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l ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI l

W związku z pandemią, 
większość spółdziel-
ni organizuje swoje 

doroczne zebrania przedsta-
wicieli z pewnym opóźnieniem 
oraz w mniejszym gronie sa-
mych delegatów, bez udziału 
gości. Dlatego nasze tegorocz-
ne informacje o nich publiku-
jemy w oparciu o otrzymane 
materiały sprawozdawcze 
i informacje uzyskane po ze-
braniach. 

W pierwszej kolejności, 
omawiamy przebieg i wyni-
ki zebrań organizowanych 
w czerwcu br. Były to m.in. 
ZP w najstarszej 150-letniej 
WSS Śródmieście (22 czerwca) 
oraz ZP w Warszawskiej Spół-
dzielni Gastronomicznej Cen-
trum (8 czerwca), SS Mokpol 
(16 czerwca), PSS Otwock (25 
czerwca), WSS Żoliborz (27 
czerwca). W następnym nu-
merze przedstawimy także 
najważniejsze osiągnięcia spół-
dzielni w roku 2019 i zamie-
rzenia w 2020 r., na postawie 
materiałów kolejno m.in. z ZP 
WSS Praga Południe (1 lipca) 
i WSS Wola (7 lipca).

Nasze redakcyjne sondy 
na temat społemowskie-
go handlu i inicjatyw 

w okresie pandemii, zamiesz-
czone w trzech kolejnych nume-
rach (kwiecień-maj-czerwiec), 
z udziałem 34 osób – prezesów, 
kadry kierowniczej i pracow-
ników spółdzielni i organizacji 
społemowskich, wzbudziły b. 
duże zainteresowanie nie tylko 
naszych Czytelników, ale i czo-
łowych branżowych czasopism 
i portali internetowych, które 
obszernie je cytowały (np. Wia-
domości Handlowe, Handel, 
handelextra). 

Śladem czerwcowych publika-
cji przybliżamy nowe inicjatywy.

Jak mówił nam prezes PSS 
Garwolin Hieronim Kobus, 
prawdziwym ich przebojem ryn-
kowym jest pasztet garwoliński, 
o oryginalnej recepturze, z mięsa 
drobiowego i wieprzowego, pro-
dukowany od 2017 r. we własnej, 
niewielkiej wytwórni. Zdobył on 
certyfikat Ministerstwa Rolnictwa 
i znak promocyjny „Doceń pol-
skie”. Jest sprzedawany z powo-
dzeniem do bratnich 15 PSS-ów 

na Ścianie Wschodniej – od Białej 
Podlaskiej, po Kraśnik i Stalową 
Wolę. W jego skład wchodzą m.in. 
mięso z kurczaka, słonina, wątro-
ba i smalec wieprzowy oraz bułka 
pszenna i tarta, jaja, marchew, ce-
bula i przyprawy. 

W sobotę, 20 czerwca br. w Bu-
dach Barcząckich k/Mińska Maz. 
otwarto nowy sklep spożywczy 
nr 5 PSS Mińsk Maz. Jak powie-
dział nam prezes PSS Ireneusz 
Durda, to już szósty nieduży 
sklep na wsi, z 2-osobową zało-
gą. Z entuzjazmem mieszkańcy 
przyjęli ofertę świeżych warzyw, 
owoców, mięs i wędlin, pocho-
dzących prosto z giełdy w Bro-

niszach i od cenionych lokalnych 
dostawców (p. foto). Sklep zaspo-
kaja podstawowe potrzeby spo-
żywcze; nabiał, pieczywo, napo-
je, mrożonki, alkohole, słodycze, 
ale i oferuje chemię gospodarczą, 
środki czystości itp. 

Więcej str. 2 u 

Podczas zebrań czerwcowych, 
delegaci zwykle po wyborze 
przewodniczącego i prezydium, 
zatwierdzali porządek obrad, po 
dyskusji zatwierdzali sprawozda-
nia za rok 2019, kierunki działań 
na rok 2020, absolutorium dla 
zarządu. Dokonywano podziału 
nadwyżki bilansowej za rok 2019 
i określano najwyższą sumę zo-
bowiązań spółdzielni. Na niektó-
rych zebraniach wybrano nowe 
rady nadzorcze oraz przedstawi-
cieli na zjazd przedkongresowy 

VII Kongresu Spółdzielczości 
w I kwartale 2021 r. 

Jak się dowiadujemy, na tych 
dorocznych zebraniach spół-
dzielczych, mimo obecnie wyjąt-
kowo trudnych warunków pracy 
w handlu, produkcji i gastrono-
mii, panowała odpowiedzialna 
atmosfera spółdzielczej solidar-
ności i mobilizacji do przyszłych 
niełatwych zadań. 

Więcej str. 5 u

Na Zebraniu Przedstawicieli WSS Śródmieście siedzą od prawej: prezes WSS Anna 
Tylkowska, prezes KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski i wiceprezes WSS Karolina 
Strząska. 

29 czerwca br. w historycznym gmachu Społem, w Sali im. 
Ireny Strzeleckiej obradowało doroczne Zgromadzenie 
Wspólników Mazowieckiej Agencji Handlowej Społem. 

Na zdjęciu od prawej: przewodnicząca Rady Nadzorczej Anna 
Tylkowska, prezes Zarządu MAH Jadwiga Wójtowicz-Garwoła 
i sekretarz Rady Nadzorczej Grażyna Gąstał. 

Więcej str. 3 u

– Spółdzielczy handel spożywczy, tak jak cały polski handel, powi-
nien zyskać na powstaniu Krajowej Grupy Spożywczej. Jestem głębo-
ko przekonany, że jej powstanie otworzy możliwość owocnej współ-
pracy w celu promowania wizerunku polskich rolników, producentów 
i polskich towarów – mówi Artur Soboń, Wiceminister Aktywów Pań-
stwowych.

– Jakie są cele i uzasadnienie powstania Krajowej Grupy Spo-
żywczej? Hasłem przyświecającym KGS jest „od pola do stołu”. 
Co dokładnie ono oznacza?

– Celem działań związanych z powstaniem Krajowej Grupy Spożyw-
czej, a więc konsolidacją różnych podmiotów, jest stworzenie jednego 
silnego podmiotu, który wzmocni naszą pozycję rynkową, przyczyni 
się do rozwoju polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego, a w kon-
sekwencji wpłynie na wzmocnienie naszej pozycji konkurencyjnej na 
krajowych i międzynarodowych rynkach żywnościowych. W wyniku 
tej konsolidacji uzyskane zostaną synergie oraz optymalizacja kosztowa 
i przychodowa w obszarze prowadzonej działalności gospodarczej spół-
ek, które wejdą w skład Krajowej Grupy Spożywczej. 

W wyniku powstania silnego podmiotu, polscy rolnicy związani ze 
spółkami grupy będą mieli szansę na skorzystanie z efektów syner-
gii, osiągniętych w ramach konsolidacji oraz udogodnień dostępnych 
w ramach powstałej Grupy Kapitałowej. Jednym słowem spółki Skar-
bu Państwa mogłyby nie tylko produkować, ale też sprzedawać, a to 
sprawiłoby, że rząd byłby obecny „od pola do stołu”.

Więcej str. 3 u

Rozmowa z ARTUREM 
SOBONIEM – sekretarzem 
stanu w Ministerstwie 
Aktywów Państwowych  
i pełnomocnikiem rządu ds. 
instrumentów finansowania 
rozwoju gospodarczego 
państwa.

Do zmodernizowanego i bezpiecznego „Społem” Spółdziel-
czego Ośrodka Wypoczynkowego ZORZA w Kołobrzegu za-
prasza prezes DANUTA MIODUSZEWSKA (patrz str. 6).

Zapraszamy
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Wędzarnia w Halach Bana-

cha została uruchomiona na po-
czątku tego roku. Przez pierw-
sze dni jej działalności klienci, 
przez wewnętrzny radiowęzeł 
w hali, byli informowani o tej 
nowej znakomitej inicjatywie. 
Nie obyło się również bez de-
gustacji. Z kolei na samych 
produktach wędliniarskich po-
jawiło się specjalne oznaczenie 
i logotyp, by jeszcze bardziej je 
wyróżnić. 

Skąd pojawił się pomysł, by 
w Halach Banacha uruchomić 
własną wędzarnię? – Zawsze 
poszukujemy możliwości od-
różnienia się od konkurencji 
i dotarcia do klienta z nową 
ofertą, co nie jest oczywiście 
takie proste. Takie miejsce jak 
wędzarnia jest swojego rodza-
ju urozmaiceniem i odejściem 
od zwykłego serwowania wę-
dlin, które proponują wszystkie 
koncerny – wyjaśnia Rafał Ko-
walski, pełnomocnik Zarządu 
Spółdzielni Hale Banacha ds. 
jakości. Hale Banacha otrzy-
mują półprodukt od dostaw-
cy, jakim jest Gobarto – jedna 
z największych firm z branży 
mięsnej, który następnie tra-
fia do wędzarni zlokalizowanej 
w części spożywczej hali. 

Sam piec wędzarniczy jest 
nietypowy. – Nie jest bowiem 
na drewno, ale jest w nim dym 
wędzarniczy. Gdy rozmawiałem 
z technologiem żywienia, to po-
wiedział mi, że ten dym wędzar-
niczy jest otrzymywany w taki 

sposób, że benzopiren jest z nie-
go wytracany. W związku z tym 
natryski dymu wędzarniczego są 
nawet zdrowsze niż tradycyjne 
wędzenie. Produkt jest więc naj-
pierw wypalany, a potem natry-
skiwany dymem wędzarniczym, 
co powoduje, że w hali roznosi 
się bardzo ciekawy zapach – pod-
kreśla Rafał Kowalski.

I rzeczywiście, będąc w Halach 
Banacha, czuć przyjemny zapach 
tradycyjnych wędzonek. Piec 
ustawiony jest frontem do klienta. 
Widać więc cały proces wędzenia 
mięsa. Klienci to doceniają, bo do 

stoiska wędzarniczego ustawiają 
się kolejki osób przyciągniętych 
aromatem mięsa. – Wiadomo, 
że jak klient czuje ten zapach, 
to od razu inaczej podchodzi do 
produktu. A nasze produkty od-
znaczają się od tradycyjnej kieł-
basy – przyznaje pełnomocnik 
Zarządu Spółdzielni Hale Bana-
cha. W tej chwili wędzarnia przy-
gotowuje asortyment składający 
się z siedmiu pozycji: trzech ro-
dzajów kiełbas, dwóch rodzajów 
szynki, kurczaka i boczku. Wyro-
by te cieszą się dość dużym zain-
teresowaniem klientów. 

Co ważne podkreślenia, za-
pach z wędzarni nie przenika do 
innych stoisk w Halach Banacha. 
– Wszystko zostało pomyślane 
w ten sposób, by zapach przycią-
gał klientów, ale jednocześnie był 
odczuwalny na ok. 25 procentach 
powierzchni hali. Nie może być 
przecież takiej sytuacji, żeby dym 
wędzarniczy dotarł do miejsc, 
w których sprzedawane są wa-
rzywa i owoce. Nie wyobrażam 
sobie, żeby nasz klient kupił np. 
jabłka pachnące kiełbasą – wyja-
śnia nasz rozmówca.

