sochaczewie – „Kochajmy co pol-
skie!”, a Eugeniusz Mazur w Białej 
Podlaskiej – „Kocham Społem!”. 
i nasi klienci podchwytują je. 

*
Patriotyzm gospodarczy jest 

pewną wartością. Chcemy kupować 
polskie produkty w polskich sklepach 
o rodzimym kapitale. A rodzimy ka-
pitał należy wspierać, ponieważ w ten 
sposób wspieramy się w ramach pol-
skiej społeczności – mówił 27 grudnia 
ubr. w rozmowie z serwisem portal-
spozywczy.pl Robert Krzak, prezes 
Forum Polskiego Handlu oraz członek 
Rad Nadzorczych w sieci Piotr i Pa-
weł.

Jakie są główne argumenty za tym, 
aby polskie firmy handlowe prze-
trwały na krajowej scenie gospodar-
czej? – Jeden z argumentów jest na-
tury biznesowej. Handel i dystrybucja 

żywności są wyciągniętym ramieniem 
produkcji żywności. W dobie globa-
lizacji rynków dystrybucja żywności 
jest kontrolowana przez firmy mię-
dzynarodowe i pochodzenie żywności 
nie jest dla nich aż tak ważne – mogą 
kupować, gdzie jest najkorzystniej. 
Markę prywatną też można produ-
kować tam, gdzie jest najkorzystniej. 
To ma wpływ na produkcję żywności 
w danych krajach – mówi w rozmo-
wie z serwisem portalspozywczy.pl 
Robert Krzak, prezes Forum Polskie-
go Handlu oraz Członek Rad Nadzor-
czych w sieci Piotr i Paweł.

Dodaje, że w Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii, Francji, Włoszech oraz 
w Hiszpanii, dystrybucja żywności 
jest w dużym stopniu kontrolowana 

przez krajowych graczy. – I oni mogą 
tą dystrybucją sterować, tak, aby cały 
czas produkcja żywności była gene-
rowana w ich krajach. Według mnie 
dystrybutorzy żywności z danego kra-
ju powinni popierać produkcję lokal-
ną. A międzynarodowe sieci dogadują 
się często z międzynarodowymi pro-
ducentami – tłumaczy Krzak.

– Ponadto w Polsce mówi się dużo 
o patriotyzmie gospodarczym, ale 
klienci „głosują nogami” – kupują tam, 
gdzie uważają, że jest najkorzystniej. 
My jako przedsiębiorstwa polskie ze 
względu na skalę obrotu jesteśmy 
postrzegani jako mniej korzystni dla 
konsumenta niż sieci zagraniczne dys-
ponujące budżetami marketingowymi 
nieosiągalnymi dla krajowych firm, na-
wet wtedy, gdy bezpośrednie porówna-
nie pokazuje wysoką konkurencyjność 
cenową rodzimych firm handlowych. 
Dlatego trzeba bronić polskiego han-
dlu – wyjaśnia Robert Krzak.

Poza tym – tłumaczy – patriotyzm 
gospodarczy jest pewną wartością. 
Chcemy kupować polskie produk-
ty w polskich sklepach o rodzimym 
kapitale. A rodzimy kapitał należy 
wspierać, ponieważ w ten sposób 
wspieramy się w ramach polskiej 
społeczności.

– Muszę dodać, że mam duży sza-
cunek zawodowy dla firm międzyna-
rodowych działających w Polsce i bar-
dzo żałuję, że my Polacy nie jesteśmy 
w stanie umówić się na stworzenie 
wspólnego krajowego podmiotu, 
który mógłby konkurować z firmami 
międzynarodowymi – podsumowuje 
Robert Krzak.  

DARIUSZ GIERYCZ

„Kochajmy co polskie”

– Pani premier, czym dla pani jest patriotyzm go-
spodarczy? Czy można wspierać polskie firmy i nie 
wpaść w pułapkę protekcjonizmu? 

Beata Szydło, premier RP: – Wszyscy na świecie 
wspierają swoje, w rozumieniu „krajowe” firmy. Nie-
którzy premierzy mają to wręcz wpisane w swoją działal-
ność, np. w sprawie interesów duńskich firm przyjechał 
niedawno do Polski premier Danii. Nie widzę w tym nic 
złego. W Polsce musimy przełamać barierę mentalną, 
która została z poprzedniego okresu i z początku trans-
formacji, gdy styk 
polityki z biznesem 
źle się kojarzył. 
dla mnie patrio-
tyzm gospodarczy 
to wspieranie in-
westycji i ekspansji polskich firm, tworzenie dobrego 
klimatu do rozwoju i konkurencji, odbudowa polskie-
go przemysłu. To także prorozwojowa działalność go-
spodarcza, która pozwala wyrównywać szanse.

Historia naszego kraju przyczyniła się niestety do 
ogromnego rozwarstwienia społecznego — patriotyzm 
gospodarczy to także niwelowanie tych podziałów. Zrów-
noważony i odpowiedzialny rozwój jest najlepszym spo-
sobem, by to osiągnąć. Niestety, ostatnie lata rządów 
naszych poprzedników wykorzystywały model polary-
zacyjno-dyfuzyjny i to był ogromny błąd. Rozwijały się 
duże miasta, a zapomniano o prowincji, małych miastach 
i wsiach. Pogłębiano podziały między regionami i między 
Polakami. To był ogromny błąd. Dziś, także poprzez ideę 
patriotyzmu gospodarczego, chcemy to odwrócić.

Nowoczesny patriotyzm gospodarczy ma również 
wiele innych wymiarów: płacenie podatków, zatrud-
nianie pracowników na godnych warunkach, wyko-
rzystywanie rodzimych technologii. Patriotyzm to 

także stawianie na polskie produkty, choć oczywiście 
musimy pamiętać o uwarunkowaniach unijnych: 
nie mogę np. wprost apelować o kupowanie polskie-
go sprzętu, ale mogę zachęcać i promować, sama go 
używając i mówiąc o jego zaletach. Kreując modę na 
polskie produkty, możemy zrobić wiele dobrego dla 
polskiej gospodarki. Patriotyzm gospodarczy to pro-
ste równanie: przyszłość i dobrobyt naszej ojczyzny 
zależy od naszych dzisiejszych wyborów.

– Polskie firmy zasługujące na wsparcie to dla pani 
tylko rodzime przedsiębiorstwa, należące do Polaków, 
czy również mające zagranicznych właścicieli, ale tu 

płacące podatki, 
zatrudniające, 
inwestujące?

– Gdy pod-
czas kampanii 
wyborczej byłam 

w jednej z fabryk produkujących sprzęt lotniczy, usłysza-
łam: „Nasi właściciele to kapitał zagraniczny, ale jeste-
śmy polską firmą. Zakład działa od wielu lat, pracują tu 
Polacy, tu płacimy podatki”. Tak, to też są polskie firmy 
zasługujące na wsparcie.

– Poza tym to nieprawda, że nie chcemy zagraniczne-
go kapitału. Wręcz przeciwnie — cały czas zapraszamy 
inwestorów. Zależy nam jednak na takich, którzy trwa-
le wpiszą się w pejzaż gospodarczy: będą płacili podatki 
w Polsce, godnie wynagradzali pracowników, wykorzy-
stywali myśl techniczną polskich inżynierów i wspierali 
ich w pogłębianiu wiedzy i potencjału. Chcemy też, by 
powstawały u nas coraz nowocześniejsze i bardziej za-
awansowane produkty. Mniejsze polskie firmy zamie-
rzamy natomiast wspierać w procesie przekształcania 
się w duże przedsiębiorstwa.

11-05-2016, Puls Biznesu 
„Patriotyzm gospodarczy Beaty Szydło” 

Tomasz Siemieniec, Grzegorz Nawacki 

Wspieramy swoje

Głos pani premier
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dzisiejszy klient szuka emocji 
i nowych doświadczeń, a de-
taliści wykorzystują nowocze-

sne technologie, żeby je dostarczać 
– twierdzi w najnowszym raporcie 
znana firma doradcza Deloitte. Na 
swej stronie internetowej, 8 lute-
go br. zaznacza, iż E-commerce jest 
motorem wzrostu największych sieci 
detalicznych. 

Wolniejsze tempo rozwoju gospo-
darczego w najważniejszych gospodar-
kach świata oraz rozbudzone nastroje 
protekcjonistyczne skierowane przeciw 
globalizacji znajdują się wśród najważ-
niejszych czynników utrudniających 
sytuację ekonomiczną sprzedawców 
detalicznych. Jednak mimo tych prze-
szkód przychody 250 największych 
detalistów wyniosły w ubiegłym roku 
obrotowym (kończącym się najpóźniej 
w czerwcu 2016 r.) 4,31 biliona dola-
rów. Rok do roku był to wzrost o 5,2 
proc. Jak wynika z najnowszej edycji 
corocznego raportu „Global Powers 
of Retailing 2017. The art and science 
of customers”, przygotowanego przez 
firmę doradczą Deloitte, liderem w tym 
sektorze pozostaje amerykański gigant 
Wal-Mart, a największym sprzedawcą 
e-commerce jest Amazon.com. W erze 
ogromnej konkurencji głównym za-
daniem sprzedawców jest uzyskanie 
większej lojalności i jeszcze głębszego 
zaangażowania klientów. 

Suma przychodów 250 najwięk-
szych sieci detalicznych, wygenerowa-
nych w poprzednim roku podatkowym, 
wyniosła prawie 4,31 bln dolarów, co 
oznacza wzrost o 5,2 proc. „Mimo trud-
nych warunków makroekonomicznych 
handel detaliczny rozwija się stabilnie. 

Sytuacja różni się jednak w zależności 
od regionu: w Afryce, Chinach i Ame-
ryce Południowej odnotowano znaczą-
cy wzrost przychodów, sięgający od-
powiednio 19,1, 12,9 oraz 11,3 proc., 
podczas gdy w Europie czy Ameryce 
Północnej było to wzrosty zaledwie 
kilkuprocentowe” – mówi Magdalena 
Jończak, Partner w Dziale Konsultingu 
Deloitte. W ubiegłym roku znaczący 
wpływ na wyniki finansowe firm z sek-
tora handlu detalicznego miały: wolne 
tempo wzrostu ekonomicznego w naj-
ważniejszych 
gospodarkach 
rozwiniętych, 
wysoki poziom 
z a d ł u ż e n i a 
krajów wscho-
dzących, deflacja lub niska inflacja 
w państwach bogatych oraz rozbudzo-
ne nastroje protekcjonistyczne skiero-
wane przeciw globalizacji.

Jak wynika z raportu Deloitte śred-
ni wzrost przychodów w latach 2010-
2015 wynosił 5 proc. Aby znaleźć się 
na liście TOP250 spółka musiała w po-
przednim roku obrotowym (ostatnim 
zakończonym) osiągnąć przychody 
w wysokości co najmniej 3,5 mld do-
larów (ostatnia firma na liście osiągnę-
ła przychody w wysokości 3,508 mld 
dolarów), a średni poziom przychodów 
przypadający na jedną firmę wyniósł 
17,2 mld dolarów. Średnia marża zy-
sku netto w branży wyniosła 3 proc. Aż 
22,8 proc. przychodów detaliści czer-
pali z działalności poza krajem rodzi-
mym. Średnia liczba krajów, w których 
sieci prowadzą działalność, wyniosła 
w omawianym okresie 10. Rekordzi-
stami w tym względzie są europejskie 

sieci handlowe, dla których ta średnia 
wynosi 16 krajów. W przypadku fran-
cuskich detalistów było to aż prawie 31 
państw.

Raport omawia również zagadnie-
nia związane ze sztuką angażowania 
klienta, która ma pomóc detalistom 
w dostarczaniu im nowych doświad-
czeń, dzięki wykorzystaniu odpowied-
nich technologii oraz wzmacnianiu 
lojalności. „Wiodący detaliści zdają so-
bie sprawę, że technologia nie stanowi 
już elementu uzupełniającego ich dzia-

łalności, ale podstawę. Jednak sama 
technologia nie wystarcza – klienci 
poszukują nowych, nieoczekiwanych 
produktów i doświadczeń. Żyjemy 
w czasach, gdy to konsument kontro-
luje sytuację w większym stopniu niż 
kiedykolwiek” – mówi Mariusz Chmu-
rzyński, Dyrektor w Dziale Konsultin-
gu Deloitte. 

W raporcie wskazano pięć naj-
ważniejszych trendów, kształtują-
cych obecnie handel detaliczny:• Mniej znaczy więcej – klien-
ci w mniejszym stopniu definiują się 
poprzez liczbę posiadanych rzeczy, 
a w większym przez to, jak wysma-
kowane jest ich życie pod względem 
doświadczeń i dorobku. Coraz większy 
sukces odnoszą sprzedawcy, którzy 
nie dysponują zbyt szerokim asorty-
mentem, ale za to bardzo dobrej jako-
ści. Dzięki temu trafiają do klientów, 
którzy chcą się wystrzec nadmiernego 

konsumpcjonizmu. Trend ten zauważy-
ły nawet wielkie sieci handlowe, takie 
jak H&M, którego kolekcja Conscious 
Exclusive skierowana jest do wysubli-
mowanego, ceniącego jakość i orygi-
nalność klienta.• Gospodarka „śledząca” – klien-
ci poszukują doświadczeń i produktów 
odzwierciedlających ich osobistą „mar-
kę”, którą promują i dzielą się ze znajo-
mymi w mediach społecznościowych. 
Wśród konsumentów rośnie świado-
mość, że zakupy również definiują ich 

styl życia.• „ d e t a l i -
zacja” świata 
– ruchy podej-
mowane przez 
w y t w ó r c ó w , 

ekonomia współdzielenia i inne czyn-
niki sprawiają, że coraz trudniej jest 
zdefiniować pojęcie sprzedawcy deta-
licznego – tego, co robi i kim jest. De-
taliści wykraczający poza tradycyjne 
ramy wypracowują nowe modele biz-
nesowe w celu realizacji potrzeb klien-
tów, np. usługi subskrybowane i usługi 
w formule flash sales. • Zakupy na żądanie – sukces 
detalisty będzie uzależniony od umie-
jętności dostosowania się do sposobu 
myślenia klienta, opartego na żąda-
niach i natychmiastowej dostępności. 
Już dziś tacy giganci jak AmazonFresh 
czy Carrefour realizują tę potrzebę, po-
przez dostarczanie zakupów klientom 
w godzinę po ich zamówieniu. 

•Intensywny styl życia – rozwija-
jące się technologie, takie jak sztuczna 
inteligencja, robotyka i rzeczywistość 
wirtualna, zmieniają styl naszego życia 
i sposób, w jaki będziemy robić zaku-

py. Nowoczesne technologie wkraczają 
nie tylko do sfery obsługi klienta, ale 
również wewnętrznego funkcjonowa-
nia i udoskonalania samych sieci deta-
licznych.

Amerykańska sieć Wal-Mart nadal 
pozostaje największym światowym 
detalistą i generuje roczne przycho-
dy ponad czterokrotnie wyższe niż jej 
najpoważniejszy konkurent. Na drugim 
miejscu w poprzednim roku obroto-
wym znalazło się Costco, a na trzecim 
koncern The Kroger Co., który jako 
jedyny gracz w TOP 10 operuje tylko 
na jednym rynku. Z kolei na czwartym 
uplasował się niemiecki Schwarz Un-
ternehmens Treuhand KG, który pol-
skim klientom może być znany jako 
właściciel sieci dyskontów Lidl i super-
marketów Kaufland. Na piąte miejsce 
aż o pięć pozycji, dzięki aktywności na 
rynku M&A, awansowała sieć drogerii 
i aptek Walgreens Boots Alliance. 

Z kolei spadki zaliczyły europejski 
sieci handlowe: Carrefour, Aldi i Te-
sco. Na dziesiątym miejscu znalazł się 
Amazon.com, który awansował o dwa 
miejsca. Amazon jest jedynym deta-
listą w TOP 10, którego działalność 
koncentruje się jedynie na e-commer-
ce. Z pierwszej dziesiątki wypadła 
niemiecka grupa Metro AG, właściciel 
Makro. Właściciel sieci sklepów Bie-
dronka Jeronimo Martins znalazł się 
w tym roku na 64 miejscu (rok wcze-
śniej było to 59 miejsce).

W ubiegłym roku obrotowym gru-
pa 10 największych sprzedawców 
detalicznych na świecie rosła wolniej 
niż całe TOP 250 i zanotowała wzrost 
przychodów o 2,9 proc.

opr. red

Klient szuka emocji
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Dzień Zakochanych” 
w Chełmnie ma wyjątko-
wą oprawę jak w żadnym 

innym mieście w Polsce. Przy 
organizacji imprezy współpracują 
ze sobą władze miasta, placówki 
oświatowe , kulturalne, przedsię-
biorcy i lokalna społeczność. Do 
udziału w święcie Walentego za-
praszane są dzieci , młodzież i do-
rośli, mieszkańcy i turyści. W tym 
roku uczniowie mogli wykazać 

swoje zdolności w ogólnopolskim kon-
kursie literacko – plastycznym pt. ”Na 
św. Walentego… różne oblicza miło-
ści”. 

Pierwsze nagrody w kategorii 
szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych za prace plastyczne zdobyli 
Warszawiacy: na zdjęciu 1 – Paulina 
Kamińska ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzie-
ci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii 
Galewskiej (opiekun Ewa Kowalska ) 
oraz na zdjęciu 2 – Dominik Żochow-
ski z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 
im. Kazimierza Kirejczyka (opiekun 
Leszek Polkowski).

Podobnie jak w latach ubiegłych 
w walentynkową imprezę włączyła się 
chełmińska spółdzielnia spożywców 
zgłaszając m.in. swój udział w konkur-
sie na okolicznościowy wystrój witryn 
sklepowych , a także wypiekając we 
własnej piekarni bułeczki w kształcie 
serca z lubczykiem. 

Prezes PSS Urszula Grzeszczak 
oraz kierownik działu ds. zarządza-
nia i marketingu Leszek Plak mogli 
pochwalić się przygotowaniem do te-
gorocznego walentynkowego święta 
swojej restauracji „Relaks”. W obiek-
cie po generalnym, ubiegłorocznym 

remoncie serwo-
wano „walentyn-
kowe menu” w po-
staci niecodziennej 
przystawki , którą 
był ser Camembert 
w orzechowej pa-
nierce z nutką sosu 
malinowego 

 Daniem pod-
stawowym w tym 
dniu był pieczo-
ny pstrąg z puree 
z iemniaczanym 

z parmezanem i ratatui z warzyw. Dla 
zakochanych przygotowano również 
„słodką rozpustę” z ciastami i smako-
łykami, gdzie czekolada miała swój 
największy udział. Szef kuchni zachę-
cał do tradycyjnej szarlotki i sernika 
z bezą .

Chełmińscy spółdzielcy z satys-
fakcją odnotowali duże zainteresowa-
nie walentynkową ofertą wśród kon-
sumentów, którzy z tygodniowym 
wyprzedzeniem rezerwowali stoliki 
w zmodernizowanej społemowskiej re-
stauracji. J.J. 

Konkurs dla uczniów

PSS Chełmno 

S p o ł e c z n a 

Współczesny polski rynek piwa 
zdominowali potężni gracze 
z międzynarodowymi po-

wiązaniami, oferujący swe produkty 
w całym kraju. Nieco na przekór tej 
tendencji rozwinęły skrzydła browary 
lokalne i rzemieślnicze zjednując sobie 
uznanie smakoszy bursztynowego na-
pitku. W ten nurt wpisał się doskonale 
Browar Spółdzielczy Puck – mała fir-
ma starannie przygotowująca swój pro-
dukt i udanie eksperymentująca z mie-
szaniem słodów. Mimo krótkiego stażu 
puccy piwowarzy zdołali już podbić 
serca chmielowych fanów, a na piw-

nych forach pozyskali sobie mnóstwo 
dobrych opinii. Produkują 8000 litrów 
piwa miesięcznie. W stałej ofercie jest 
12 gatunków piwa, a w tym roku dojść 
mają 4 kolejne. Robią także specjal-
ne serie limitowane, traktując to jako 
sprawdzian własnego profesjonalizmu.

Ten artykuł nie będzie jednakże 
o smakach i tajnikach warzenia tu-
tejszego piwa. Będzie natomiast opi-
saniem wspaniałej, unikatowej ini               

cjatywy, dzięki której ludzie często 
odrzucani przez społeczność, mogą 
znaleźć w niej godne miejsce, mogą 
być i czuć się potrzebnymi. 

Wszystko zaczęło się od pomysłu 
na spółdzielnię. Januszowi Golisowi-
czowi , który od 1992 roku pracował 
z dziećmi i młodzieżą niepełnospraw-
ną w Specjalnym Ośrodku Szkolno– 
Wychowawczym w Pucku, zależało 
na tym, by po okresie szkolnym jego 
podopieczni nie byli pozostawiani so-
bie samym. Szukał rozwiązań, które 
dałyby im szansę na większe usamo-
dzielnienie, lepsze przystosowanie się 
do życia. Spółdzielczość wydawała 
się najlepiej łączyć idee popularne 

w sektorze organizacji pozarządowych 
z możliwością pracy zarobkowej.

Rozpoczęły się więc wizyty w róż-
nych spółdzielniach w kraju, spotkania, 
pytania, rozmowy. Czuć było, że to faj-
na sprawa, ale nie mógł to być żaden 
standard, żadne typowe rozwiązanie. 
Januszowi zależało na promowaniu 
tematu osób niepełnosprawnych. Skoń-
czyło się tak, że w czerwcu 2014 roku 
Gmina Puck, Gmina Krokowa i Puckie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym powołały 
Spółdzielnię Socjalną „Dalba”. 

Pomysł na piwo przyszedł dopiero 
później. Taka opcja wypłynęła w jakieś 
rozmowie i… chwyciło. Początki były, 
powiedzmy, siermiężne. Zdobywanie 
doświadczenia zaczęło się od domowe-
go sprzętu piwowara, instrukcji i wła-
snej kuchni. Potem samokształcenie, 
spotkania z fachowcami, poznawanie 
profesjonalnego sprzętu. Rok zszedł 
na nauce i przygotowaniach, aż w maju 
2015 ruszyła produkcja. W czerwcu 
odbyła się premiera w lokalu , oczywi-
ście spółdzielczym, prowadzonym tak-
że przez spółdzielnię socjalną. 

Agnieszka Dejna, pełnomocnik    
spółdzielni, twierdzi, że choć w p iwnej 
branży panuje spora konkurencja to po-

trafi się ona wspierać. Dowodem liczne 
kontakty puckich spółdzielców z za-
wodowcami, a teraz już przyjaciółmi, 
z całej Polski, a także z zagranicy. To 
bardzo miło mieć świadomość, że w ra-
zie problemów będzie można liczyć na 
pomoc.

Dziś spółdzielnia Dalba to wielo-
branżowe przedsiębiorstwo społeczne 
zatrudniające osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną. Operuje w dwóch 
obszarach – produkcji piwowarskiej 
oraz prac sprzątających i ogrodniczych. 
To pozwala utrzymać ciągłość działal-
ności bo zajęcie przy warzeniu piwa 
nie wypełnia wszystkich dni roboczych 
w tygodniu. Janusz i Agnieszka czy-
li – jak mówią sami o sobie – tandem 
zarządzający, dysponują sporym pakie-
tem doświadczenia, zarówno tym zwią-
zanym z organizacją i zarządzaniem 
spółdzielnią, jak i tym dotyczącym pro-
dukcji. Chętnym służą pełnym know 
how i wszelkim wsparciem. 