Wędzarnie w Halach Banacha 
obsługują pracownicy zatrudnieni 
do działu wędliniarskiego, którzy 
zostali dodatkowo przeszkoleni. 
Powstanie tego miejsca jest in-
westycją na przyszłość. – Wia-

domo jakie produkty są sprzeda-
wane masowo w sklepach. Pełno 
w nich wypełniaczy, sztucznych 
barwików i konserwantów. Nasze 
produkty są o wiele lepszej jako-
ści – dodaje Rafał Kowalski.

MARCIN KOZIESTAŃSKI

Od Redakcji: O produkcji 
dymu wędzarniczego i jego 
zaletach wypowiadał się 20 
sierpnia 2018 r. dr inż. Andrzej 
Wasilewski na portalu miesne-
technologie.pl: 

„Dym w płynie podobnie jak 
świeżo otrzymywany dym wę-

dzarniczy produkowany jest 
z drewna naturalnego, a do tego 
często jest ubocznym produk-
tem suchej destylacji drewna 
przy produkcji węgla drzew-
nego. Podstawowym surowcem 
do otrzymywania preparatów 
dymu wędzarniczego jest drew-
no wymienionych gatunków 
drzew: buku, dębu, olchy, hiko-
ry, klonu, eukaliptusa, jesionu, 
jabłoni, wiśni, gruszy i innych, 
mających odpowiednie cechy 
organoleptyczne już gotowego 
preparatu płynnego. Drewno 
do produkcji preparatów dymu 
wędzarniczego rozdrabnia się 
i poddaje suszeniu do uzyska-
nia zawartości wody na pozio-
mie ok. 10%, następnie pod-
daje rozkładowi termicznemu 
w kontrolowanych warunkach, 
zazwyczaj metodą wolnej piro-
lizy w ogrzewanych zewnętrz-
nie retortach lub w piecach ob-
rotowych”.

„Zalety stosowania prepa-
ratu dymu wędzarniczego to 
przede wszystkim: skrócenie 
procesu wędzenia, obniżenie 
ubytków wagowych, standary-
zacja produktu oraz elimina-
cja bądź znaczne ograniczenie 
zanieczyszczenia środowiska 
powodowanego przez dym wę-
dzarniczy, a nade wszystko bez-
pieczeństwo zdrowotne final-
nych wyrobów”.

uDokończenie ze str. 1

Wędzarnia
Nowy sklep

Miło nam donieść, że podczas Zebrania Przedstawicie-
li WSS Śródmieście, 22 czerwca br. zostały wyróżnione 
dwie nasze koleżanki – autorki; kierująca sekretariatem 

redakcji JOLANTA JĘDRZEJEWSKA oraz kier. działu samo-
rządowego WSS DANUTA BOGUCKA. Na zdjęciu po wręczeniu 
grawertonów – dyplomów uznania Spółdzielczego Stowarzyszenia 
Kulturalnego im. St. Staszica, stoją od lewej: Ryszard Jaśkowski, 
Anna Tylkowska, Jolanta Jędrzejewska, Bartosz Jagielski z synem 
Grzegorzem, Stefan Zajączkowski. Grawertony dla Joli Jędrze-
jewskiej i Bartosza Jagielskiego – kier. administracji Osiedla Ste-
gny Południowe MSM Energetyka, wręczał w imieniu Kapituły 
prezes SSK red. Stefan Zajączkowski. W skład Kapituły wchodzą: 
prof. Bogdan Grzeloński, prof. Lech Królikowski i Wiesław Och-
man, sekretarz Janusz Maćkowiak. 

Natomiast Danucie Boguckiej Odznakę „Zasłużony dla Spo-
łem” wręczył osobno prezes KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski. 
Serdecznie gratulujemy!

Wyróżnieni

Jak nas poinformowała Justyna Kręcicka z działu marketin-
gu Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej, 3 czerwca br. został 
otwarty nowy, 66-ty sklep firmowy SPC przy ul. KEN 98 na 

Ursynowie. Pierwsi klienci korzystali z darmowych croissantów i to-
reb lnianych. Wśród chlebów można było wybrać na półkach m.in. 
żytni, słonecznikowy, orkiszowy, staropolski, hetmański, razowy. Na-
tomiast wśród bułek m.in. popularne grahamki, chałki, bajgle i kaj-
zerki. 

Z pewnością klientów skuszą, reklamowane na facebooku sezono-
we jagodzianki i drożdżówki z truskawkami oraz koktajle owocowe. 
Niektórzy skorzystają z proponowanych przez gimnastyczki z Le-
gionowa na facebooku SPC ćwiczeń domowych. Natomiast ojcowie 
w swoje święto 23 czerwca i ich bliscy, być może odnotowali zachę-
tę do kupowania im pizzy w lokalach SPC (capriciosa, parmeńska).
Wszystko to pod hasłem: „Smacznego Warszawo”. 
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Polski Holding
Rozmowa z ARTUREM SOBONIEM – sekretarzem stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych i pełnomocnikiem 
rządu ds. instrumentów finansowania rozwoju  
gospodarczego państwa.

– Rozumiem, że za wcześnie 
pewnie, by mówić jakie konkret-
nie firmy znajdą się w Krajowej 
Grupie Spożywczej, ale chciał-
bym zapytać, czy na jej powstaniu 
mogą skorzystać również sklepy 
Społem? Wydaje się bowiem, że 
teraz bardziej wspierany będzie 
hurt państwowy, a sklepy Społem 
podporządkowują się przecież idei 
popierania polskich producentów, 
poprzez realizowanie chociażby 
programów takich jak „Produkt 
polski”, czy „Doceń polskie”.

– W tym momencie trudno jesz-
cze dokładnie powiedzieć, które 
podmioty znajdą się w Krajowej 
Grupie Spożywczej. Taką informa-
cję podamy w ciągu najbliższych 
miesięcy. Na pewno nie będziemy 
chcieli budować państwowej sie-
ci sklepów od zera, ale stworzymy 
ją na podwalinach istniejących już 
tworów. Do końca roku chcemy 
przeprowadzić badania, wyceny 
i zgody na połączenie. Aktualnie, 
przy aktywnym udziale Minister-
stwa Aktywów Państwowych, pro-
wadzone są prężne prace mające na 
celu stworzenie silnego podmiotu, 
który wzmocni pozycję rynkową 
spółek z portfela Skarbu Państwa, 
jak również przyczyni się do roz-
woju polskiego rolnictwa i przemy-
słu spożywczego, a w konsekwencji 
wpłynie na wzmocnienie naszej po-
zycji konkurencyjnej na krajowych 
i międzynarodowych rynkach żyw-
nościowych.

W tym celu w dniu 25 lutego br. 
pomiędzy Skarbem Państwa – re-
prezentowanym przez Ministra Ak-
tywów Państwowych Pana Jacka 
Sasina i Zarządem Krajowej Spółki 
Cukrowej S.A. zostało zawarte poro-
zumienie dotyczące przygotowania 
i realizacji koncepcji konsolidacji 
spółek z branży rolno-spożywczej. 
Obecnie trwa finalizacja I fazy pro-
jektu prowadzona przez Doradcę 
Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 

Strony Porozumienia zadeklarowały 
dążenie do zakończenia prac w IV 
kwartale 2020 r. Więc jeśli wszystko 
dobrze pójdzie, to do konsolidacji 
dojdzie jeszcze w tym roku.

– Zgodzi się Pan chyba ze 
stwierdzeniem, że na polskim ryn-
ku dominują zagraniczne koncer-
ny handlowe, dlatego ważne jest 
promowanie polskich sklepów, 
które de facto obecnie upadają. 
A Społem to polska firma działa-
jąca od 150 lat, która zawsze słu-
żyła Polakom w okresie okupacji, 
wojen i kryzysów. Ma charakter 
narodowy. Czy resort aktywów 
państwowych będzie w przyszło-
ści wspierał spółdzielczy handel 
spożywczy? 

– Spółdzielczy handel spożyw-
czy, tak jak cały polski handel powi-
nien tylko zyskać na powstaniu Kra-
jowej Grupy Spożywczej. Jestem 
głęboko przekonany, że powstanie 
grupy kapitałowej spółek z bran-
ży rolno-spożywczej, budowanej 
w oparciu o aktywa i potencjał spół-
ki z większościowym udziałem 
Skarbu Państwa np. Krajowej Spół-
ki Cukrowej S.A., otworzy możli-
wość owocnej współpracy w celu 
promowania wizerunku polskich 
rolników, producentów i polskich 
towarów, z korzyścią dla nich i in-
nych interesariuszy rynku, w tym 
również polskich spółdzielców. 

– Czego życzy Pan Minister 
spółdzielcom z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Spółdzielczości, któ-
ry co roku świętujemy 1 lipca? 

– W Międzynarodowym Dniu 
Spółdzielczości życzę Państwu wy-
trwałości w realizacji wizji rozwoju 
polskich spółdzielczych sieci han-
dlowych, tak aby Społem realizując 
swój narodowy charakter, mógł się 
stać wizytówką do promowania pol-
skich producentów, ich marek oraz 
produktów. 

ROZMAWIAŁ:
 MARCIN KOZIESTAŃSKI

W dniu 29 czerwca 2020 
roku w budynku KZRSS 
„Społem” w Sali Konfe-

rencyjnej im. Ireny Strzeleckiej 
odbyło się Zgromadzenie Wspól-
ników Mazowieckiej Agencji Han-
dlowej „Społem” Sp. z o.o., na któ-
rym zatwierdzono sprawozdania 
Zarządu i Rady Nadzorczej Spół-
ki za rok 2019 rok oraz dokonano 
podziału zysku netto za rok 2019. 
Na przewodniczącą obrad Zgro-
madzenia Wspólników wybrano 
przewodniczącą Rady Nadzorczej 
MAH Annę Tylkowską, a na sekre-
tarza Grażynę Gąstał, sekretarza 
Rady Nadzorczej MAH. 

Mazowiecka Agencja Handlowa 
na dzień 31 grudnia 2019 roku była 
własnością 24 wspólników, dyspo-
nujących łącznie 788 udziałami po 
2 500 złotych każdy. Kapitał zakła-
dowy wraz z rezerwowym wynosił 2 
000 000 zł. W trakcie 2019 roku nie 
nastąpiły zmiany w liczbie udziałow-
ców i w strukturze kapitału zakłado-
wego Spółki. Na koniec roku 2019 
Spółka posiadała 2 udziały po 60 
000 złotych każdy, na łączną kwotę 
120 000 złotych w SOW „ZORZA” 
w Kołobrzegu.

Wyniki ekonomiczne
Globalne przychody Spółki na 

dzień 31.12.2019 roku osiągnęły 
kwotę blisko 2 mln złotych, nato-
miast zysk brutto wyniósł 174 020 
złotych. Zgodnie z kodeksem spół-
ek handlowych rozliczenie należnej 
wspólnikom dywidendy przedsta-
wia się jak w przesłanych materia-
łach. Zarząd Spółki w porozumieniu 
z Radą Nadzorczą zaproponował 
wypłacenie 100% dywidendy net-
to na konta właścicieli. Jak wynika 
z Rachunku Zysków i Strat, struktura 
kosztów i przychodów w minionym 
roku i w porównywalnych okresach 
była stabilna. 