A że potrafią robić dobrze to co 
robią najlepiej świadczą uzyskane 
nagrody, wśród których jest nagroda 
Fundacji BGK w konkursie na przed-
siębiorstwo społeczne roku „Pomysł 
na rozwój”, nagroda ANG Spółdzielni 
Doradców Kredytowych za najsku-
teczniejszą promocję oferty przedsię-
biorstwa, Bursztynowa Koga 2015 za 
działalność w zakresie wsparcia osób 
niepełnosprawnych oraz srebrny me-
dal dla ich piwa zdobyty na iberyjskim 
konkursie piwa. W końcu to, że jest się 
pierwszym w Polsce i szóstym w świe-
cie browarem spółdzielczym do czegoś 
zobowiązuje.

Motto puckiego browaru brzmi „ 
tu się warzy więcej”. To dobre hasło 
reklamowe. Ważniejsze, że ich inicja-
tywa, że to co robią dla ludzi mniej 
pełnosprawnych waży ogromnie dużo. 
Pokazali jak można pokonać stereoty-
powe spojrzenie na osoby z dysfunk-
cjami, udowodnili, że mogą one zna-
leźć swoje miejsce w społeczeństwie, 
mogą pracować nawet przy niełatwej 
przecież produkcji.

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

To piwo waży więcej

Browar Spółdzielczy Puck

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Konkurs o Warszawie
 Dzieci ze śródmiejskich przedszkoli spotykają się kilkakrotnie w ciągu 

roku na wspólnych imprezach. Już w styczniu na „Przeglądzie kolęd i pa-
storałek” , w lutym na finale konkursu „Warszawa da się lubić ?”, a w maju 
na „Festiwalu piosenki angielskiej”. Jeśli niektóre z imprez odbywały się 
w siedzibach placówek przedszkolnych, to od pewnego czasu najmłodsi 
korzystają z gościnności Śródmiejskiego Domu Kultury przy ul. Smolnej. 
„Warszawa da się lubić ?” to cykl konkursów, których organizatorem jest 
Przedszkole nr 34 z siedzibą przy ul. Emilii Plater. 

Od ośmiu lat ideą którego jest rozbudzanie zainteresowań Warszawą, kształto-
wanie więzi z miastem, poznawanie ciekawych miejsc, kształtowanie wyobraźni 
twórczej dzieci, co w tegorocznej edycji miało przełożenie na poznanie historii 
i architektury „Warszawskich pałaców” przy jednoczesnym podnoszeniu świa-
domości ekologicznej . Stąd ważnym kryterium przy ocenie prac było wykorzy-
stanie materiałów m.in. takich jak kartony po mleku, tektura, płytki CD, nakrętki. 
Na konkurs wpłynęło 12 prac w tym jedna ze Szkoły Podstawowej.

 Dla swoich projektów przedszkolaki przyjęły do odwzorowania letnią rezy-
dencję króla Stanisława Augusta Pałac na Wodzie oraz Pałac na Wyspie w Ła-
zienkach, klasycystyczny Pałacyk Królikarnia, podmiejską rezydencję Paców 
nazwaną Belwederem, najwyższą budowlę w Polsce – Pałac Kultury i Nauki, 
siedzibę Jana III Sobieskiego w Wilanowie oraz Pałac Jabłonowskich przy Pla-
cu Teatralnym. Najczęściej odtwarzanymi obiektami były: Pałace w Łazienkach 
oraz Pałac Kultury i Nauki. 

 Zarówno zaproszeni goście, opiekunowie jak i sami uczestnicy konkur-
su z zaciekawieniem oglądali prace wyeksponowane w Śródmiejskim Domu 
Kultury. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i skorzystali z po-
częstunku przygotowanego przez darczyńców i sponsorów, wśród których 
nie zabrakło „Społem” WSS Śródmieście i jej partnerów handlowych. 

J.J.
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Przemawia prezes Jadwiga Wójtowicz-Garwoła.

 Dokończenie ze str. 1

Tym razem swoje wyroby 
i usługi prezentowało sześć wy-
branych firm, spośród grupy 
aktywnie współpracujących 
z Agencją i zrzeszonymi w niej 
spółdzielniami. 

Na wstępie uczestników warsz-
tatów powitała serdecznie prezes 
MAH Jadwiga Wójtowicz-Garwo-
ła, przedstawiając program spotka-
nia oraz podsumowując dorobek 
Mazowieckiej Agencji Handlowej  
„Społem” w okresie 20-lecia dzia-
łalności podała najważniejsze osią-
gnięcia:

Ponad 1 miliard złotych rocznych 
przychodów spółdzielni realizowa-
nych w 350 placówkach detalicz-
nych oraz  w zakładach piekarskich 
na terenie Warszawy, Mazowsza 
i Podlasia.

Łącznie zakupy spółdzielni przez 
20 lat w ramach umów MAH to 

l M a z o w i e c k a  A g e n c j a  H a n d l o w a  „ S p o ł e m ”  l

wartość blisko 4 miliardów złotych 
netto.

Dla ponad 1500 produktów rocz-
nie ustalamy z naszymi kontrahenta-
mi atrakcyjne ceny zakupu dla spół-
dzielni.

Wyniki finansowe naszej Spółki 
w okresie 20-lecia – zawsze pozy-
tywne osiągnęły wartość 15 milio-
nów złotych.

Łączna wartość środków finanso-
wych uzyskana przez Spółdzielnie 
z tytułu realizacji umów handlo-
wych  w Grupie to kwota blisko 300 
milionów złotych.

Kreowanie i utrwalanie pozytyw-
nego wizerunku poszczególnych 
Spółdzielni, a także całej Grupy 
MAH to nasz priorytet. Dlatego od 
10 lat obecni jesteśmy w telewizji 
i na 3 stacjach metra oraz w prasie 
branżowej.

Stała bliska więź ze światem na-
uki i czerpanie wiedzy daje nam 
niepowtarzalną szansę poznania 
możliwości wprowadzania innowa-
cyjnych rozwiązań i zrozumienia za-
chodzących w otoczeniu procesów.

O działalności Agencji w 2017 r. 
mówiła dyrektor handlowa MAH 
Henryka Brzezicka. Wspomniała 
m.in. kontynuowane akcje promo-
cyjne i reklamowe w telewizji, me-
trze, prasie i sklepach społemow-
skich, w tym plakaty „Super Okazje” 
i dwutygodniowe akcje promocyjne 
we współpracy z Pro Detalem. Do 
umowy z Pro Detalem z 2014 r. 
przystąpiło dalsze kilka spółdzielni 
i obecnie jest 9. Obecnie Właścicie-
le MAH korzystają  z dostaw od po-
nad 70 producentów, przy zakupach 
m.in. w hurtowniach grupy MPT, 
Polmars i Społem Distro Lublin.  

Następnie, oferty swoich firm 
przedstawili przedstawiciele sze-
ściu firm. Propozycje poprawy 
rentowności placówek handlu de-
talicznego w 2017 roku oferował 
Wojciech Zawieja – prezes Zarządu 
PRO-DETAL. Ofertę marki wła-
snej Społem na 2017 rok prezen-
tował Paweł Kochański – dyrek-
tor handlowy Krajowej Platformy 
Handlowej Społem. O ofercie wę-
dlin marki „Z wiejskiego dworku” 
oraz wędlin marki własnej PSS 
„Społem” Białystok, mówił  
Paweł Pawlak – dyrektor Sprzedaży 
ALPAN. Z kolei o firmie HEBAR 

i jej bakaliach oraz ich znaczeniu 
w zdrowym odżywianiu opowia-
dał Konrad Pych – współwłaściciel 
firmy. Natomiast nową koncepcję 
promocji konsumenckiej  papie-
ru i ręczników MOLA „Przyjmij 
z uśmiechem każdy UPS!” oraz no-
wości rynkowe omawiała Bogusła-
wa Specht z firmy Metsa Tissue.

Prezentacje zakończyła Edy-
ta Kwasowska – dyrektor Działu 
Sprzedaży i Marketingu Spół-
dzielni Piekarsko-Ciastkarskiej, 
która omówiła nowe produk-
ty w ofercie piekarniczej oraz 
nowe rozwiązania technologiczne 
w wypieku pieczywa w sPC, co 
jest szansą na zwiększenie sprze-
daży w placówkach handlowych. 

Z tej bardzo bogatej oferty sześciu 
znakomitych firm, wspartej degusta-
cją na miejscu produktów ALPAN, 

HEBAR, SPC, KPH oraz napojów 
ZBYSZKO, z pewnością najbardziej 
będzie można zapamiętać np. sma-
kowite wędliny z bratniej PSS Bia-
łystok /kiełbasa firmowa, palcówka 
suszona, szynka wędzona, boczek 
cesarski/. Ich atutem jest surowiec 
regionalny, podlaski, ręczna produk-
cja i rozbiór mięsa z półtuszy w nocy 
oraz tradycyjna receptura wędzenia 
na drewnie bukowym i olchowym.   

Do wędlin idealnie pasuje świet-
ne pieczywo, także z bratniej spół-
dzielni SPC, która jest wiodącym 
producentem pieczywa na warszaw-
skim i mazowieckim rynku. Jej sto-
iska firmowe są dobrze znane w spo-
łemowskich sklepach. O stosowanej 
w nich metodzie odpieku schłodzo-
nego ciasta, tzw. cool rising mówiła 
dyr. Kwasowska. Pod hasłem „Pie-
czemy z sercem”, jak pokazano na 
filmie, SPC oferuje zarówno trady-
cyjne chleby na zakwasie, jak i no-
wości, chrupiące sznytki, pizzerinki, 
ciabatty, chleb wojskowy. Część 
z tych wypieków, wraz z kapitalny-
mi drożdżówkami z kruszonką i ja-
godziankami można było degusto-
wać świeżutkie na stołach.

Do tych przekąsek warto było 
dodać zestawy bakaliowe z Hebaru 
i napoje od Zbyszka, w tym z sen-
tymentalną etykietą Polo Cocktę. 
Niewątpliwie społemowcy z uzna-
niem powitali również na stołach 
produkty marki własnej Społem, 
promowane wspólnie przez MAH 
i KPH. Obok takich przekąsek i do-
datków, jak marynowane pieczarki, 
tarte buraczki, chrzan, ćwikła, gro-
szek i papryka konserwowe, kuku-
rydza w zalewie, pomidory suszone, 
keczup, także rewelacyjną wodę mi-
neralną Selenka, z nową atrakcyjną 
etykietą, teraz również mocno gazo-
waną. O innych produktach, w tym 
daniach gotowych, do wykorzysta-
nia w sporządzaniu obiadów, napi-
szemy w następnym numerze. 

Dyrektor handlowy KPH Paweł 
Kochański szerzej omówił rów-

Warsztaty Handlowe
nież promocje sprzedaży towarów 
marki własnej Społem w 2017 r. 
Liczy w tym zakresie na coraz  ści-
ślejszą współpracę z MAH i spół-
dzielniami. Będą organizowane 
kolejne konkursy sprzedaży, takie 
jak ubiegłoroczny organizowany 
wspólnie z MAH, który wygrały 
spółdzielnie w sochaczewie, Wy-
szkowie i Pradze Południe. Obec-
nie markę własną Społem oferują 
172 spółdzielnie w 1700 sklepach, 
a asortyment produktów wzro-
śnie do 220. Pojawią się też nowe, 
atrakcyjne opakowania, stosow-
nie do postulatów płynących od 
spółdzielni. Szerzej ofertę w za-
kresie produktów suchych, nabia-
łu, mrożonek, AGD, chemii gospo-
darczej i kosmetyków, będziemy 
przedstawiali w następnych nu-
merach Społemowca.  

W podsumowaniu Warsztatów 
Handlowych MAH i dyskusji wzięło 
udział 10 przedstawicieli spośród 15 

obecnych Spółdzielni. Wypowiedzi 
i kierowane pytania do organiza-
torów świadczą o dużym zaintere-
sowaniu współpracą i kontynuacją 
Warsztatów Handlowych MAH.

Pożyteczne i dające dużą wiedzę, 
a także mobilizujące do promocji 
i większej sprzedaży Warsztaty 
Handlowe podsumowała prezes 
MAH Jadwiga Wójtowicz-Gar-
woła, mobilizując spółdzielców 
do promocji i większej sprzedaży. 
Otrzymali oni nową, pożyteczną 
dawkę dużej wiedzy i wskazówek 
do polepszenia sprzedaży. Niedłu-
go spotkają się znowu na Konfe-
rencji Wiosennej MAH w dniu 27 
marca 2017 roku, w której swój 
udział zapowiedziała wybitna eks-
pertka prof. Urszula Kłosiewicz-
Górecka z Instytutu Badań Rynku, 
Konsumpcji i Koniunktur.

DARIUSZ GIERYCZ  
Dyrektor Paweł Kochański.
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Programy rządowe

o jak wesołe nastały czasy 
W śliczną się barwę przybrały lasy
Słońce się coraz wyżej pomyka 
Ledwo śnieg widać, lecz i ten znika …

(„Wiosna „ Adam Naruszewicz)

Poetycko o wiośnie wyrażało się 
liczne grono autorów m.in. Adam 
Mickiewicz, Adam Asnyk, cytowany 
wyżej Adam Naruszewicz, Tadeusz 
Boy-Żeleński, Władysław Broniew-
ski, Konstanty Ildefons Gałczyński, 
Jan Brzechwa, Wanda Chotomska, 
noblistka Wisława Szymborska. Ta 
pora roku rozpoczyna się od równo-
nocy wiosennej i trwa do momentu 
letniego przesilenia. Dzień 21 marca 
to data zmiany pory roku z zimy na 
wiosnę . Zgodnie z obyczajem w tym 
dniu topiona lub palona była kukła 
przybierająca postać kobiety – na-
zwana Marzanną. W wielu regio-
nach kraju praktykowany był ten 
obrzęd, bowiem Marzannę uważano 
za symbol zimy która musi odejść , 
ale również obarczano ją za choroby 
a nawet za śmierć. Była symbolem 
wszelkiego zła, które dosięga ludzi 
i zwierzęta. 

Tradycyjna Marzanna w zależności 
od regionu zwana również Moreną, 
Marzoniokiem (na Śląsku), Śmier-
cią, Śmiercichą (w Wielkopolsce), 
Śmierzcią, Śmierztką (na Podhalu), to 
kukła odpowiednio uformowana ze 
słomy ubrana w białe płótno lub jak 
na Śląsku Opolskim w strój druhny tj. 
białą koszulę, gorsecik, spódniczkę , 
fartuszek, wianek, ze wstążkami wple-
cionymi w warkocze.

Marzanę obnosiły dziewczęta od 
domu do domu, aby całe zło zostało 
przez nią zebrane. Obchód rozpoczynał 
się od plebanii, domu sołtysa, nauczy-
ciela, gospodarza o znaczącej pozycji  
Podczas wędrówki śpiewano pieśni 
często z wielokrotnie powtarzającym 
się refrenem. Następnie kukłę wyno-
szono poza granice wsi nad rzekę lub 
staw, gdzie dochodziło do jej topienia. 
Niekiedy pozbawiano ją odzienia, któ-
re podpalano na brzegu, a następnie 
wrzucano je do wody. Od tego obrzędu 
popularnego na Śląsku nieco odbiegało 
noszenie kukły w Wielkopolsce, gdzie 
w latach 50-tych XX wieku zwyczaj 
ten przyjął formę zabawy dla dzieci 
.Słomianą kukłę po drodze od gospo-

darstwa do gospodarstwa zanurza-
no m.in. w kałużach. Wieczorami do 
uczestników obrzędu dołączała mło-
dzież i razem wynoszono Marzannę 
poza granice wsi.

Utopienie lub spalenie Marzan-
ny – symbolu zimy i zła w odległych 
czasach było wstępem do obrzędu Ga-
ika było to tzw. „chodzenie z nowym 
latkiem”, zwanym również Latem, 
Lateczkiem, lub Latorośkiem. Następ-
nego dnia po unicestwieniu Marzanny 
pojawiał się Gaik Zielony. Była nim 
sosnowa gałąź przybrana wstążkami, 
słoneczkami z falistego papieru, wy-
dmuszkami z jaj. Obnoszono go po 
wsi przy śpiewie radosnych piosenek, 
a gospodynie obdarowywały uczestni-
ków prezentacji gościńcem w postaci 
placka, obwarzanków, jajek, a także 
drobnymi pieniążkami.

 Współcześnie tradycja topienia 
Marzanny jest zachowana, ale pomija-
ne jest jej dawne znaczenie, przybiera 
bowiem raczej postać wesołej zabawy 
na powitanie wiosny, niż niszczenie 
symbolu wszelkiego zła. Atrakcyjność 
zabaw związanych z topieniem Ma-
rzanny zależy od inwencji zarówno ich 
organizatorów jak i uczestników. 

oprac.  
JOLANTA JęDRZEJEWSKA

Wiosenna Marzanna

Większość specjalistów 
w zakresie szeroko pojęte-
go marketingu wyróżnia 

10 profili zakupowych klientów. Ci, 
którzy zdołają zrozumieć, jakimi 
potrzebami i pragnieniami kierują 
się ich klienci, będą w stanie zagwa-
rantować im obsługę idealną. War-
to zatem poświęcić trochę wolnego 
czasu na klasyfikację osób z nami 
współpracujących. Kto wie, może re-
medium na poprawę jakości standar-
dów obsługi klienta kryje się właśnie 
w tym zrozumieniu?

Najbardziej pożądaną grupą klien-
tów są tzn. klienci lojalni. Niezależnie 
od jej wielkości, to właśnie o nią trze-
ba najbardziej dbać. Dlaczego? Bo oni 
zawsze wrócą. Lojalni klienci mają 
ogromny wpływ na decyzje zakupowe 
potencjalnych klientów. Im więcej im 
dogodzisz, tym większej grupie swo-
ich znajomych cię polecą. Wprawdzie 
wymagają oni szczególnego trakto-

wania jak komunikacja na bieżąco, to 
ich zaangażowanie na pewno nam się 
opłaci.

Większość współczesnych klientów 
to tzn. klienci zniżkowi. Ta grupa pa-
trzy przede wszystkim na cenę, dopie-
ro potem na jakość. Klienci zniżkowi 
zawsze wybiorą tańszą opcję, nawet 
jeśli miałoby to skutkować znaczącym 
obniżeniem jej standardów. Co więcej, 
wrócą ponownie, jeśli nadal będziemy 
skłonni negocjować z nimi tą cenę. 

Stosunkowo sporą grupę tworzą 

klienci „spacerowicze”. Ci klienci 
wędrują od sklepu do sklepu w poszu-
kiwaniu tego, co potrzebują. Kupują 
mało, gdyż nie przywiązują się do mar-
ki czy firmy. Odpowiednie podejście 
do tej grupy zachęci ją do nawiązania 
dłuższej współpracy. Warto w tym celu 
wykorzystać jakiś sprytny, atrakcyjny 
dla klienta zabieg np. zaoferować mu 
bon zniżkowy do wykorzystania przy 
następnych zakupach. 

Dość ciekawa grupą klientów są 
marzyciele. Marzyciele to klienci, któ-
rzy (jak sama nazwa wskazuje) mają 
wielkie marzenia i dążą do ich urzeczy-
wistnienia. Dołączą do grupy Twoich 
stałych odbiorców, jeżeli pokażesz im, 
że jesteś w stanie pomóc im osiągnąć 
ich cel. 

Jedną z bardziej uciążliwych, a na-
wet można stwierdzić, że męczących 
dla pracodawcy grup klientów są nego-
cjatorzy. Niestety, niezależnie od stra-
tegii firmy, musimy liczyć się z tym, 

że prędzej czy później będziemy mie-
li z nimi do czynienia. Negocjatorzy 
uwielbiają negocjować – nieważne 
jak, nieważne co i nieważne ile, waż-
ne, że negocjacje są w toku. Nie cofną 
się przed niczym, dopóki nie osiągną 
wszystkie w ich mniemaniu, co mogą 
osiągnąć. W przypadku tych klientów 
należy przystać na ich reguły gry. Weź 
udział w negocjacjach, pozwól kliento-
wi zbić cenę na tą, która Cię satysfak-

cjonuje. Zamknięcie sprzedaży będzie 
wtedy jedynie formalnością.

Byli już klienci zniżkowi, dla których 
najważniejsza jest cena, to teraz warto 
wspomnieć o klientach sprinterach, dla 
których liczy się czas. Sprinterzy są pra-
cowici, cenią sobie swój czas i pieniądze 
i oczekują zasadniczego podejścia od 
kontrahenta. Czym krótszy czas realizacji 
usługi im zaoferujesz, tym większe praw-
dopodobieństwo, że do Ciebie wrócą.

Podwładni to klienci, którzy robią 
to, co każe im szef. Z nimi żadne nego-

cjacje nie wchodzą w grę – mają ścisłe 
wytyczne, których trzymają się od sa-
mego początku do końca.

Wielu przedsiębiorców stwierdziło, 
że najbardziej frustrującą grupą klientów 
są klienci ciekawscy. Są mili, uprzejmi 
i niesamowicie czasochłonni. Należy 
uważać, ile czasu im poświęcamy, aby 
nie zaniedbać innych odbiorców.

Nieświadomi klienci to zazwyczaj 
starsze pokolenie. Chcą nabyć jakiś 

produkt, ale nie mają „zielonego poję-
cia” o tym, co oferujesz, na jakiej zasa-
dzie to działa i do czego służy. Boją się 
nieuczciwych sprzedawców, dlatego 
też należy podchodzić do nich z nale-
żytą starannością.

Końcowo mamy klientów wszyst-
kowiedzących – tych, którzy wiedzą 
więcej o Twoim produkcie niż Ty sam. 
W ich przypadku należy być cierpli-
wym. Warto czasami powiedzieć im 
jakiś komplement, wtedy też, będą bar-
dziej skłonni do współpracy. 

MARZANNA NIKLIBORC
 – Trener, Doradca,  

Life&Business Coach
www.profesjonalneszkolenie.pl

10 prof ili zakupowych klienta

poradnik
KierowniKa

Co roku, 8 marca kobiety ob-
chodzą swoje święto – Między-
narodowy Dzień Kobiet. Nie 

wszyscy jednak wiedzą, że święto to 
jest wyrazem szacunku dla ofiar wal-
ki o równouprawnienie kobiet.

Przekazy historyczne mówią, że 
Święto Kobiet zostało ustanowione dla 
upamiętnienie strajku kilkunastu tysię-
cy kobiet chcących zmienić swój los. 
Właśnie 8 marca 1908 roku w Nowym 
Jorku w jednej z fabryk robotnice do-
magały się praw wyborczych i polep-
szenia warunków pracy. Postanowiły 
się upomnieć o poważne traktowanie. 
Właściciel fabryki chcąc uniknąć skan-
dalu, zamknął strajkujące kobiety w po-
mieszczeniach fabrycznych. W wyniku 
nagłego pożaru zginęło 129 kobiet.

Dwa lata po tej tragedii podczas II 
Zjazdu Lewicowych Aktywistek w Ko-

penhadze, ponad 100 działaczek opo-
wiedziało się za ustanowieniem święta 
kobiet. Wówczas nie ustalono jednak 
konkretnej daty święta. W później-
szych latach święto zaczęto obchodzić 
w rocznicę nowojorskiego strajku.