Podstawowa działalność 
Spółki

Rok 2019 zamknął 23-letni okres 
funkcjonowania Mazowieckiej 
Agencji Handlowej „Społem” Spół-
ka z o.o. W całym okresie działal-
ności Spółka wypracowała 14 mln 
zł zysku brutto, a przychody Spółki 
wyniosły ponad 202 mln zł. Jedno-
cześnie zakupy spółdzielni w ra-
mach umów Spółki to ponad 4 mld 
zł netto.

W 2019 roku na bazie podpisa-
nych 60 umów z producentami, dys-
trybutorami i importerami, spółdziel-
nie (aktualni udziałowcy) osiągnęły 
zakupy netto wartości ponad 234 mln 
złotych, co stanowi 106% w stosunku 
do 2018 roku. Na podkreślenie zasłu-
guje fakt, że wszystkie spółdzielnie 
reprezentowane w Radzie Nadzor-
czej Spółki znalazły się w I-szej piąt-
ce pod względem zakupów, które 
stanowiły 71% ogółu.

W ramach podpisanych wielo-
letnich umów generalnych, Zarząd 
podpisał roczne programy handlowe 
z prawie wszystkimi kontrahentami, 
precyzujące obowiązki kontrahentów 
i Spółki we wzajemnej współpracy 
na rzecz spółdzielni – konsekwentnie 
realizowane w 2019 roku.

W 2019 roku Spółka opracowała 
i zrealizowała szeroki program dzia-
łań wspierających sprzedaż, w tym:
*  Program – „LATO 2019 z MAH” 

z 12 kontrahentami tj.: BAKO-
MA, COCA COLA, HEBAR, JBB 
BAŁDYGA, FRITO LAY, AMA, 
NESTLE WATERS oraz CHŁOD-
NIA MAZOWSZE z firmami: 
KPH, FRONERI, KORAL, ICE 
MASTRY. 

* Programy promocyjne,
*  Materiały wydawnicze i reklama 

prasowa,
* Reklama w metrze w Warszawie,
*  Konferencje, warsztaty handlo-

we, posiedzenia Zespołu Konsul-
tacyjnego przy MAH.

Na przestrzeni całego roku zorgani-
zowano 10 sesji konferencji i warsz-
tatów handlowych z przedstawiciela-
mi pionów handlowych spółdzielni 
w celu wypracowania użytecznych 
dla spółdzielni form działania Spółki. 
Warsztaty handlowe MAH były i są 
bardzo lubianą przez spółdzielnie for-
mą prezentacji naszych kontrahentów, 
degustacji, poznania nowości i stra-
tegii MAH, a także forum dyskusji 
i szkolenia z zakresu towaroznawstwa 
i marketingu.

W minionym 2019 roku aktywny 
udział większości spółdzielni – udzia-
łowców MAH w przedsięwzięciach 
Spółki zaowocował pozytywnym 
wynikiem finansowym. Realizacja 
kampanii marketingowych MAH, 
szkolenia z zakresu organizacji 
i techniki handlu oraz cenne informa-
cje z dziedziny nowych technologii 
produkcji towarów oraz wyposażenia 
sklepów, były istotnymi czynnikami 
podniesienia kwalifikacji pracowni-
ków spółdzielni wszystkich szczebli 

zarządzania. Wyniki analiz były pre-
zentowane na posiedzeniach Rady 
Nadzorczej, a także były przydatne 
w negocjacjach z kontrahentami oraz 
przy planowaniu akcji promocyj-
nych. Szczegółowe przedsięwzięcia 
omówiono w załącznikach.

Kompletną informację o MAH 
i spółdzielniach prezentowano na 
monitorze w biurowcu przy ul. Gra-
żyny 15, a także na stronie: www.
mahwarszawa.pl

Rok 2020
W roku 2020, w okresie stanu epi-

demicznego i upowszechnionej pracy 
zdalnej, dużą rolę odgrywają media 
elektroniczne. W tym zakresie Spół-
ka nasza przystąpiła do przebudowy 

strony internetowej, która może być 
bardzo szybką i użyteczną platformą 
informacyjną (za zgodą zaintereso-
wanych spółdzielni), szczególnie 
tych, które takiej strony nie posiada-
ją. Strona www.mahwarszawa.pl jest 
książką adresową Spółdzielni i Kon-
trahentów zarówno w zakresie adre-
sów stacjonarnych jak i wirtualnych. 
Każda Spółdzielnia jest reklamowa-
na poprzez stronę MAH. Zmodyfi-
kowana strona www.mahwarszawa.
pl umożliwia spółdzielniom jeszcze 
szersze pasmo reklamy poprzez apli-
kację biznesową linkedin oraz po-
wszechnie używaną facebook.

Uruchomiliśmy już w lutym 2020 
roku nową formę informacji han-
dlowej indywidualnej dla zaintere-
sowanych spółdzielni na platformie 
ONET w liczbie 50 000 odsłon 
dziennie oraz w maju 2020 roku 
w formie mailingu do 200 000 ad-
resatów poczty na domenie onet.
pl regionalna. Nie zrezygnowaliśmy 
z naszej obecności w METRZE 
WARSZAWSKIM. Będziemy kon-
tynuować realizację wydawnictw 
w „Społemowcu Warszawskim” oraz 
Gazecie FAKT.

Priorytetem w 2020 roku jest 
utrzymanie płynności finansowej 
w Spółce i zabezpieczenie zgroma-
dzonych przez właścicieli udziałów. 
Nadrzędnym celem jest i będzie rów-
nież wysoka użyteczność Spółki dla 
udziałowców i satysfakcja ze współ-
pracy poprzez doskonalenie warun-
ków handlowych dla Spółdzielni 
w zawartych umowach i utrwalanie 
pozytywnego wizerunku spółdzielni 
i Mazowieckiej Agencji Handlowej 
”Społem”.

Zgromadzenie Wspólników

MAH Społem

W wyniku bezpardonowej, od 
blisko 30 lat, nieograniczo-
nej agresji bogatych zagra-

nicznych koncernów, co roku pada 
tysiące polskich, rodzimych sklepów. 
Jeśli na początku XXI wieku zagra-
niczne potęgi opanowały 25 proc. 
rynku spożywczego, to obecnie pro-
porcje odwróciły się i w rękach pol-
skich pozostało zaledwie nieco ponad 
20 procent sklepów spożywczych! 

Ale już sama zapowiedź utwo-
rzenia państwowej Krajowej 
Grupy Spożywczej budzi panikę 
i niemal histerię u zwolenników 
opanowania rynku przez kapitał 
zagraniczny i transferowania jego 
niebotycznych zysków za granicę. 

Oto znany długoletni, w latach 
2000-2017 dyrektor generalny orga-
nizacji zagranicznych sieci handlo-
wych POHiD, a obecnie „niezależ-
ny” ekspert Maria Andrzej Faliński 
ostro krytykuje projekt KGS. 

Cytując ministra rolnictwa, któ-
ry utworzeniem państwowego hol-
dingu chce „odzyskać także rynek 
wewnętrzny” i wzmocnić „ pozycję 
polskiego rolnika w systemie”, do-
cieka: „Czy chodzi o firmy z obcym 
kapitałem? Czy ma je jakoś osłabić 
państwowa własność grupy, która 
„załatwi” sobie sukces, czy może dys-
kryminujące przepisy i praktyki?”

Na łamach portalu dlahandlu.
pl, Maria Andrzej Faliński, obecnie 
prezes Stowarzyszenia Forum Dia-
logu Gospodarczego, doszukuje się 
niecnego „zamachu” na zagraniczne 
sieci: „Ma to być franczyza, przejęta 
sieć detaliczna, może hurtowa? Dużo 
tu retoryki o posmaku ksenofobicz-
nym, zapowiadającym dyskryminu-
jące traktowanie firm spoza kręgu 
przywileju. Do tego ideologiczny 
agraryzm, z istoty swej zamykający 
kraj na świat”.

Potem roztacza katastroficzne 
wizje: „A może padający franczyzo-
biorcy dostaną lepsze oferty z pań-
stwowej superfirmy? Może upadają-
ce wielkie sklepy i całe sieci znajdą 
polskich, „słusznych” nabywców 
(publicznych?), którzy będą „lepsi” 
dla polskich dostawców? Wątpię po 
stokroć”.

I wreszcie ekspert i rzecznik in-
teresów obcych firm, ujawnia ich 
paniczny strach przed złamaniem 
ich dominacji rynkowej, w niewy-
brednych słowach: „Powstanie krąg 
przywileju i dyskryminacji. Przy-
wilej polegający na znalezieniu się 
w dotowanym raju dostawcy (rolnika, 
przetwórcy) będzie dobrem rzadkim, 
więc powołanie do grona swoich za-
cznie kosztować i nie będzie to legal-
ne (wyklinano tzw. półkowe, a może 
być gorzej). To także boleśnie podzie-

li firmy. A jeszcze ci przegrani poskar-
żą się do sądów tu i – TAM też…”

I na koniec wypowiedzi, po po-
straszeniu sądami zagranicznymi, 
odsłania dalej lęki obcych sieci, któ-
re boją się patriotyzmu zakupowego 
Polaków. Twórcom koncepcji pań-
stwowego holdingu spożywczego 
zaleca: „popracować trzeba, a nie 
łopotać sztandarami i grzmieć”…

Przypomnijmy, że jak pisał 29 
stycznia br. na portalu Wiadomości 
Handlowe Paweł Jachowski, Kra-
jowa Grupa Spożywcza, nazywana 
niekiedy Narodowym Holdingiem 
Spożywczym czy Polską Grupą Spo-
żywczą, zajmować ma się stabiliza-
cją, promocją i regulacją rynku rolno
-spożywczego w Polsce. Dodajmy, 
że dla ratowania niknącego polskie-
go handlu to mocno spóźnione prace. 

Prace przygotowawcze, zapo-
wiadane od kilku lat przez poli-
tyków Prawa i Sprawiedliwości, 
przyspieszono w ub. roku powo-
łując zespół roboczy w Minister-
stwie Rolnictwa, a obecnie trwają 
w nowym Ministerstwie Aktywów 
Państwowych (p.wywiad na str.1-
3). Być może na powołaniu KGS 
skorzysta polski handel i Społem, 
np. z państwowego hurtu, czy 
z promocji sprzedaży „polskich to-
warów w polskich sklepach”. 

DARIUSZ GIERYCZ

POLEMIKI Panika
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W kronice Spółdzielni od-
notowano, że wszystko 
zaczęło się 15 listopada 

1959 roku w Wyszkowie.  Założy-
ciele spółdzielni uchwalili wów-
czas jej statut. Natomiast 7 maja 
1960 r. Sąd Powiatowy dla miasta 
stołecznego Warszawy – Pragi, 
wpisał do rejestru  Powszechną 
Spółdzielnię Spożywców w Wy-
szkowie o nazwie „Jedność Ro-
botnicza”, która od tego dnia 
rozpoczęła oficjalną działalność.

  Na czele pierwszej Rady Nad-
zorczej stanęli Antoni Rytel – 
przewodniczący i Wacław Miesz-
kowski –  z-ca przewodniczącego. 
W skład Zarządu Spółdzielni we-
szli: Józef Krym, Marian Bień-
kowski i Zdzisław Stoszewski. 
Pierwsze sklepy i masarnia po-
wstały już w 1959 roku  w  bar-
dzo prymitywnych warunkach. 
Wydzierżawiono lokale od pry-
watnych właścicieli, remontowa-
no je i dopasowywano do potrzeb 
spółdzielni. 