Za pierwowzór święta kobiet przy-
jąć można obchodzone w starożytnym 
Rzymie Matronalia. Było to święto 
przypadające na pierwszy tydzień mar-
ca, związane z początkiem nowego 
roku, macierzyństwem i płodnością. 
Z okazji tego święta mężowie obdaro-
wywali swoje żony prezentami i speł-
niali ich życzenia.

Obecnie liczni przeciwnicy, zarów-
no mężczyźni jak i kobiety, członkowie 
różnych organizacji próbują wycofać 
się od wręczania symbolicznego kwiat-
ka. Twierdzą, że jest to święto wymy-
ślone przez komunistów. Nic bardziej 
mylnego, albowiem Dzień Kobiet po 
raz pierwszy obchodzono w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej 
– w kraju najczystszego kapitalizmu. 
Dopiero później zwyczaj ten przywę-
drował do Europy, najpierw do Austrii 
i Danii, następnie do Niemiec, Holandii 
i Szwajcarii.

Międzynarodowy Dzień Kobiet od 
wieku świętowany w dniu 8 marca ka-
lendarza gregoriańskiego wpisał się na 
stałe do kalendarza dni świątecznych. 
W Polsce jednak nigdy nie był dniem 
wolnym od pracy, a idea tego święta 
ma licznych przeciwników, w tym tak-
że kobiety. A przecież święto to ustano-
wione zostało dla upamiętnienia walki 

kobiet o ich prawa. Biorąc pod uwagę, 
iż jeden wiek w dziejach ludzkości 
wydaje się mgnieniem, ustalenie jed-
noznacznej genealogii tego święta jest 
jednak niełatwe.

Pierwsza współczesna historia na-
wiązuje do masowego wyjścia amery-
kańskich kobiet 20 lutego 1829 roku, 
druga interpretacja sięga roku 1857, 
gdy pracownice fabryki tekstyliów 
w Nowym Jorku rozpoczęły strajk 
i postulowały o zrównanie praw kobiet 
i zarobków, z prawami i zarobkami 
mężczyzn. Inna wersja odwołuje się 
do wspomnianego już protestu, gdzie 8 
marca 1908 roku żywcem spłonęło 129 
strajkujących kobiet.

Początki współczesnego Międzyna-
rodowego Dnia Kobiet pochodzą jed-
nak z ruchów robotniczych w Ameryce 
Północnej i Europie. Pierwsze udoku-
mentowane obchody Narodowego 
Dnia Kobiet miały miejsce 28 lutego 

1909 roku w Stanach Zjednoczonych. 
W Europie Dzień Kobiet po raz pierw-
szy obchodzono w dniu 19 marca 1911 
roku, w roku 1914 po raz pierwszy 
Dzień Kobiet był świętowany 8 marca 
jednocześnie w sześciu krajach: Au-
strii, Danii, Niemczech, Holandii, Rosji 
i Szwajcarii.

W Polsce obchody święta kobiet 
rozpoczęto dopiero po II wojnie świa-
towej. W okresie PRL, kiedy święto 
było szczególnie popularne, mężczyźni 
wręczali kobietom standardowy zestaw 
składający się z goździków i rajstop. 
Nasze babcie i mamy do dziś z roz-
bawieniem wspominają tamte czasy. 
W Polsce uroczyste obchody Dnia Ko-
biet zniesiono w 1993 roku.

Obecnie na ulicach polskich miast 
odbywają się corocznie manify – de-
monstracje połączone z happeningiem 
na rzecz równego traktowania kobiet 
i mężczyzn. Dzień kobiet od początku 
swojej nowożytnej historii związany 
jest z ulicznymi paradami czy też ma-
nifestacjami. Z jednej strony jest to 
radosne święto, z drugiej jest czasem, 
w którym kobiety wygłaszają swoje 
postulaty polityczne.

Każdej kobiecie z pewnością będzie 
miło, gdy otrzyma piękny bukiet kwia-
tów, drobny upominek czy okoliczno-
ściową kartkę. Warto jednak pamiętać, 
by szanować kobiety każdego dnia, 
a nie tylko z okazji 8 marca.

oprac.
DANUTA BOGUCKA

Parada kobiet – Nowy Jork 1912 rok

Dzień Kobiet

dla portalu newseria.pl 1 marca 
br. wypowiedział się Krzysztof 
Kordulewski, prezes zarządu 

Leroy Merlin Polska. Warto go od-
notować, bo jak podkreśla portal, 
cyfrowe technologie mają ogromny 
wpływ na handel. Prawie połowa 
konsumentów łączy różne kanały 
zakupowe, a zdecydowana większość 
chce mieć możliwość zarezerwowa-
nia online produktów i odebrania 
ich osobiście w sklepie. Taka multi-
kanałowość to coraz wyraźniejszy 
trend w polskim e-commerce. Po-

dąża za nim także francuski Leroy 
Merlin, który w marcu wprowadzi 
we wszystkich swoich sklepach cy-
frową platformę dla klientów i wy-
posaży prawie 10 tys. pracowników 
w smartfony i mobilne narzędzia do 
wsparcia sprzedaży.

– Stawiamy właśnie pierwsze kroki 
na drodze do cyfrowej rewolucji w han-
dlu. Dotychczasowy model, w którym 
cena i produkt były najważniejsze, po-
woli odchodzi do lamusa. Coraz więk-
szą rolę odgrywają za to technologie 
cyfrowe i mobilne – mówi agencji in-
formacyjnej Newseria Biznes Krzysz-
tof Kordulewski, prezes zarządu Leroy 
Merlin Polska.

Prezes budowlanej sieci zauważa, że 
zmiany w branży handlowej są spowo-
dowane przyzwyczajeniami klientów, 
którzy w coraz szerszym stopniu wyko-
rzystują internet i kanały mobilne jako 
narzędzie pomocnicze w decyzjach 
zakupowych. Jak wynika z badania 
sondażowego „Zakupy w 2025 roku”, 
przeprowadzonego przez SW Rese-
arch dla Leroy Merlin Polska, 40 proc. 
klientów wskazało, że za 10 lat będzie 
robić zakupy przez smartfony i apli-

kacje mobilne. Podobna grupa wska-
zała, że będzie wykorzystywać ten 
kanał do komunikacji ze sklepem.

– Handel poprzez wykorzystanie 
platform internetowych, sklepów e-
commerce, opinii klientów, ale też po-
zytywnych doświadczeń z bezpośred-
nich wizyt w sklepach i indywidualnej 
relacji ze sprzedawcą będą odgrywały 
największą rolę w rozwoju branży – 
mówi Krzysztof Kordulewski.

Zdaniem prezesa zarządu Leroy 
Merlin w handlu obecnie trwa cyfrowa 
rewolucja podyktowana oczekiwania-
mi klientów, którzy wymagają wygody, 
indywidualnego podejścia i szerokiej 
oferty, dostępnej nie tylko stacjonarnie 

i online, lecz także na specjalne zamó-
wienie.

– Coraz większą rolę odgrywa spo-
łeczność i opinie innych użytkowni-
ków dotyczące danego produktu. Na 
bazie tych opinii klienci podejmują 
decyzje zakupowe. To wyraźny trend. 
Już prawie każdy, zanim dokona zaku-
pu, sprawdza cenę i szczegóły oferty 
w internecie. Ma możliwość rozpo-
częcia zakupów w sieci i dokończenia 
w punkcie sprzedaży. Te kanały będą 
się przenikać coraz bardziej – mówi 
Krzysztof Kordulewski. 

Badania przeprowadzone w 2015 
roku przez GfK Polonia na zlecenie 
i-systems pokazały, że 40 proc. klien-
tów łączy różne kanały zakupowe. 23 
proc. zapoznaje się z ofertą w skle-
pie stacjonarnym, a następnie kupuje 
w sieci. W przypadku 17 proc. konsu-
mentów ten proces jest odwrotny. 

Prawie wszyscy (96 proc.) klienci 
chcieliby mieć możliwość zwrotu pro-
duktu zamówionego w sklepie interne-
towym w jego filii stacjonarnej. Taki 
sam odsetek chce móc sprawdzić przez 
internet dostępność produktów w skle-
pie stacjonarnym. 90 proc. konsumen-

tów chce mieć możliwość zarezerwo-
wania online produktów i odebrania ich 
osobiście w sklepie. 

– Handel w swojej definicji jest dość 
prosty. Tak naprawdę chodzi o to, aby 
cały czas odczytywać potrzeby klien-
tów i jak najlepiej na nie odpowiadać 
– podkreśla prezes Leroy Merlin.

Francuska sieć budowlanych hi-
permarketów w marcu wprowadzi we 
wszystkich swoich sklepach platformę 
Mobility, która ma służyć obsłudze 
sprzedażowej oraz budowaniu relacji 
z klientami. 9,5 tys. pracowników sieci 
zostanie wyposażonych w smartfony 
z internetem, zainstalowaną platformą 
do obsługi klientów oraz aplikacjami 

do komunikacji wewnętrznej i wspar-
cia sprzedaży. Dzięki temu klienci mają 
mieć zapewnioną szybką i komplekso-
wą obsługę, niezależnie od tego, w jaki 
sposób skontaktują się ze sprzedawcą.

– Leroy Merlin wchodzi w nowe 
rozwiązania cyfrowe. Technologie 
umożliwiają tworzenie unikalnych do-
świadczeń, pozytywnych relacji mię-
dzy handlowcem a klientem. Przesta-
niemy być anonimowi, klient będzie 
mógł się bezpośrednio kontaktować 
z naszymi doradcami, wysyłać do nich 
e-maile i dzwonić. Będzie mógł w do-
wolny sposób rozpocząć swoją ścieżkę 
zakupową i zakończyć ją w sklepie – 
mówi Krzysztof Kordulewski.

Cyfryzacja w Leroy Marlin ma 
objąć wszystkich pracowników, nie-
zależnie od szczebla, w każdym z 55 
hipermarketów sieci w Polsce. W prak-
tyce oznacza to, że do każdego ze 
sprzedawców będzie można zadzwo-
nić z pytaniem o ofertę albo szczegóły 
danego produktu. Pracownicy będą 
się lepiej komunikować między sobą, 
ponadto poprawi się również obsługa 
posprzedażowa.

opr.red. 

Nieunikniona cyfryzacja
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l Prawo na co dzień l Prawo na co dzień l

Jak pisze 7 marca br. Shana Le-
bowitz w BusinessInsider.com 
– Pierwsze 10 minut dnia pracy 

jest kluczowe dla twojej produktyw-
ności w ciągu następnych ośmiu go-
dzin.
1. Spóźniasz się

Być może sabotujesz dzień pracy, 
zanim się jeszcze on zacznie. Niedaw-
ne badania wykazały, że szefowie po-
strzegają spóźnialskich pracowników 
jako mniej sumiennych, przez co gorzej 
ich oceniają, nawet jeśli pracują oni po 
godzinach. Postaraj się przyjeżdżać do 
biura punktualnie.