Jako pierwsze  zaczęły funk-
cjonować następujące placówki: 
sklepy spożywcze oraz obuwniczy 
przy ul. Armii Czerwonej, sklepy 
spożywcze i pasmanteryjny przy 
ul. I Armii WP, sklepy spożyw-
cze w Latoszku i Rybienku Le-
śnym, sklep dziewiarski przy ul. 
Kościuszki oraz masarnia przy ul. 
Nadgórze. Lata 1959–63,  to trudny 
okres dla władz spółdzielni. Trze-
ba było wykazać dużo inicjatywy, 
włożyć wiele wysiłku i pracy, aby 
rozwijać spółdzielnię, także póź-
niej poprzez wieloletnie odgórne 
reorganizacje.

                                             
W 1962 r. wybudowano pierw-

szy własny obiekt,  pawilon han-
dlowo-gastronomiczny,  obec-
na restauracja Wyszkowianka. 
W następnych latach wysiłkiem ko-
lejnych pokoleń spółdzielców uru-
chomiono wiele nowych obiektów, 
w tym m.in. własną masarnię, skle-
py i pawilony handlowe. W 1974 
roku Spółdzielnia zatrudniała 260 
pracowników i posiadała już zna-
czący majątek. Funkcjonowało  18 
sklepów, zakład masarski, restau-
racja z kawiarnią Wyszkowianka, 
Ośrodek Praktyczna Pani. Bar „Pod 
Sosną” i  Bar Popularny, pięć za-
kładów usługowych i 15 kiosków 
detalicznych.  Powierzchnia han-
dlowa  wynosiła 2558 m2. W 1978 
r. uruchomiono też piekarnię. 

Od lat 70. Spółdzielnia objęła pa-
tronatem spółdzielnie uczniowskie 
w wyszkowskich szkołach. Dużym 
zainteresowaniem u dzieci i mło-
dzieży  cieszyły się  organizowane 
pod patronatem Spółdzielni zawo-
dy latawcowe. Szczegółową wie-
dzę i pomoc, w ich organizacji oka-
zał dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 2 Wyszkowie Jan Hryniewicz, 
który przez 12 lat był przewodni-
czącym Rady Nadzorczej. Do dzi-
siaj aktywnie organizuje z wielkim 
powodzeniem uczniowski festiwal 
latawcowy na jesieni każdego roku. 

20 października 1982 r.,  w ramach 
kolejnej  centralnej reorganizacji, 
w oparciu o ustawę Prawo Spół-
dzielcze,  powołano samodzielną  
„Społem” Powszechną Spółdzielnię 
Spożywców  w Wyszkowie, która 
powstała na miejsce wyszkowskie-
go oddziału Wojewódzkiej Spół-
dzielni Spożywców w Ostrołęce.

W latach 90. pomimo negatyw-
nych skutków tzw. Specustawy 
z 1990 r. i rosnącej gwałtownie 
konkurencji, wykupiono cztery 
sklepy i siedzibę spółdzielni, pod-
jęto modernizację obiektów, od 
1994 r. wprowadzono kartę klien-
ta, przystąpiono do Mazowieckiej 
Agencji Handlowej i Krajowej AH, 

powstały sklepy LUX. Na początku 
XXI wieku komputeryzowano i kli-
matyzowano sklepy. 

Znaczący postęp odnotowano 
od 2008 r., czyli pod kierunkiem 
obecnego zarządu. Następuje po-
większenie powierzchni sklepów, 
uruchomiono salon Eleganza, 
wszystkim  zmodernizowanym 
placówkom handlowym nadano 
nazwy, kojarzące się z budzącym  
dniem,  takie jak: Świt, Promyk,  
Zorza, Tęcza czy Poranek, oraz 
wykonano nowe szyldy. Wdrożo-
no nowy program lojalnościowy, 
uwłaszczono wszystkie grunty, roz-
poczęto wymianę oświetlenia. 

DZISIEJSZY  
WIZERUNEK 

Dzisiejsza spółdzielnia to no-
woczesna, prężnie rozwijająca się 
firma prowadząca działalność han-
dlową, produkcyjną, gastronomicz-

ną oraz wynajem lokali. Po-
wierzchnia handlowa w ciągu 
sześćdziesięciu lat nie uległa 
zmniejszeniu i obecnie wy-
nosi 2800 mkw. W  latach 
90.,  w okresie kryzysu go-
spodarczego,  1179 mkw. 

powierzchni użytkowej  wła-
snych obiektów,  zostało wy-
dzierżawione pod działalność 
niekonkurencyjną wobec 
spółdzielni W obiektach PSS 
funkcjonuje obecnie bank, 
apteka, optyk, biblioteka, 
biuro rachunkowe, wetery-
narz,  kosmetyczka. W roku 
jubileuszowym, działalność 
spółdzielnia prowadzi we 
własnych 10 sklepach bran-
ży spożywczej i 4 sklepach 
z artykułami przemysło-
wymi,  piekarni-ciastkarni 
oraz restauracji.

Wyszkowska PSS oferuje 
bogaty asortyment towarów 
wysokiej jakości, konkuren-
cyjne ceny, miłą i fachową 
obsługę. Do sklepów do-
starcza pieczywo i wyroby 
cukiernicze  tylko z własnej 
piekarni, produkowane tra-
dycyjną metodą, na zakwasach, bez 
udziału konserwantów. Nie korzy-
sta przy tym z ciasta mrożonego 
i półproduktów. Wyroby garmaże-
ryjne pochodzą  z produkcji  restau-
racji „Wyszkowianka”.  

Poza pełną ofertą artykułów spo-
żywczych, oferują duży wybór ar-
tykułów dziecięcych, odzieży dam-
skiej i męskiej, obuwia, bielizny, 
a także szkła i porcelany. Promują 
polskie wyroby. 

Te działania pozytywnie ocenia-
ją klienci, bo ponad połowa z nich 
posiada kartę lojalnościową pro-
gramu „Społem”– znaczy razem”. 
Aktywnych jest ponad 5000 kart 
lojalnościowych.

Otaczająca konkurencja w tym 
sklepy wielkopowierzchniowe, 
zmuszają do poszukiwania nowych 
metod sprzedaży, reklamy i  pro-
mocji. Dlatego, aby nie przegrać 
z konkurencją, rokrocznie przezna-
czają kilkaset tysięcy złotych na 
modernizację istniejących obiek-
tów, czyniąc je nowoczesnymi. Na 
ten cel pozyskują również środki 
zewnętrzne poprzez dobrą współ-
pracę z Powiatowym Urzędem Pra-
cy w Wyszkowie oraz korzystając 
z środków unijnych.

Wspierają działania na rzecz 
rozwoju lokalnej kultury, sportu 
przekazując na ten cel  corocznie 

darowizny w wysokości kilku ty-
sięcy złotych. PSS bierze  udział 
w różnego rodzaju imprezach or-
ganizowanych przez lokalne wła-
dze samorządowe. Od 2012 roku  
są stałym uczestnikiem Festiwalu 
Miodu i Chleba, który odbywa się 
w  Kamieńczyku pod Wyszkowem. 
Dwukrotnie otrzymali nagrodę 
specjalną festiwalu. W 2014 roku  
wyszli z inicjatywą do Urzędu 
Miasta, wznowienia w Wyszkowie 
imprezy, związanej z piękną pol-
ską tradycją – festiwal latawcowy, 
który cieszy się dużym zaintereso-
waniem  wśród dzieci i młodzieży 
wyszkowskich szkół. Władze mia-
sta i powiatu w osobach burmistrza 
i starosty, doceniają te działania 
i aktywnie je wspierają w codzien-
nej pracy. W 2019 roku otrzyma-
li Nagrodę Starosty Powiatu za 
wkład w rozwój gospodarczy po-
wiatu wyszkowskiego.

Od 2011 roku Instytut Euro-
pejskiego Biznesu włączył spół-

dzielnię do grona elitarnego klubu 
najdynamiczniej rozwijających się  
w Polsce małych i średnich firm;  co 
roku przyznawane są im wyróżnie-
nia  w konkursie „Gazela Biznesu”,  
a ostatnio „Gepardy Biznesu”. 
Wyróżnienie to świadczy o tym, że 
co roku odnoszą sukces w działal-
ności gospodarczej poprzez wzrost 
przychodów i wypracowywaniu  
z działalności dodatniego wyniku 
finansowego.

Przez 60 lat działalności spół-
dzielnia zatrudniała wielu pra-
cowników. Obecnie  w spółdzielni 
zatrudnionych jest  149 osób  na 
podstawie umowy o pracę i 29 
osób na podstawie umowy zlece-
nia, z tego ponad 84% stanowią 
kobiety.  Wykształcono wielu 
uczniów, którzy w większości zo-
stali pracownikami spółdzielni. Co 
roku ponoszone są nakłady  finan-
sowe na podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych zatrudnionych osób 
poprzez organizację specjalistycz-
nych szkoleń. Pracownicy mają 
możliwość skorzystania z dofinan-
sowania z funduszu socjalnego  do 
różnych form wypoczynku.

Wspólnie z rodziną mogą uczest-
niczyć w zabawach tanecznych, 
organizowanych  tylko dla nich 
w restauracji Wyszkowianka, co-
rocznych  wyjazdach do teatru. 
Od przeszło dziesięciu  lat,  dla 
chętnych pracowników, organizo-

wane są wycieczki krajoznawcze. 
Pracownicy mieli okazję poznać 
piękno nie tylko polskich miast, ale 
i wielu za granicą. Wspólnie zwie-
dzano: Warszawę, Toruń, Kraków 
, Wadowice, Kazimierz, Gniezno, 
Poznań, Wrocław ,Gdańsk, Sopot,  
Wilno, Pragę, Wenecję Padwę, 
Rzym, Asyż, Paryż, Berlin, Buda-
peszt, Karlskronę w Szwecji , Jero-
zolimę, czy Betlejem.

Spółdzielnia zrzesza aktualnie 
222 członków. Od 12 lat przewod-
niczącym Rady Nadzorczej jest 
Edward Groniecki.

Jak mówi prezes Jadwiga Tofel: 
„Dorobek sześćdziesięcioletniej 
działalności Spółdzielni jest za-
sługą wielu pokoleń ludzi, którzy 
tutaj spędzili swoje życie zawo-
dowe, pokazali umiejętności, wie-
dzę i upór w działaniu  na rzecz 
społeczeństwa, oraz  z ogromnym 
wysiłkiem tworzyli i nadal pracu-

ją nad wizerunkiem firmy. 
Do ciągłości i aktualności 
idei spółdzielczych przy-
czyniają się  pracownicy, 
zarówno ci od dziesięciole-
ci związani z jednym miej-
scem pracy, jak i młodzi, 
którzy będą  kształtować 
naszą przyszłość”.

Warto dodać, że od 1960 
r. kolejnymi prezesami byli: 
Józef Krym, Stanisław Sa-
łajczyk, Ryszard Zbrzeź-
ny, Czesław Piotrowicz, 
Władysław Mielczarczyk, 
ponownie Czesław Piotro-
wicz i od 2008 r. Jadwiga 
Tofel, która wraz z wice-
prezesem Markiem Kę-
dzierskim stanowią zarząd 
spółdzielni.   