2. Nie witasz się ze współpracow-
nikami

Poświęć kilka minut rano na przy-
witanie się. Jeżeli jesteś szefem i nie 
mówisz swojemu zespołowi „cześć”, 
to możesz zostać odebrany jako osoba 
niekompetentna, zaznacza Lynn Taylor, 
ekspert ds. zatrudnienia i autorka książ-
ki „Tame Your Terrible Office Tyrant: 
How to Manage Childish Boss Beha-
vior and Thrive in Your Job”. Nawet je-
śli nie jesteś menedżerem, brak kontak-
tu z innymi może sprawić, że koledzy 
uznają cię za nieprzystępnego.
3. Pijesz kawę

Jeśli nie pijesz pierwszej kawy tuż 
po przebudzeniu, to pewnie wypijasz 
ją w pracy. Jednak badania pokazują, 
że najlepszy czas na kawę jest po 9:30, 
ponieważ stężenie kortyzolu (hormonu 
stresu, który odpowiada również za re-
gulację energii) jest najwyższe między 
8 a 9 rano. Gdy pijesz w tym czasie 
kawę, organizm ogranicza produkcję 
kortyzolu, bo jest pobudzony przez 
kofeinę. Jego stężenie opada jednak po 
9:30, dlatego jest to dobry moment na 
filiżankę małej czarnej.
4. Odpowiadasz na każdego e-maila

Sprawdzanie e-maili bezpośrednio 
po przyjściu do pracy, może osłabiać 
twoją kreatywność. Według Michaela 
Kerra, mówcy i autora książek, pierw-
sze 10 minut dnia pracy powinno się 
przeznaczyć na szybkie przejrzenie 
e-maili i ustalenie priorytetów. W ten 
sposób można sprawdzić, czy jest coś 
pilnego i stworzyć plan odpowiadając 
na resztę wiadomości później.

– Sprawdzanie e-maili może stać się 
jednym z tych zadań, które sprawiają, 
że masz poczucie wykonanego zada-

nia. Jednak trzeba uważać, by odpo-
wiadanie na wiadomości nie przysło-
niło innych priorytetów – uczula Kerr.
5. Rozpoczynasz dzień bez planu

Taylor sugeruje, aby przed rozpo-
częciem dnia upewnić się, że masz 
gotowy plan dnia z wyznaczonymi 
priorytetami. Sprawdź, jakie czekają 
cię spotkania, wydarzenia i czy musisz 
się przygotować się do rozmów lub 
konferencji. Chodzi o to, abyś nie był 
zaskoczony, gdy na ekranie pojawi się 
przypomnienie o spotkaniu, które ma 
się rozpocząć za 10 minut, gdy akurat 
pracowałeś nad ważnym projektem.
6.  Wykonujesz najpierw najłatwiej-

sze zadania
Badania wskazują, że energia 

i produktywność spadają w ciągu dnia. 
Dlatego niezwykle ważne jest, aby 
z samego rana wykonać najtrudniejsze 

zadania. Niektórzy nazywają tę strate-
gię „ zjedzeniem żaby” cytując Marka 
Twaina, który zwykł mawiać: zjedz 
surową żabę rano, a nic gorszego nie 
spotka cię już w ciągu dnia.
7. Robisz kilka rzeczy naraz

Rano masz dużo energii, więc czu-
jesz, że możesz zrobić kilka rzeczy 
naraz. Jednak badania dowodzą, że 
wielozadaniowość może zaszkodzić 
w skuteczności wykonywania podsta-
wowych zadań. Lepiej skupić się na 
jednej rzeczy na raz. Wyznacz sobie, że 
skupisz się na zadaniu przez pierwsze 
10 minut dnia.
8.  Skupiasz się na negatywnych my-

ślach
Być może ktoś cię popchnął cię nie-

chcący w autobusie lub pokłóciłeś się 
z kimś dla ciebie ważnym poprzednie-
go dnia. Postaraj się, aby nie miało to 
wpływu na twoje samopoczucie. Taylor 
sugeruje, aby umieścić te myśli w gło-
wie w „osobnym pudełku”, jeszcze za-
nim dotrzesz do pracy. Jeśli musisz, 
wróć do nich po wyjściu z biura.
9. Odbywasz poranne spotkanie

Poranne spotkania mogą okazać się 
marnotrawstwem zasobów energetycz-
nych. Według Laury Vanderkam, autor-
ki książki „What the Most Successful 
People Do Before Breakfast” poranki 
powinny być zarezerwowane na zada-
nia, które wymagają największego sku-
pienia i koncentracji. Narady ze współ-
pracownikami przełóż na popołudnie, 
o ile spotkanie nie wymaga skupienia 
i dużych zasobów energetycznych.

opr.red.

Komunikat CIR z 28 lutego 
br. głosi, że Rada Ministrów 
przyjęła projekt ustawy 

o spółdzielniach rolników wraz 
z uchwałą w sprawie udzielenia 
zgody na dokonanie notyfikacji 
Komisji Europejskiej tego projektu 
– obydwa dokumenty przedłożone 
przez ministra rolnictwa i rozwoju 

wsi. Projekt ustawy kompleksowo 
reguluje zasady i sposób funkcjono-
wania spółdzielni rolników.

Zaproponowano przepisy zachęca-
jące do powoływania spółdzielni rol-
ników i ich związków, aby stworzyć 

w ten sposób lepsze warunki ekono-
miczne do prowadzenia działalności 
przez producentów rolnych. Przewi-
dziany system zachęt oparto głównie 
na zwolnieniach podatkowych. Po-
nieważ zwolnienia podatkowe stano-
wią pomoc publiczną, projekt wymaga 
notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Forma organizacji, jaką jest spół-
dzielnia sprzyja dostosowaniu pro-
dukcji do potrzeb klientów, zdobywa-
niu nowych rynków zbytu i obniżaniu 
kosztów produkcji, a w efekcie osiąga-
niu lepszych efektów ekonomicznych 
w rolnictwie oraz służy poprawie go-
spodarowania na obszarach wiejskich. 
Rolnikom zrzeszonym w spółdziel-
niach łatwiej sprostać wyzwaniom 
gospodarki rynkowej. Dzięki nowym 
przepisom spółdzielnie rolników będą 
miały silniejszą pozycję negocjacyjną 
wobec odbiorców ich produktów, co 
ma szczególne znaczenie w sytuacji 
dużej presji na obniżanie cen.

Spółdzielczość jako forma zbioro-
wej zaradności lokalnych społeczno-
ści stwarza realne szanse na aktyw-
ność gospodarczą oraz społeczną na 
wsi i obszarach wiejskich, a w efekcie 
prowadzi do zmniejszania dyspro-
porcji rozwojowych w stosunku do 
regionów zurbanizowanych.

Przyjęto, że spółdzielnia rolników 
będzie dobrowolnym zrzeszeniem 
osób: 

– fizycznych lub prawnych, prowa-
dzących gospodarstwo rolne lub dzia-
łalność rolniczą dotyczącą działów 
specjalnych produkcji rolnej, będących 
producentami produktów rolnych lub 
grup tych produktów albo prowadzą-
cych chów lub hodowlę ryb,

– osób fizycznych lub prawnych 
niebędących rolnikami, zajmujących 
się przechowywaniem, magazynowa-
niem, sortowaniem, pakowaniem lub 
przetwarzaniem produktów rolnych lub 
grup tych produktów bądź ryb.

Definicja ta zakłada również, że 
spółdzielnia rolników będzie prowa-
dzić wspólną działalność gospodarczą 

w interesie swoich członków. Chodzi 
o planowanie przez rolników ich pro-
dukcji rolnej oraz dostosowywanie jej 
do warunków rynkowych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ilości i jako-
ści. Spółdzielnia będzie też zajmować 
się koncentracją podaży produkcji 
swoich uczestników oraz organizo-
waniem sprzedaży ich produktów. Jej 
zadaniem będzie także koncentracja 
popytu na środki do produkcji i orga-
nizowanie ich zakupu.

Podmioty, które uzyskały status 
spółdzielni rolników, będą mogły rów-
nież prowadzić działalność gospodar-
czą polegającą na przechowywaniu, 
konfekcjonowaniu i standaryzacji pro-
duktów, wyprodukowanych przez rol-
ników. Spółdzielnie będą mogły także 
zająć się sprzedażą i przetwarzaniem 
produktów wyprodukowanych przez 
rolników oraz obrotem produktami 
przetworzonymi, a także upowszech-
nianiem wśród swoich członków ko-
rzystnych dla środowiska metod upra-
wy, technologii produkcji lub metod 
gospodarki odpadami.

Spółdzielnię rolników będzie mo-
gło założyć co najmniej 10 rolników. 
W skład rady nadzorczej spółdzielni, 
jako organu kontrolnego, będą mo-
gli być wybierani jedynie członkowie 
spółdzielni będący rolnikami (człon-
kowie nie będący rolnikami nie będą 
wybierani do rady nadzorczej). Ma to 

zapewnić spółdzielni charakter rolni-
czy i dbałość o interesy rolników.

W projekcie ustawy szczegółowo 
przedstawiono zasady gospodarowa-
nia w spółdzielniach rolników, w tym 
wykorzystywania nadwyżki bilansowej 
oraz tworzenia funduszy własnych.

Jednocześnie wprowadzono prze-
pis, który umożliwi pokrywanie strat 
bilansowych poniesionych przez spół-
dzielnię rolników w danym roku obro-
towym, w kolejno następujących po so-
bie pięciu latach obrotowych. Obecnie, 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
spółdzielcze, jedynie straty z pierwsze-
go roku obrachunkowego po założeniu 

spółdzielni mogą być pokrywane w na-
stępnym roku obrotowym.

Wskazano także przypadki, kiedy 
będzie można zlikwidować spółdziel-
nię rolników. Wprowadzono przepisy 
karne, które będą stosowane wobec 
członków organów spółdzielni lub li-
kwidatora w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości. Ustawa ma wejść 
w życie po 30 dniach od daty jej ogło-
szenia w Dzienniku Ustaw.

opr.red.

Od Redakcji:
Ta nowa ustawodawcza inicjatywa 

rządu sprzyja rozwojowi spółdziel-
czości na wsi. Jest znakomitą okazją, 
aby nowa Krajowa Rada Spółdziel-
cza i jej Zarząd, na czele z prezesem 
Mieczysławem Grodzkim, podjęły 
rozmowy z przedstawicielami rządu, 
aby na podobnych, korzystnych za-
sadach mogły powstawać nowe, obok 
spółdzielni rolników, także spółdziel-
nie innych branż, np. spółdzielnie 
konsumentów-spożywców. Wszak 
premier Beata Szydło i jej rząd wciąż 
deklarują, że ich naczelnym priory-
tetem jest rozwój polskiej gospodar-
ki, polskich przedsiębiorstw, a więc 
też i spółdzielni. Czy zwolnienia 
podatkowe mogłyby być stosowane 
np. w przypadku tworzenia nowych 
spółdzielni, jeśli kilka mniejszych ze-
chce utworzyć jedną większą? 

Rząd chce nowych spółdzielni
CO PISZĄ INNI?

Błędy 10 minut

od dnia 1 stycznia 2017r. wpro-
wadzono nowy wzór świadec-
twa pracy na podstawie nowe-

go rozporządzenia Ministra, Rodziny 
, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
30 grudnia 2016 r., w sprawie świa-
dectwa pracy,wydanego w związku 
ze znowelizowanym art. 97 Kodeksu 
pracy. 

W związku z rozwiązaniem lub wy-
gaśnięciem stosunku pracy pracodawca 
jest obowiązany niezwłocznie wydać 
pracownikowi świadectwo pracy. Je-
żeli jednak zamierza nawiązać z tym 
pracownikiem kolejny stosunek pracy 
w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub 
wygaśnięcia poprzedniego, to świadec-
two pracy wydaje za zakończony okres 
zatrudnienia tylko na wniosek pracow-
nika złożony w postaci papierowej lub 

elektronicznej. Wniosek o wystawienie 
świadectwa pracy może być złożony 
w każdym czasie i dotyczyć okresu 
(okresów) zatrudnienia, za które do-
tychczas nie wydano świadectwa pra-
cy. Pracodawca jest obowiązany wydać 
wówczas świadectwo pracy za zakoń-
czony okres (okresy) pracy w ciągu 7 
dni od dnia złożenia wniosku. Obecnie 
rodzaj umowy o pracę nie ma wpływu 
na zasady wydawania świadectw pracy. 
Wydanie świadectwa pracy nie może 
być uzależnione od uprzedniego roz-
liczenia się pracownika z pracodawcą, 
ta zasada obowiązywała już wcześniej. 