BILANS I PLANY
W roku 2019 przezna-

czono  jak najwięcej wy-
pracowanych środków 
na dalszą modernizację 
własnych obiektów oraz 

wypracowanie dodatniego wyni-
ku finansowego w wysokości 110 
tys. zł. Wszystkie założenia planu 
pracy na 2019 rok zrealizowano. 
W  2019 roku  działalność deta-
liczna prowadzona była  tak   jak 
w roku poprzednim w 13 placów-
kach o zwiększonej powierzchni 
handlowej do 2571 mkw. Duży 
nacisk położono na reklamę 
i promocję nowych  towarów 
oraz produktów wytwarzanych 
tradycyjnymi metodami. 

Działanie w grupach zakupo-
wych  z  Mazowiecką Agencję 
Handlową  „Społem”  oraz we 
współpracy z KPH Społem pozwa-
lało przeprowadzać  liczne akcje 
promocyjne. Wartość sprzedaży  
brutto za 12 m-cy wzrosła i osią-
gnięto dynamikę obrotów 109,8  %. 
Średniomiesięczny obrót w stosun-
ku do roku ubiegłego wzrósł o 269 
tysięcy zł . W działalności handlo-
wej wykonano założone zadania  
planowe, uzyskując dodatni wynik 
finansowy  w kwocie 111 895 zł. 

Działalność produkcyjna, pro-
wadzona była w jednej piekarni. 
Ogólna wartość sprzedaży netto 
zwiększyła się i osiągnięto dyna-
mikę do roku ubiegłego  113,7%.  
Największy wzrost odnotowa-
no w  grupie pieczywa żytniego. 
Zmiany asortymentu wyrobów 
piekarskich oraz wprowadzenie 

nowych wyrobów cukierniczych 
pozwoliły zrealizować  plan pro-
dukcji i sfinansować nakłady na 
modernizację pomieszczeń oraz 
zakup niezbędnego wyposażenia.  
W produkcji piekarskiej  uzy-
skano dodatni wynik finansowy 
w kwocie 64 573 zł.

W działalności gastronomicz-
nej w restauracji Wyszkowianka 
położono większy nacisk na pro-
mowanie usług gastronomicz-
nych organizowanych w zakładzie  
i w cateringu. Rozwinięto produk-
cję wyrobów garmażeryjnych na 
zaopatrzenie do własnych sklepów. 
Rozszerzono znacznie  asortyment 
. Za 12 m-cy wypracowano zysk 
w kwocie  42 607 zł, osiągając dy-
namikę sprzedaży  109.0%

W 2019 roku, prowadzono wiele 
zabiegów marketingowo promo-
cyjnych w celu pokazania klientom 
towarów w dobrej cenie i wysokiej 
jakości. Duży nacisk położono na 
sprzedaż towarów świeżych a tak-
że wyprodukowanych metodami 
tradycyjnymi. Dlatego w ciągłej 
sprzedaży  były wędliny wytwa-
rzane metodą tradycyjną, żytnie  
pieczywo z własnej piekarni na 
bazie naturalnego zakwasu, a także  
wyroby garmażeryjne z Wyszko-
wianki. Dużym zainteresowaniem 
cieszy się marka własna, która ma 
odpowiednią jakość i niską cenę. W  
sprzedaży jest 162 asortymentów 
marki własnej.

Systematycznie prowadzone są 
weekendowe promocje w grupie 
mięsa, wędlin , ciast i owoców, 
także w internecie. PSS wydaje 
dwutygodniową gazetkę promo-
cyjną, uczestniczy w akcjach KPH 
i reklamach MAH, także w formie 
plakatów „Tniemy ceny”. W pla-
cówkach przemysłowych również 
stosowanych jest wiele promocji, 
a w ramach porozumienia „Elegan-
za”, dwa razy w roku, wydawane są  
katalogi z nową kolekcją.

W roku 2019 na remonty i mo-
dernizacje własnych obiektów  po-
niesiono nakłady w wysokości  774 
tysięcy złotych oraz 200 tysięcy na 
wymianę wyposażenia w sklepach. 

W 2019 roku średnie zatrudnie-
nie w Spółdzielni wynosiło 144 
osoby. Średnia płaca w Spółdziel-
ni  wyniosła 3867 zł miesięcznie 
i wykazała dynamiką do  roku 
ubiegłego 113,3 %. W trakcie roku, 
pracownicy korzystali z różnych 
form pomocy z funduszu socjalne-
go w wysokości 204 568 zł.  Z fun-
duszu mieszkaniowego udzielono 
pożyczek na kwotę 99 000 zł. 

Ponad połowa klientów posia-
da kartę lojalnościową programu 
„Społem”– znaczy razem”. Aktyw-
nych jest ponad 5000 kart lojalno-
ściowych. W 2019 roku  otrzymali  
również prestiżowe  wyróżnienie 
Starosty Powiatu Wyszkowskiego 
za osiągniecia  w kategorii – rozwój 
gospodarczy powiatu.

Pomimo trudnej sytuacji 
gospodarczej i epidemicznej 
w kraju, Zarząd Spółdzielni  chce 
utrzymać dotychczasową pozycję 
Spółdzielni na miejscowym ryn-
ku w 2020 roku i zamierza m.in. 
dążyć do wzrostu sprzedaży de-
talicznej, produkcji piekarskiej 
oraz  gastronomicznej, prowa-
dzić nadal  intensywne działania 
marketingowe, wraz z promowa-
niem towarów dobrych jakościo-
wo o niskich cenach w tym marki 
własnej, kontynuować szkolenia 
i modernizację obiektów, przygo-
towywać uruchamianie nowych 
placówek handlowych.

Opr. Red.

Dorobek pokoleń
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l ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI l ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI l

W czerwcu br. odbywały zebra-
nia przedstawicieli warszawskich 
i okołowarszawskich spółdzielni 
Społem. Na podstawie zebranych 
informacji omawiamy kilka z nich: 
8 czerwca – WSG Centrum, 16 
czerwca – SS Mokpol, 22 czerwca 
– WSS Śródmieście, 25 czerwca – 
PSS Otwock i 27 czerwca – WSS 
Żoliborz. Prezentujemy główne 
osiągnięcia i zamierzenia spółdziel-
ni w latach 2019-2020. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku 
Spółdzielnia zrzeszała 138 

członków, z którymi utrzymu-
je stały kontakt poprzez corocz-
ne zebrania grup członkowskich. 
Udział członkowski wynosi 2500 
zł. W 2019 roku w 3 zebraniach 
sprawozdawczych uczestniczyło 
85 członków Spółdzielni, tj. 61,1% 
ogólnej liczby członków. W Spół-
dzielni w 2019 roku działało koło 
Seniorów zrzeszające 45 człon-
ków-emerytów. Średnie zatrud-
nienie w 2019 roku wyniosło 80,5 
etatu i było wyższe o 2,25 etatu niż 
w roku poprzednim. Z kolei śred-
nia płaca netto bez nagród z zysku 
wykonana w 2019 roku wynosiła 
5029 zł.

 W 2019 r. Spółdzielnia prowa-
dziła działalność w 5 zakładach: 
bar mleczny „Bambino”, kawiar-
nia „Rozdroże”, bar „Targówek”, 
Stołówka NIK, „Bistro Gocław”, 
a w barze „Praha” prowadziła dzia-
łalność administracyjną. Spółdziel-
nia wydzierżawiała również 4 lokale: 
„Gruba Kaśka”, Zodiak”, „Przy Ku-
rierze”, „Ulubiona”. Planowany ob-
rót na 2019 r, w kwocie 9 110 000 zł 
został wykonany w kwocie 9 109 142 
zł, tj. 100%. Planowana marża i inne 
wpływy w kwocie 14 891 000 zł zo-
stały wykonane w wysokości 15 101 
804 zł, tj. 101,4%. Planowane koszty 
na 2019 r. – 13 312 000 zł wykonane 
zostały w kwocie 12 774 912 – czy-
li 96%. W 2019 roku Spółdzielnia 
wypracowała zysk brutto w wyso-
kości 2 326 891 zł, przy planowa-
nym 1 579 000 zł, tj. 147,4%. 

Spółdzielnia reklamuje swo-
je zakłady na stronach interne-
towych, w środkach masowego 
przekazu i wydawnictwach spe-
cjalistycznych. Zakłady w ostat-
nim czasie organizowały szereg 
imprez, między innymi: spotkania 
przedświąteczne podopiecznych 
Ośrodka Pomocy Społecznej, bal 
sylwestrowy, przyjęcia weselne, 
komunijne, z okazji chrztu, uro-
dzin, jubileuszów, stypy. 

W związku z pandemią korona-
wirusa i zamknięciem zakładów ga-
stronomicznych, od 14 marca 2020 
roku nastąpił brak obrotów i przy-
chodów z wynajmu. Zarząd po głę-
bokiej analizie ekonomicznej posta-
nowił przeprowadzić Spółdzielnię 
przez obecny kryzys oraz utrzymać 
miejsca pracy, dlatego podjął kilka 
decyzji. Pierwszą z nich było za-
wieszenie od 1 kwietnia 2020 roku 
wszystkich regulaminów wypłat 
i dodatków do płac. 

Skorzystano również z Tarcz 
Antykryzysowych, związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19. Na 
wniosek Zarządu i za zgodą Rady 
Nadzorczej, Zebranie Przedstawi-
cieli podjęło Uchwałę o przekazaniu 
zysku za 2019 rok na Fundusz Re-
zerwowy, z którego pokryte zostaną 
straty za 2020 rok. Jak się dowiaduje-
my, z powodzeniem uruchomiono na 
nowo działalność czterech zakładów 
– Rozdroże, Bambino, Targówek 
i Gocław. Natomiast stołówkę w NIK 
zamknięto z powodu drastycznego 
spadku obrotów. 

W  dniu  16 czerwca 2020 roku  
w  siedzibie  Spółdzielni 

Spożywców  MOKPOL, odbyło 
się  Zebranie  Przedstawicieli, ze 
stuprocentowym udziałem 30 dele-
gatów.  Po  przywitaniu  uczestni-
ków,  wyborze  przewodniczącego  
Zebrania, zatwierdzeniu  porząd-
ku,  regulaminu  obrad,  wyborze  
prezydium,  komisji:  mandato-
wo-skrutacyjnej,  wyborczej  oraz  
uchwał  i  wniosków  przewodniczą-
ca Krystyna  Reduch  wyjaśniła, że 
z  powodu  pandemii  Zebranie  od-
bywa  się  w okrojonym  składzie,   
tylko z  udziałem  przedstawicieli  
i  Zarządu.

W  sprawozdaniu  Rady  Nadzor-
czej  za  2019 rok  omówione  zo-
stały  tematy  posiedzeń  poszczegól-
nych  Komisji  Branżowych, wyniki  
badania  finansowego  za  2019 rok 
oraz  lustracji  przeprowadzonej  
przez  KZRSS Społem.  Rada Nad-
zorcza podziękowała  Zarządowi  za 
ogromne  zaangażowanie  w  dbanie  
o  rozwój  i  modernizowanie  pla-
cówek. Podziękowania  skierowane  
zostały  również do  kierowników  i  
pracowników  sklepów  za  wzorowe  
prowadzenie  placówek  w  tak  trud-
nym  otoczeniu  przy  ciągle  rosnącej  
konkurencji.

Prezes  Sylwester  Cerański  po-
dziękował  całej  załodze  za  pracę  
w  tak  trudnym  czasie – pandemii, 
który  zaskoczył  wszystkich,  ale  nasi  

pracownicy  poradzili sobie  z  tym  i  
przez  pierwsze  bardzo  trudne  trzy 
miesiące  stworzyli  dla  klientów  
bezpieczne  miejsca  robienia  zaku-
pów.  W  2019 roku  obroniono się  
bardzo  małym wzrostem  kosztów, 
ale  sytuacja  jest  ciągle  bardzo  trud-
na, bo np. wzrost  cen  energii, która  
jest  jednym  z  podstawowych  kosz-
tów  zmusza   do  zmiany  urządzeń  
chłodniczych  i  oświetlenia  na  mniej  
kosztowne.  Wprowadzono nową  for-
mę  sprzedaży – wysyłkową.  Okres  
pandemii  wymaga  ponoszenia  więk-
szych  kosztów  niż  zakładano.  

W minionym, 2019 r. na szczegól-
ne uznanie zasługuje trud załóg oraz 
różnorodność podejmowanych akcji 
marketingowych, o których skrupu-
latnie pisaliśmy na naszych łamach. 
Były to m.in. różnorakie promocje, 
konkursy i degustacje, z okazji świąt 
i innych okoliczności, np. ro0ku 
szkolnego, Dnia Dziecka, Dnia Mat-
ki, Dnia Kobiet, Walentynek. Wzoro-
wo prowadzono aktualną informację 
i reklamę w internecie, zwłaszcza na 
facebooku.     

Zebranie  Przedstawicieli   doko-
nało  wyboru  10-osobowej  Rady  
Nadzorczej  na  kadencję  2020 – 
2023. Ukonstytuowała się ona w  
składzie: Krystyna  Reduch - 
przewodnicząca, Janina  Kowalska 
– z-ca  przewodniczącej, Barbara  
Stefańska – sekretarz, Janina  Koryl 
– przewodnicząca Komisji Rewizyj-
nej, Zofia  Sułek-Borzyszkowska – 
przewodnicząca Komisji  Gospodar-
czej; członkowie: Elżbieta  Czajka, 
Jadwiga  Golec, Stefan  Pawlak, Jan  
Popkiewicz, Sławomir  Wieteska. 

Prezes  Sylwester  Cerański  zo-
stał  wybrany  jako  delegat  na  zjazd  
przedkongresowy  przed  VII  Kon-
gresem  Spółdzielczości w I kwarta-
le 2021 r. Podjęto  16 uchwał, w tym 
absolutorium dla Zarządu. Przewod-
nicząca  odczytała  list  z  KZRSS 
Społem, podpisany  przez prezesa 
Zarządu  Ryszarda  Jaśkowskiego 
i jego zastępcę Szymona  Fabisia-
ka, w którym  zawarte  są  życzenia  
dla  Spółdzielni dalszego  rozwoju  i  
wszelkiej pomyślności.

W spółdzielczej, znanej restau-
racji Rozdroże obradowało 

22 czerwca br. Zebranie Przedsta-
wicieli najstarszej, ponad 150-let-
niej Społem WSS Śródmieście. 
Obrady prowadziła przewodni-
cząca Rady Nadzorczej Cecylia 
Przedpełska. Po wyborze komisji  
mandatowej i wnioskowej, wysłu-
chano sprawozdań za rok 2019 
i podjęto uchwały m.in. w spra-
wie ich zatwierdzenia, udzielenia 
absolutorium Zarządowi (prezes 
Anna Tylkowska i wiceprezes Ka-
rolina Strząska) oraz podziału zy-
sku. 

Na wstępie powitano gości: pre-
zesa Zarządu KZRSS Społem Ry-
szarda Jaśkowskiego, prezes SOW 
Zorza w Kołobrzegu Danutę Mio-
duszewską, prezesów spółdzielni 
– Hieronima Kobusa z Garwolina 
i Bogusława Różyckiego z WSS 
Praga Południe, prezesa Juvenes 
Projekt Rafała Szczepańskiego.

Jak wynika ze sprawozdań, na 
koniec minionego roku spółdziel-
nia zrzeszała 460 członków. Dzia-
łalność gospodarcza prowadzono 
w 19 placówkach handlowych 
o łącznej powierzchni sprzeda-
żowej ok. 4 tys. mkw. Ponadto 
spółdzielnia wydzierżawia innym 
użytkownikom na działalność nie-
konkurencyjną 16 własnych lo-
kali, a do tego część powierzchni 
sprzedażowej w DH Hala Mirow-
ska i w Centrum Marszałkowska. 
W 2019 r. Spółdzielnia zakupi-
ła dwa apartamenty w Szczyrku, 
o łącznej powierzchni 140 mkw., 
gdzie prowadzona jest działalność 
w formie wynajmu krótkotermino-
wego. 

Jak zapowiedziała prezes Anna 
Tylkowska, WSS Śródmieście 
szykuje się do inwestycji eko-
logicznej w odnawialne źródła 
energii, poczynając od Hali Mi-
rowskiej.

 Zapowiedziano tworzenie atrak-
cyjnej oferty towarów w oparciu 
o produkty świeże, poszukiwanie 
towarów konkurencyjnych jako-
ściowo, dalsze szkolenia,  remon-
ty i modernizacje. W bieżącym 
roku planowana jest kompleksowa 
wymiana oprogramowania w ca-
łej spółdzielni, a także kapitalny 
remont dachu i  przygotowanie 
remontu budynku-siedziby WSS  
przy ul. Nowy Świat 53 w Warsza-
wie.

W 2019 r. spółdzielnia wypraco-
wała zysk z całokształtu działalności 
w kwocie brutto 27,42 mln zł, co sta-
nowi 36,42 proc. sprzedaży brutto. 
Zysk wynika z zakończenia inwesty-
cji Nowy Sezam i końcowego rozli-
czenia ze spółką Zarządzanie Sezam. 
Jak zadeklarowano, zysk przezna-
czony ma być głównie „na nowe 
inwestycje, modernizacje, remonty 
i zakup urządzeń”. Te wyniki i całą 
aktywność spółdzielni, w tym inicja-
tywy społeczne  chwalił i dziękował 
za nie prezes KZRSS Społem Ry-
szard Jaśkowski, jak i pozostali go-
ście.   

– Uzyskany efekt przez Spół-
dzielnię jakim jest zysk, li-

czący się autorytet u dostawców, 
trwałe miejsce na rynku w regio-
nie – oparty jest na zaangażowa-
niu wszystkich pracowników Spół-
dzielni. Zarząd Spółdzielni wiele 
uwagi poświęcił temu, aby prowa-
dzona działalność była gospodar-
na, rentowna i nowoczesna, co po-
twierdziła lustracja za lata ubiegłe, 
a przeprowadzona w styczniu 2020 
roku. 

Dziękuję Radzie Nadzorczej, Za-
rządowi i Pracownikom Spółdzielni 
za wypracowany zysk. To wspólna 
praca i działania całej załogi – mówi-
ła podczas zebrania przedstawicieli, 
które odbyło się 25 czerwca Jadwi-
ga Studzińska, prezes PSS Społem 
w Otwocku.

„Społem” Powszechna Spółdziel-
nia Spożywców w Otwocku na dzień 
31 grudnia 2019 r. prowadziła dzia-
łalność handlową w 10 sklepach. 
Sprzedaż detaliczna na koniec roku 
2019 wynosiła 15 mln 446 tys. 600 
zł, co stanowi 85,5% działalności 
podstawowej. Sprzedaż w porów-
naniu do roku ubiegłego wzrosła 
o 5,8%. 

Marża wynosiła 3 mln 375 tys. zł 
i wzrosła do roku ubiegłego o 4,8%. 

Według stanu na koniec 2019 roku 
Spółdzielnia zrzeszała 301 człon-
ków.

Liczba osób zatrudnionych 
w Spółdzielni na dzień 31.12.2019 
r wynosiła 75 osób. Z kolei średnia 
płaca miesięczna wynosiła 3 336,44 
zł i wzrosła o 6% w stosunku do roku 
2018.

W Spółdzielni działa Koło Spół-
dzielczyń pod Zarządem Wacławy 
Maj (Przewodnicząca) i Zofii Mazur 
(Skarbnik). Spotkania Koła odby-
wały się raz w miesiącu w sali kon-
ferencyjnej biura. Na spotkaniach 
obchodzone były spółdzielcze i oso-
biste uroczystości jak imieniny, uro-
dziny, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, 
75 lecie Spółdzielni. 

Co warte podkreślenia, w 2019 
roku Spółdzielnia obchodziła 75-le-
cie istnienia. Z tej okazji dokonano 
odznaczeń wyróżnionych pracowni-
ków jak również odbył się piknik in-
tegracyjny. Wśród innych osiągnięć 
wyróżnić należy prace związane 
z ulepszeniem i modernizacją budyn-
ków Spółdzielni.

Główne zadanie Spółdzielni na 
rok 2020 to przede wszystkim osią-
gnięcie obrotu w detalu w wysokości 
16 mln 200 tys. zł, a także uzyskanie 
kwoty zysku na poziomie 310 tys. zł 
brutto. 

Oprócz tego PSS w Otwocku cze-
ka remont systemów alarmowych 
w dwóch sklepach, wymiana insta-
lacji elektrycznej w dwóch sklepach 
oraz wymiana instalacji hydraulicz-
nej w obiekcie przy ul. Wawerskiej, 
a także wykonanie elewacji budynku 
biurowo-handlowego przy ul. Po-
wstańców Warszawy 17. 

Innymi zamierzeniami na naj-
bliższy czas jest chociażby prze-
prowadzenie negocjacji z dostaw-
cami zmierzających do poprawy 
warunków handlu, prowadzenie 
różnych form reklamy, a także 
przeprowadzenie lustracji w Spół-
dzielni.

27 czerwca br. w siedzibie 
Społem WSS Żoliborz ob-

radowało Zebranie Przedsta-
wicieli, które miało charakter 
sprawozdawczo-wyborczy. Na 
wstępie odczytano list prezesa 
Zarządu KZRSS Społem Ryszar-
da Jaśkowskiego z gratulacjami, 
podziękowaniem i życzeniami 
owocnych obrad. Na przewodni-
czącą ZP wybrano Barbarę Bec-
ker, na jej zastępcę Agnieszkę 
Rytel i sekretarza Teresę Kaczyń-
ską. Wybrano trzy komisje: man-
datowo-skrutacyjną, wyborczą 
i wnioskową. 

Jak wynika ze sprawozdania rocz-
nego, spółdzielnia liczy obecnie 257 
członków i zatrudnia 240 osób w sze-
ściu placówkach handlowych, barze 
mlecznym Sady i w administracji. 
Przeciętna płaca w 2019 r. wyniosła 
3931 zł.   

W roku 2019 wydano 536 tys. zł 
na remonty i ponad 1 milion zł na za-
kup środków trwałych, w tym urzą-
dzeń chłodniczych, sprzętu kompute-
rowego i in. 

W swoim sprawozdaniu prezes 
Jadwiga Rowicka mogła poszczy-
cić się tym, że spółdzielnia uzyska-
ła za rok 2019 zysk brutto w wy-

sokości 1.085 tys.zł, a zysk netto 
osiągnięto w wysokości – 821,1 tys.
zł, co jest jego podwojeniem w po-
równaniu z rokiem 2018 (408,3 tys. 
zł netto)! Ten świetny wynik to efekt 
m.in. oszczędności w wydatkach, ale 
i wzrostu wpływów z wynajmu, ga-
stronomii i detalu. Jedynie sprzedaż 
piekarni odnotowała regres. 