W świadectwie pracy zamieszcza 
się informacje niezbędne do usta-
lenia uprawnień ze stosunku pracy 
i uprawnień z ubezpieczeń społecz-
nych, dotyczące: okresu lub okresów 
zatrudnienia; wymiaru czasu pracy 
pracownika w czasie trwania stosunku 
pracy; ) rodzaju wykonywanej pracy 
lub zajmowanych stanowisk lub pełnio-
nych funkcji; trybu i podstawy prawnej 
rozwiązania lub podstawy prawnej 
wygaśnięcia stosunku pracy, a w przy-
padku rozwiązania umowy o pracę za 
wypowiedzeniem – strony stosunku 
pracy, która dokonała wypowiedzenia; 
okresu, za który pracownikowi przy-
sługuje odszkodowanie w związku ze 
skróceniem okresu wypowiedzenia 
umowy o pracę na podstawie art. 361 
§ 1 Kodeksu pracy, urlopu wypoczyn-
kowego przysługującego pracowniko-
wi w roku kalendarzowym, w którym 
ustał stosunek pracy i wykorzystanego 
w tym roku; wykorzystanego urlopu 
bezpłatnego i podstawy prawnej jego 
udzielenia; wykorzystanego urlopu oj-
cowskiego; wykorzystanego urlopu ro-
dzicielskiego i podstawy prawnej jego 
udzielenia; wykorzystanego urlopu wy-
chowawczego i podstawy prawnej jego 
udzielenia; okresu, w którym pracow-
nik korzystał z ochrony stosunku pra-
cy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 
Kodeksu pracy; zwolnienia od pracy 
przewidzianego w art. 188 Kodeksu 
pracy, wykorzystanego w roku kalen-

darzowym, w którym ustał stosunek 
pracy; ) liczby dni, za które pracow-
nik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie 
z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalen-
darzowym, w którym ustał stosunek 
pracy; okresu odbytej czynnej służby 
wojskowej lub jej form zastępczych; 
okresu wykonywania pracy w szcze-
gólnych warunkach lub w szczególnym 
charakterze; wykorzystanego dodat-
kowego urlopu albo innego uprawnie-
nia lub świadczenia, przewidzianego 
przepisami prawa pracy;) okresów 
nieskładkowych, przypadających 
w okresie zatrudnienia, którego doty-
czy świadectwo pracy, uwzględnianych 
przy ustalaniu prawa do emerytury lub 
renty; zajęcia wynagrodzenia za pracę 
w myśl przepisów o postępowaniu eg-
zekucyjnym; należności ze stosunku 
pracy uznanych i nie zaspokojonych 
przez pracodawcę do dnia ustania 
tego stosunku z powodu braku środ-
ków finansowych; informacji o wy-
sokości i składnikach wynagrodzenia 
oraz o uzyskanych kwalifikacjach – 
na żądanie pracownika. 

W świadectwie pracy zamieszcza 
się pouczenie o prawie pracownika 
wystąpienia z wnioskiem do pracodaw-
cy o sprostowanie świadectwa pracy 
w ciągu 7 dni od otrzymania świadec-
twa pracy, a w razie nieuwzględnienia 
tego wniosku przez pracodawcę – o pra-
wie do wystąpienia z żądaniem sprosto-
wania świadectwa pracy do sądu pracy 
w ciągu 7 dni od zawiadomienia o od-
mowie sprostowania świadectwa pracy 
przez pracodawcę. Wzór świadectwa 
pracy stanowi załącznik do cytowane-
go wyżej rozporządzenia. Pracodawca 
wydaje świadectwo pracy niezwłocznie 
– w dniu, w którym następuje rozwią-
zanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. 
Jeżeli z przyczyn obiektywnych wy-
danie świadectwa pracy pracownikowi 
albo osobie przez niego upoważnionej 
w tym terminie nie jest możliwe, pra-
codawca w ciągu 7 dni od dnia upły-
wu tego terminu przesyła świadectwo 
pracy pracownikowi za pośrednictwem 
poczty polskiej. 

Opracowała:
MONIKA BOBKE

Wielkimi krokami zbliża się 
pierwszy dzień wiosny 2017. 
To już 21 marca, we wto-

rek. Tego właśnie dnia rozpocznie się 
kalendarzowa wiosna, natomiast ta 
astronomiczna rozpocznie się dzień 
wcześniej, w poniedziałek 20 marca. 

Początek astronomicznej wiosny 
zbiega się z równonocą wiosenną. Tego 
dnia dzień i noc trwają tyle samo – po 12 
godzin i od tego momentu dzień będzie 
coraz dłuższy. 

Wystarczy rozejrzeć się dookoła, by 
dostrzec oznaki wiosny. Drzewa i krze-
wy puszczają pąki, trawa się zieleni. 
Przyroda budzi się do życia. Rozkwitają 
pierwsze kwiaty – pierwiosnki i przebi-
śniegi, które zwiastują wiosnę. Ptaki bu-
dzą nas swym śpiewem, a w ogródkach 
rozpoczynają się wiosenne porządki. 

Coraz dłuższe dni zachęcają do spa-
cerów i spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu. 

Początek wiosny przybliża nas rów-
nież do Wielkanocy, która przypada 
o tej porze roku. Żonkile, narcyzy, tu-
lipany, hiacynty, rzeżucha... Zieleńsza 
trawa i powietrze jakby przyjemniejsze. 

Pierwszy dzień wiosny nie różni się ni-
czym szczególnym od ostatniego dnia 
zimy, ale sama świadomość przejścia 
w tę najpiękniejszą porę roku zmienia 
nasze samopoczucie. Wiosną dopisuje 
humor, a i infekcje znosimy lepiej niż te 
jesienne. 

Wielu osobom pierwszy dzień wiosny 
kojarzy się z różnymi zwyczajami. Jed-
nym z nich jest topienie marzanny, sym-
bolizującej zimę i śmierć. Pierwotnie ob-
rzęd ten odbywał się w czwartą niedzielę 
Wielkiego Postu, dziś celebrowany jest 
z początkiem kalendarzowej wiosny. To-
pienie marzanny w zależności od regionu 
przybiera różne formy. Zazwyczaj ma-
rzanna to kukła, wykonana ze słomy. Ma-
rzanna upodobniona może być do młodej 
panny w wianku, ale też do „starej baby”. 
Kukła zwykle wyprowadzana jest poza 
miejscowość przez mieszkańców, czemu 
często towarzyszy śpiew. W zależności 
od tradycji danego regionu, po przybyciu 
na miejsce docelowe rytuał może mieć 
różny przebieg – czasem najpierw roz-

szarpuje się lalkę, a następnie topi się ją 
w jeziorze, rzece, stawie, a nawet kału-
ży. Istnieją również warianty, w których 
marzanna ulega spaleniu lub też najpierw 
się ją podpala, a później wrzuca do wody. 
Z obrzędem związane są różne lokalne 
przesądy.

Pierwszy dzień wiosny to także 
ulubione święto uczniów – dzień wa-
garowicza. Uczniowie tego dnia nie 
mają ochoty na siedzenie w ławkach. 
W związku z tym, w wielu szkołach 
organizuje się wyjścia na zewnątrz, np. 
do kina lub różnego rodzaju zawody 
sportowe i zabawy. A jeśli odbywają się 
normalne lekcje, bardzo często są one 
na specjalnych zasadach – bez odpyty-
wania i niezapowiedzianych kartkówek. 

Zagadkowe obyczaje związane 
z nadejściem wiosny przypominają 
nam, jaki ten świat jest piękny, a rów-
nocześnie tajemniczy... „Zapachniało, 
zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, 
wiosna, wiosna, ach to ty...” 

DANUTA BOGUCKA

Nowy wzór świadectwa pracy

Wiosna – ach to Ty!

Karta 
Student

od roku w Społem” PSS w Białej Podlaskiej działa Karta Rabato-
wa „Student”. Z dniem 10 lutego 2016 roku, decyzją Zarządu PSS 
wprowadzono funkcjonowanie takiej właśnie promocji sprzedażowej. 

Celem tej promocji jest zachęcenie klientów z grupy wiekowej 18-30 lat do 
dokonywania zakupów w sklepach spółdzielni. Osoba studiująca, posiadająca 
aktualną legitymację studencką, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, 
otrzymuje w sklepie PSS biorącym udział w akcji, indywidualną kartę iden-
tyfikacyjną upoważniającą do zakupów, w wyznaczonych sklepach, towarów 
z dodatkowym 5-procentowym rabatem. Rabat nie obejmuje papierosów, 
prasy, alkoholi wysokoprocentowych i kart doładowań. Szczegóły promocji są 
zawarte w Regulaminie Karty, dostępnym w sklepach. 
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Przed nami wiosna, a zatem czas 
na powrót lekkiej kuchni. To 
czas kiedy warzywa i owoce 

inspirują nas do komponowania wio-
sennych bomb witaminowych. Wio-
senna sałatka z dodatkiem kuskus, 
szpinak z grillowanym kurczakiem 
z malinami, brokuły z pomidorkami 
koktajlowymi, to tylko kilka z na-
szych propozycji, które z pewnością 
zasmakują naszym czytelnikom. 
Najwyższy czas przywitać wiosnę 
także na naszym talerzu.

Wiosenna sałatka 
brokułoWa

● brokuł ● 
½ puszki ku-
kurydzy marki 
własnej „Spo-
łem” ● opako-
wanie mozza-
relli w małych 
kulkach ● 10 
p o m i d o r k ó w 
koktajlowych ● 

płaska łyżeczka soli ● łyżeczka cukru 
● 2-3 łyżki pestek dyni 

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

Majonez wymieszać z keczupem. 
Na suchej patelni uprażyć pestki dyni. 
Brokuł podzielić na różyczki i krótko 

HOROSKOP
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 Wszystkie litery ponumerowa-
ne w prawym, dolnym rogu napisane 
w kolejności od 1–25 utworzą hasło.

Poziomo: 1) często podawane na 
przyjęciach, 5) imię męskie, 8) ma 
ogon, 9) zajęcia z jęz. obcego, 10) 
stolica Chile, 11) rododendron, 13) m. 
w Rosji w pobliżu granicy z Estonią, 
16) jeżatka, 20) przyciąga, 23) Stefan 
pisarz, 24) zbudował pierwszy stero-
wiec, 25) Zakłady kablowe z Krakowa, 
26) imię żeńskie, 27) osoba zajmująca 
się astrologią. 

Pionowo: 1) orzechy palmy koko-
sowej), 2) marzyciel, 3 ) George am. 
malarz i podróżnik 1796–1872), 4)
dom Eskimosów, 5) wieś w woj. war-
mińsko-mazurskim, 6) duża kropka, 7)
roślina cebulowa, 12) Andrzej prawnik 
ur. 1942 r., 14) konkurencja lekkoatle-
tyczna, 15) gady, 17) kadra, 18) autor 
„Świętoszka”, 19) ciasto z farszem, 21)
z bronią w ręku, 22) na wiwat, 23) żona 
pieszczotliwie. 

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka 3 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 31 marca br. Pra-
widłowe odpowiedzi drogą losowania 
będą premiowane nagrodą ufundowa-
ną przez Krajowa Platformę Han-
dlową.

Rozwiązanie  
krzyżówki nr 1/17

Poziomo:1) poszlaka, 5) trolle, 
8) wiersz, 9) aspiryna, 10) dzierzby, 
11) zasiek, 13) Brzeg, 16) aster, 20) 
Weimar, 23) Martigny, 24) redaktor, 
25) zendra, 26) Ottawa, 27) serenada.