Ponieważ od szeregu lat uczestni-
czyliśmy w zebraniach przedstawicie-
li i pisaliśmy o pracy placówek spół-
dzielni, można śmiało powiedzieć, że 
zyski żoliborskiej WSS to, obok trudu 
załóg i mądrej polityki zarządu, rów-
nież rezultat starannej bieżącej ana-
lizy rynku i potrzeb klientów. Każdy 
sklep ma swoich stałych, wiernych 
klientów, którzy obecnie przeważają. 
I to o nich dba się chyba najbardziej, 
bo znajdują w ulubionych sklepach 
swoje ulubione marki, świeże owoce, 
warzywa, mięsa i wędliny, wyroby 
tradycyjne i regionalne. 

Prezes Jadwiga Rowicka w swoim 
wystąpieniu zaznaczyła, iż od kwiet-
nia br. odnotowuje się widoczny, ale 
na szczęście nie dramatyczny spadek 
obrotów. Jednak, jak powiedziała: 
„Nikt nie jest w stanie przewidzieć co 
będzie się działo w kolejnych miesią-
cach, a w szczególności na jesieni, je-
żeli ewentualnie nastąpi kolejny atak 
pandemii koronawirusa. Na dzień 
przedstawienia sprawozdania brak 
jest realnego zagrożenia podstaw 
działalności placówek spółdzielni, co 
jest sukcesem i świadczy o dobrym 
przygotowaniu placówek do działań 
w trudnych warunkach.”

Jednogłośne przegłosowanie przez 
wszystkich 40 delegatów absoluto-
rium dla pani prezes, jednoznacznie 
oznacza pełne poparcie i zrozumie-
nie dla jej strategii działania. Powo-
łano ją też jako przedstawiciela na 
zjazd przedkongresowy (VII Kon-
gres Spółdzielczości zaplanowano 
w I kwartale 2021 r.). O składzie 
nowej Rady Nadzorczej poinformu-
jemy po jej ukonstytuowaniu. 

Opr. DARIUSZ GIERYCZ 
i MARCIN KOZIESTAŃSKI

Osiągnięcia i zamierzenia

uDokończenie ze str. 1

WSS Żoliborz
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61 pokoi, w tym 
apartament 
i 4 studia 

czekają na gości „Spo-
łem” Spółdzielczego 
Ośrodka Wypoczyn-
kowego „Zorza” w Kołobrzegu – 
W ostatnim czasie rozbudowaliśmy 
kolejne 3 pokoje. Obecnie jedno-
razowo możemy przyjąć 137 osób 
– mówi Danuta Mioduszewska, 
prezes Ośrodka. 

Oprócz powiększenia ilości pokoi, 
w tym roku w ośrodku nastąpiło po-
szerzenie jadalni. Wprowadzono też 
możliwość wypożyczania rowerów. 
Zdecydowano się także na poszerze-
nie oferty parkingowej. – Dostaliśmy 
od sąsiada na jakiś czas część terenu, 
który zagospodarowaliśmy na nowy 
parking. Kołobrzeg niestety cierpi na 
brak miejsc parkingowych, więc każ-
de dodatkowe miejsce, gdzie można 
pozostawić swoje auto jest wręcz na 
wagę złota – opowiada Danuta Mio-
duszewska. 

Wszystkie zmiany i drobne re-
monty, jak malowanie pokoi, nastąpi-
ły w okresie pandemii koronawirusa. 
Co ważne podkreślenia, szalejący na 
całym świecie wirus nie spowodował 
redukcji etatów. – Utrzymaliśmy całą 
załogę, nikogo nie zwolniliśmy, po-
mimo że nie pracowaliśmy praktycz-
nie od 14 marca do 4 maja – podkre-
śla pani prezes. 

Ośrodek „Zorza” może pochwa-
lić się sympatyczną kawiarnią i salą 

konferencyjną, które 
zostały zbudowane 
rok temu. Co cieszy, 
po czasie narodowej 
kwarantanny, do koło-
brzeskiego hotelu po-

woli wracają goście, a pracownicy 
zauważają coraz bardziej wzmożony 
ruch turystyczny. – Spodziewamy się 
gości z zagranicy, zwłaszcza Niem-

ców. Podoba się im nasz ośrodek 
i dosyć chętnie grupy niemieckie do 
nas przyjeżdżają – przyznaje Danuta 
Mioduszewska. 

Już długi weekend związany 
z Bożym Ciałem przyniósł ze sobą 
przyjazd prawie 90 gości, ale – jak 

podkreśla prezes Mioduszewska – to 
i tak duży sukces jak na ten trudny 
okres pandemii. Właśnie z koro-
nawirusem związane są też pewne 
obostrzenia, które panują w hotelu. 
Na bieżąco trzeba np. dezynfekować 
pomieszczenia wspólne, korytarze, 
czy windy.

– Kupiliśmy też lampy UV. Oso-
by sprzątające po gościach mają do 

dyspozycji te lampy, które nie są 
szkodliwe dla ludzi, a jednocześnie 
powodują dezynfekcję pomieszczeń. 
Oprócz tego wszystkich gości przy 
wejściu do jadalni obowiązuje de-
zynfekcja rąk. Obecnie w jadalni nie 
ma szwedzkiego stołu, lecz kelnerka 

podaje gościom dania do stolików. 
Ale za to goście mogą skorzystać 
z opcji zabrania posiłku do pokoju, 
czego wcześniej nie było. Ogranicze-
nia dotyczą też osób poruszających 
się windą – wyjaśnia pani prezes. Ze 
względu na koronawirusa, spółdziel-
nia odłożyła też w czasie coroczne 
Walne Zgromadzenie, które odbędzie 
się w sierpniu. 

W Spółdzielczym Ośrodku Wypo-
czynkowym „Zorza” udziały mają 34 
podmioty społemowskie: spółdziel-
nie, Krajowy Związek i dwie spółki 
– Mazowiecka Agencja Handlowa 
i spółka z Kołobrzegu, która powsta-
ła po przekształceniu tamtejszej spół-
dzielni.

– Jako pierwsza grupa, która od-
wiedziła w czerwcu nasz ośrodek 

była grupa spółdzielców z Gniezna. 
Jest nam bardzo miło, gdy przyjeż-
dżają goście ze spółdzielni. Chcie-
libyśmy, żeby spółdzielnie jeszcze 
częściej przysyłały do nas swoje gru-
py, albo przeprowadzały tutaj swoje 
posiedzenia. 

Do skorzystania z usług „Zo-
rzy” zapraszamy też warszawskie 
spółdzielnie. Społemowcy zawsze 
mogą liczyć na zniżkę, a zwłaszcza 
dotyczy to naszych udziałowców. 
Z Warszawy są nimi WSS Pra-
ga-Południe, WSS Śródmieście, 
SS Mokpol, Mazowiecka Agencja 
Handlowa i HSP „HURT” – dodaje 
prezes Danuta Mioduszewska.

MARCIN KOZIESTAŃSKI

Zapraszamy

„Nasz świat jest większy i lepszy”
„Zaskoczyć, zszokować, oczarować”

Marcowej wyprawie spółdziel-
ców z WSS Śródmieście do 
Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich niemalże do ostatniego 
dnia przed wyjazdem towarzyszyła 
niepewność. Podjętą kilka miesięcy 
wstecz decyzję o wycieczce życia nie-
pokoiła myśl o jej zaniechaniu z po-
wodu koronawirusa... 

Po sześciu godzinach lotu, zalicze-
niu dwóch stref czasowych i klima-
tycznych samolot linii

EMIRATES wylądował na naj-
większym terminalu świata w Duba-
ju. Bezzałogowe metro było pierwszą 
niespodzianką techniczną dla przy-
byszów z Warszawy.

Dubaj, jeden z siedmiu Emiratów 
– opisywany „w podróżach marzeń”, 
wśród „cudów świata „ położony na 
wybrzeżu Zatoki Perskiej uważany 
jest za najbardziej malowniczy. Mia-
sto na miarę XXI wieku ma swoje 
dziedzictwo kulturowe w początkach 

cywilizacji arabskiej. Odkrycie złóż 
ropy naftowej w 1966 roku zapocząt-
kowało w jego życiu ogromne zmiany. 

Z prowincjonalnego miasteczka 
rybaków i poławiaczy pereł stał się 
ultranowoczesną metropolią. Setki 
konstrukcji ze stali, szkła, betonu 
o oryginalnych kształtach przypo-
minających piramidy, statek pod ża-
glami czy egzotyczne kwiaty, tworzą 
niespotykane gdzieindziej widoki.

Podejmowane gigantyczne przed-
sięwzięcia mają swoje uzasadnienie 
w polityce rozwoju Emiratu. Po do-
konanych analizach wielkości zaso-
bów ropy naftowej, władze Dubaju 
postawiły na usługi finansowe, tu-
rystykę, przemysł budowlany i nie-
ruchomości. Stąd niebywały rozwój 
bazy hotelowej. 

Tego przykładem jest hotel Wieża 
Arabów (Burdż Al-Arab). Wznie-
siony na sztucznej wyspie w kształ-
cie rozpiętego żagla. Budowla ma 
wysokość 321 metrów, a istniejące 
tam dwupiętrowe apartamenty wy-
posażone są we włoskie marmury, 

złote żyrandole i klamki i obsługiwa-
ne przez wyjątkową załogę. Atrakcją 
jest winda w postaci łodzi podwod-
nej. Można też skorzystać tam z gór-
skiej kolejki, popływać na desce sur-
fingowej przy ośmiometrowej fali. 
Ten najbardziej luksusowy hotel, ma 
przyznane, nieistniejące nigdzie na 
świecie, 7 gwiazdek (!).

Najwyższym budynkiem świa-
ta liczącym 829 metrów jest Wieża 

Chalify (Burdż Chalifa) w kształcie 
lokalnego kwiatu pustyni o spiralnie 
skręconych, zwężających się i wy-
dłużających się ku górze płatkach. 
Liczy 163 piętra i pełni rolę zarów-
no hotelu, jak i biurowca. Od 2018 
roku atrakcję stanowi także Rama 
Dubaju (Dubai Freme) zlokalizowa-
na w Zabbel Parku. Obiekt ma 150 
metrów wysokości i jej najwyższa 
część to most widokowy z panoramą 
na miasto. 

Władze ZEA zaskakują świat 
tworzeniem sztucznych wysp. 
Oglądana z kosmosu Palm Jume-
irach ma kształt palmy. Na jej 16 
liściach pobudowano rezydencje 
i wille z prywatnymi plażami oraz 
apartamenty, a na jej szczycie po-
wstał pięciogwiazdowy eksklu-
zywny hotel Atlantis the Palm 
(2008). Można tam m.in. nurkować 
w największym w świecie oceana-

rium w towarzystwie delfinów. In-
nym oryginalnym pomysłem jest 
archipelag 300 wysepek w postaci 
gigantycznej mapy świata noszący 
nazwę – The World.