 Pionowo: 1) powody, 2) Siewierz, 
3) lustro, 4) agaty, 5) topaz, 6) obrys, 
7) lśnienie, 12) arka, 14) referent, 15)
Gaja, 17) tragedia, 18) Steele, 19) ty-
rada, 21) Mława, 22) rutka 23) mores.

 
Hasło: NAJLEPSZEGO w no-

WYM ROKU.
Nagrodę ufundowaną przez Redak-

cję Społemowca Warszawskiego otrzy-
muje Adriana Kędziora z Zawichostu.
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so! CoFFee

Lutowy poniedziałkowy poranek 
na lotnisku Okęcie, to dosyć 
spokojny przepływ odlatujących 

za granicę pasażerów, zwłaszcza 
w porównaniu do dużych europej-
skich lotnisk na zachodzie kontynen-
tu. Nieczynnych jest około 1/5 sta-

nowisk linii lotniczych, ale działają 
w większości lokale gastronomiczne, 
z których połowa jest już w strefie 
Schengen, po odprawie odlatują-
cych. Wśród wszystkich prym wiodą 
sieciowe barki kawowe. Tutaj jednak 
ceny kawy i przekąsek rosną w górę, 
prawie o połowę, aniżeli w centrum 
stolicy /najtańszy kawałek kisza 
powyżej 20 zł/. W So!Coffee moje 
cappuccino 400 ml podobnie, bo 
dostaję go za 18,90 zł. Jest tylko po-
prawne i kubek kawy muszę sam do-
nieść do stolika w półmrocznym, ale 
przytulnym zakątku przy schodach. 
Obsługuje tylko jedna dziewczyna, 
a nie dwie jak za moim poprzednim 
razem, ale bez specjalnych zachęt do 
konsumpcji. 

CHeers bar

Trzeba tu się wdrapać po scho-
dach. Gdy byłem poprzednio, 
przed dwoma laty, widok z antre-

soli na halę główną zasłaniała bariera 
do połowy i tak zostało do dzisiaj. 
A szkoda. Personel bez entuzjazmu. 
Piwo, soki to standard i są najczę-
ściej zamawiane, bo przekąski drogie 
horrendalnie. Ponieważ są tu relak-
sowe kanapy i szerokie stoły, to po-
stój tutaj upodobały sobie egzotycz-
ne grupy ciemnoskórych pasażerów, 
niekiedy z małymi dziećmi, rozkła-

dając swoje rzeczy i bagaże. A kiedy 
dzieci się nudzą, to przerywają relaks 
swym hałasem… 

 PauL

To nowa kafejka, a właściwie 
francuska bulanżeria, na miej-
sce strasznie hałaśliwego, dro-

giego, ale słabego jakościowo baru 
gastronomicznego Flying Bistro. 
Pamiętam, że bardzo mnie wtedy 
wkurzył nie tylko wręcz huk, jęk, 
rzężenie chłodziarek, wtórujący 
im brzęk rzucanych niedbale na-
czyń i sztućców z niedomykanych 
drzwi kuchennych, ale i rywalizu-
jąca, bardzo skrzekliwa muzyka. 
Dzisiaj, na szczęście to stylowa 
bulanżeria, gdzie łagodne tło mu-
zyczne skutecznie zagłusza szum 
urządzeń. Niezwykle uprzejmie 
i miło obsługują kelnerki-barmanki 
w białych kitlach i czepkach, któ-

re zamówione przy bufecie napoje 
i przekąski donoszą do stolików. 
Zamówiłem dwa apetycznie wy-
glądające croissanty bez dodatków, 
po jedynie 4,90 zł oraz earl greya 
w dzbanku za 12,90 zł i byłem 
w siódmym niebie! Dawno nie ja-
dłem tak idealnych, delikatnych 
croissantów, chrupkich, przypie-
czonych z wierzchu i aromatycz-
nych, rozciągliwych w środku. 
Musiałem pochwalić je w bufecie. 
Wnętrze jest sympatyczne, zgniła 
żółć i zieleń krzeseł na tle posadzki 
w czarno-białe kwadraty. Będę tu 
wracał, bo to już hala przylotów. 

Costa CoFFee

Na osłodę pożegnania z rodziną, 
albo i dla pokrzepienia przed 
jej powrotem, warto tu wpaść 

na kawę i coś do tego. W ofercie 
są standardowe dla tej sieci kawy 
i kanapki, choć tańszych, trójkąt-
nych, jak na Dworcu Centralnym, 
nie uświadczysz. Jednak uprzejmy 
barman znalazł dla mnie ulubiony 
syrop piernikowy do mrożonej kawy, 
która była wyborna. Atutem tego 
barku jest relaksowe pięterko z fote-
lami i stojącymi lampami oraz kącik 
przy wejściu i półka z taboretami po 
drugiej stronie bufetu, gdzie znajdu-
jemy świeże trzy gazety i jeden ty-
godnik. Z antresoli i parteru można 
obserwować tablicę przylotów i ruch 
przy wyjściu dla przylatujących, po 
odprawie. 

  sMAKosZ

dOmOwe dania 
krzyżówka Nr 3 z hasłem

SmaKi waRSzawy  

Na lotnisku

Przysłowia marcowe

Baran 21.III-20.IV
Przed Tobą nowe doświad-
czenia. Czasem musisz po-
skromić spontaniczność dla 
swojego dobra. Dbaj o kon-
dycję fizyczną.

Byk 21.IV-21.V
Łatwość w nawiązywaniu 
kontaktów przyczyni się do 
poznania nowych znajomych 
W okresie przedwiośnia uwa-
żaj na gardło.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Twoja skuteczność w dzia-
łaniu pomoże ci teraz upo-
rządkować zaległości, które 
powstały nie z twojej winy. 
Zajmij się rodziną.

rak 22.VI-22.VII
Panuj nad swoimi wadami, 
które dotyczą m.in. zmien-
ności humoru i nastroju. 
Przeanalizuj dokładnie swoje 
potrzeby.

lew23.VII-22.VIII
Uważaj na zdradliwą mar-
cową pogodę. Bywa w tym 
okresie różnie : „w marcu jak 
w garncu”. Zaplanuj odpo-
czynek.

Panna 23.VIII-22.IX
Najbliższe dni mogą przy-
czynić się do niewielkiego 
stresu. Dasz radę. Pomyśl 
o lepszych relacjach z rodzi-
ną i nie tylko

waga 23.IX– 23.X
Jeśli kłopoty , to zawsze mo-
żesz liczyć na najbliższych. 
Korzystaj z wolnych chwil, 
aby odrestaurować siły po 
zimie.

SkorPIon 24.X-22.XI
Nie udoskonalaj za wszel-
ką cenę tego co jest dobre. 
Energię skieruj tam gdzie jest 
ona potrzebna. Pomyśl o ra-
cjonalnym odpoczynku.

Strzelec 23.XI.-23.XII
Pamiętaj, że zbyt duża pew-
ność siebie nie zawsze jest 
mile widziana przez innych. 
Postaraj się żyć w zgodzie 
z najbliższym otoczeniem.

kozIorożec 24.XII-20.I
Odżyją dawne wspomnienia. 
Twoja stanowczość w dą-
żeniu do celu przyniesie re-
zultaty. Pod koniec miesiąca 
skup się na kwietniowych 
świętach.

wodnIk 21.I-20.II
Wiosna może ci przysporzyć 
zdrowotnych kłopotów. Nie 
czekaj na nie, ale postaraj się 
im zapobiec, stosując spraw-
dzone metody. 

ryBy21.II-20.III
Twoje działania powinny 
być zgodne z planem. I tym 
razem intuicja cię nie zawie-
dzie. Warto zastanowić się co 
dalej.

obgotować w lekko osolonej i pocu-
krzonej wodzie. Osączyć i wystudzić. 
Pomidorki i mozzarellę przekroić na 
połówki. Kukurydzę osączyć z zale-
wy. W misce wymieszać brokuły, ser, 
pomidorki i kukurydzę. Całość polać 
sosem i posypać uprażonymi pestkami 
dyni. Odstawić, aby składniki dobrze 
się połączyły.

koLoroWa sałatka 
z kuskusem i rzodkieWką

● szklanka kaszy 
kuskus ● 4 cienkie 
parówki drobiowe ● 
pęczek rzodkiewek 
● 2−3 małe twarde 
kiszone ogórki ● por 
● 4 łyżki posiekanej 
natki pietruszki ● 2 – 
3 łyżki oliwy ● mała 

kostka przyprawowa, czosnkowa albo 
ziołowa ● sól ● pieprz 

Kuskus wsypać do miski. Wkruszyć 
kostkę przyprawową, wymieszać. Za-
lać wrzątkiem tak, aby woda sięgała 
1 cm ponad kaszkę. Przykryć i odsta-
wić na 8−10 minut, aż kasza wchło-
nie cały płyn i napęcznieje. Parówki 
obrać z osłonek, pokroić na plasterki. 
Rzodkiewki umyć, oczyścić, pokroić 
na plasterki razem z kiszonymi ogór-
kami. Por oczyścić z zewnętrznych li-
ści, przyciąć ciemnozielone końce liści 

i odciąć piętkę z korzonkami. Przekroić 
wzdłuż na pół, dokładnie opłukać pod 
strumieniem zimnej wody. Osączyć, 
poszatkować. Kuskus odkryć, rozdrob-
nić widelcem, ostudzić. Dodać parów-
ki, rzodkiewki, ogórki oraz por. Posy-
pać po smaku pieprzem i ewentualnie 
solą. Sałatkę wymieszać i odstawić pod 
przykryciem na 10 minut, aby nabrała 
smaku, posypać natką.

koLoroWa sałata 
z białym serem

● opakowanie 
mieszanki sałat ● 
pęczek rzodkiewki ● 
1 ogórek sałatkowy 
● szklanka rzeżu-
chy lub opakowanie 
kiełków lucerny ● 25 
dag sera białego, naj-
lepiej typu włoskiego 
● pęczek dymki

Na sos: ● łyżka octu winnego ● 3 
łyżki oliwy ● ząbek czosnku ● łyżecz-
ka musztardy ● sól ● pieprz

Sałatę połączyć z pokrojonymi 
w plasterki rzodkiewkami i półplaster-
ki ogórkiem, pokrojoną dymką, rzeżu-
chą lub lucerną. Całość posypać pokru-
szonym serem. Rozgnieciony czosnek 
wymieszać w misce z octem, oliwą, 
musztardą, solą i pieprzem. Polać sa-
łatkę, lekko wymieszaj.

szPinak z maLinami 
i griLLoWanym kurCzakiem 

● świeży 
szpinak ● garść 
malin ● 2 filety 
z kurczaka ● ma-
rynata do mięsa 
(oliwa z oliwek, 
papryka słodka 
i ostra w prosz-
ku, sól, pieprz, 

czosnek) ● pomidorki koktajlowe. 
Sos do sałatki (2 łyżki miodu płyn-

nego, 2 łyżki octu, 2 łyżki oliwy z oli-
wek, 2 łyżki musztardy Dijon)

Składniki marynaty połączyć, wło-
żyć filety i marynować około 3 godzin. 
Włożyć na rozgrzany grill, bądź pa-
telnię do grillowania i grillować przez 
około 10 minut z każdej strony.

Listki szpinaku wymieszać z pokro-
jonymi na pół pomidorkami koktajlo-
wymi i malinami. Polać sosem i ułożyć 
pokrojonego w dużą kostkę ciepłego 
kurczaka.

TARTINKA

•W marcu jak w garncu.

•Co marzec wypierze, to kwiecień wysuszy.

•Czasem i w marcu zetnie wodę w garncu.

• Ile w marcu dni mglistych,  
tyle w żniwa dni dżdżystych.

• Czasem marzec tak się podsadzi, 
że dwa kożuchy oblec nie zawadzi. 

• W marcu gdy są grzmoty, 
urośnie zboże pod płoty 

wioseNNe sałatki