Zakupy można zrobić w ogrom-
nym luksusowym centrum handlo-
wym Dubai Moll. Ponad 1200 skle-
pów, oferujących towary światowych 
marek, z infrastrukturą gastrono-
miczną i rozrywkową – lodowiskiem 
olimpijskich rozmiarów, kinami, 
gigantycznym akwarium, wodospa-
dami. Centrum położone jest przy 12 
hektarowym jeziorze Burj Khalifa 
Lake z największą na świecie zsyn-
chronizowaną z muzyką i światłem 
multimedialną fontanną, której stru-
mienie wody osiągają wysokość 150 
m. Jest to miejsce m.in. spektakular-
nych fajerwerków na miarę rekordu 
Guinessa.

Wśród tego przepychu, gigan-
tycznych budowli nad kanałem Du-
bai Greek można odnaleźć oriental-
ny świat starej dzielnicy portowej. 
Przybywający do Dubaju turyści nie 
mogą opuścić bazaru z aromatycz-
nymi przyprawami świata. Ogromne 
wrażenie sprawia położony nieopo-
dal Złoty Bazar (Suk) największy 
z wyrobami z tego kruszcu w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich (ponad 
400 sklepów).

 O przeszłości miasta przypomina 
zrekonstruowana wioska rybacka, hi-
storyczna dzielnica starego miasta ze 
słynnymi wieżami wiatrowymi, które 
były naturalnym systemem klimaty-
zacji budynków.

Marcowy pobyt w ZEA, to także 
wizyta społemowców w ich stolicy 
Abu Zabi (Abu Dhabi) w emiracie 
o tej samej nazwie położonym na 
wyspie połączonej z lądem mostami 
drogowymi. Abu Zabi (w dosłow-
nym znaczeniu znaczy „ojciec gaze-
li” ) pełni rolę ośrodka kulturalnego 
federacji. 

Dumą arabskiego świata jest tu-
tejszy Meczet Szejka Zayeda nazy-
wany „białym klejnotem emiratów”, 
w którym jednorazowo może przeby-
wać 42 tysiące osób. Włoski marmur, 
pozłacane żyrandole z kamieniami 
Swarovskiego, ponad 1000 kolumn 
na dziedzińcu, 80 kopuł, 4 minarety, 
największy dywan na świecie 5627 
m2 tkany przez 2 lata przez 1200 tka-
czy, florystyczne wzory z kamieni 
półszlachetnych na ścianach i kolum-
nach. 

Beztroski pobyt i podziwianie 
wszystkiego co „n a j” zakłóciły 
wiadomości o opanowującym świat 
koronawirusie. Hotel Radisson Blue 
zawiesił korzystanie z basenu, SPA, 
kortu itp. 

Nerwową atmosferę starali się 
uspakajać kierowniczka działu 
kadr śródmiejskiej spółdzielni oraz 
przedstawiciel organizatora wyjaz-
du. Jego staraniem, a także przy 
osobistym zaangażowaniu prezes 
Anny Tylkowskiej w organiza-
cję powrotu – liniami EMIRATES 
społemowcy wylądowali w Mona-
chium, a stamtąd autokarem szczę-
śliwie dotarli do Warszawy. Po 
domowej kwarantannie wszystko 
zakończyło się dobrze. 

JOLANTA JĘDRZEJEWSKA

  

16 czerwca 2020r. w wieku 
88 lat zmarł BOGUSŁAW 
STANISZ, wieloletni, za-

służony spółdzielca, działacz Spo-
łem PSS Jedność w Częstochowie. 
Urodzony 24 maja 1932 r. w Czę-
stochowie, ukończył Liceum im. 
Henryka Sienkiewicza oraz Państwo-
wy Kurs Nauczycielski. Następnie 
pracował jako nauczyciel w szko-
łach częstochowskich, najdłużej aż 
do przejścia na emeryturę w 1984 
r. w Szkole Podstawowej nr 9 przy 
ul. Sobieskiego. Jednocześnie pod-
nosił swoje kwalifikacje nauczania 
biologii i chemii, kończąc Studium 
Nauczycielskie w Katowicach oraz 
w 1978 r. pedagogikę na Uniwersyte-
cie Śląskim – filii w Cieszynie.

 
Obok pracy zawodowej, aż do 

końca życia był działaczem harcer-
skim oraz spółdzielczym. Jak mó-
wił w mowie pożegnalnej prezes 
częstochowskiej PSS Ryszard Buła: 
„Jego fascynacja i zainteresowanie 

spółdzielczością zaczęło się już wte-
dy, kiedy był uczniem Szkoły Pod-
stawowej – należał do Spółdzielni 
Uczniowskiej.”

W 1957r. został opiekunem, a na-
stępnie instruktorem SU na terenie 
Częstochowy. Wtedy to, nawiązał 
serdeczny kontakt ze „Społem” PSS 
„Jedność” w Częstochowie, z którą 
był związany nieprzerwanie do koń-
ca. „W swoim życiu postępował wg 
zasad, które na pierwszym miejscu 
stawiały uczciwość, pomoc innym, 
zrozumienie i szacunek. Te Jego nie-
przeciętne zalety i przymioty Jego 
charakteru zostały dostrzeżone przez 
pracowników i działaczy samorządo-
wych naszej społeczności – już 60 lat 
temu – wybierając Go nieprzerwanie 
na kolejne kadencje w Radzie Nad-
zorczej „Społem” PSS „Jedność” 
w Częstochowie”.

W ciągu tych kilkudziesięciu 
lat pełnił odpowiedzialne funkcje, 
w tym: Przewodniczącego i Wice-
przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
a od 22 lat nieprzerwanie był Prze-
wodniczącym Komisji Społeczno–
Samorządowej. 

Jak podkreślał w swym prze-
mówieniu pożegnalnym prezes 
Ryszard Buła – „Zawsze z nie-
zwykłym szacunkiem i estymą od-
nosił się do tradycji spółdzielczej 
zaszczepiał nam Koleżankom 

i Kolegom spółdzielczą tożsamość 
i wrażliwość, uczył nas rozumienia 
spółdzielczości!

Dzięki Jego zaangażowaniu w la-
tach 80-tych ubiegłego wieku powsta-
ła i funkcjonuje do dzisiaj Izba Trady-
cji i Pamięci – nasze lokalne muzeum 
spółdzielcze. W ostatnim czasie zdigi-
talizowane, dzięki czemu jego zbiory 
możemy przeglądać w internecie. Na 
tle innych społemowskich spółdzielni 
w naszym kraju – działalność samo-
rządowa w naszej Spółdzielni pod 
jego kierownictwem była i jest oce-
niana wzorowo. 

Zawsze największą troską otaczał 
naszych społemowskich seniorów, 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej – pomagał im bezpośred-
nio oraz zabiegał o niezbędną pomoc 
materialną dla nich”.

 
Jak przypomniał prezes PSS za 

swoją długoletnią, wielokierunko-
wą społecznikowską działalność 
otrzymał szereg odznaczeń i meda-
li, w tym m.in. Złoty Krzyż Zasłu-
gi, Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski, Nagrodę Prezydenta 
Miasta Częstochowy, Odznakę Za-
służonego Działacza Spółdzielczego, 
Złotą Odznakę Honorową za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego. W roku 
2014 dzięki przede wszystkim Jego 
zasługom Rada Miasta Częstocho-
wy przyznała Spółdzielni Statuetkę 
„Tym co służą Miastu i Ojczyźnie”.

Marzec w Emiratach

WSPOMNIENIE



SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 7 (641)               Str. 7  

poradnik
sprzedawcy

2 lipca br. odbyło się pierwsze, 
organizacyjne posiedzenie 
nowego zespołu roboczego 

ds. franczyzy w Radzie Przedsię-
biorców, który powołał rzecznik 
małych i średnich przedsiębiorstw 
Adam Abramowicz. Ma on już 14 
członków. To m.in. takie organiza-
cje, jak Polska Izba Handlu, Polska 
Organizacja Franczyzodawców, 
czy Polskie Stowarzyszenie Mi-

kroprzedsiębiorców i Franczyzo-
biorców. W skład zespołu weszły 
także KZRSS Społem, Związek 
Pracodawców HoReCa i Business 
Centre Club.

Jak pisał 24 czerwca br. na 
portalu Wiadomości Handlowe 
Paweł Jachowski, to kolejny pod-
miot – obok funkcjonującego od 
jesieni 2018 r. zespołu roboczego 
ds. handlu – w którego pracach 
uczestniczyć będą przedstawiciele 
sektora handlowego, w tym handlu 
spożywczego. – Postulaty utwo-
rzenia takiego zespołu pojawiły się 
już w pierwszym kwartale br., tuż 
przed dotarciem do Polski korona-
wirusa. Franczyza odmieniana była 
wówczas przez wszystkie przy-
padki w ogólnopolskich mediach 
w związku z nagłośnieniem spraw 
byłych ajentów i franczyzobiorców 
sieci Żabka. Byli partnerzy sieci 
tłumaczyli swoje problemy (w tym 
długi) m.in. konstrukcją umów 
franczyzowych, które podpisywa-
li. Żabka w odpowiedzi na zarzuty 
zapewniała, że model jej działania 
jest przejrzysty.

Sprawą zdążyli się jednak za-
interesować parlamentarzyści 
Lewicy, którzy zgłosili kilka in-

terpelacji oraz obiecali ex-franczy-
zobiorcom pomoc w organizowa-
niu się i w walce o własne interesy; 
a także urzędnicy Ministerstwa 
Sprawiedliwości, którzy zapowie-
dzieli przyjrzenie się regulacjom 
prawnym dot. franczyzy obowiązu-
jącym w Polsce i w innych krajach. 

Z danych PwC wynika, że w mi-
nionym roku w Polsce działało 81,1 
tys. punktów franczyzowych, a do 
końca przyszłego roku będzie ich 
84,8 tys. To dane obejmujące nie 
tylko handel, ale też gastronomię 

oraz franczyzę w obszarze usług. 
Wyliczenia agencji GfK pokazują 
z kolei, że w samym handlu FMCG 
dziesięć największych sieci fran-
czyzowych zrzeszało w ubiegłym 
roku łącznie ponad 31 tys. sklepów 
– czyli mniej więcej co trzecia pla-
cówka ogólnospożywcza w Polsce 
wchodziła w skład jednej z ich tych 
sieci.

Franczyza w handlu spożyw-
czym to m.in. Żabka, Carrefour 
Express, Spar, Delikatesy Centrum, 
Abc, Lewiatan, Nasz Sklep, Livio, 
Odido i wiele, wiele innych. Do 
modelu współpracy franczyzowej 
przekonała się także Biedronka, 
która od jesieni ubr. wyszła z ofertą 
franczyzy szeroko na rynek. 

Dodajmy, że już w marcu rzecz-
nik MŚP Adam Abramowicz za-
powiadał, że będzie dążył do wy-
pracowania przez przedstawicieli 
działającej przy nim Rady Przed-
siębiorców kodeksu dobrych prak-
tyk franczyzy dla różnych branż, 
w tym handlowej czy gastrono-
micznej. Prawdopodobnie będzie 
to jednym z celów zespołu robo-
czego ds. franczyzy

  Opr. Red. 

Zespół franczyzowy

HANDEL 2020

Lato kojarzy się z wypo-
czynkiem, chętnie zabie-
gamy o letnie urlopy. Kilka 

tygodni, czy dni – słońce i przy-
roda w rozkwicie są czymś, co 
z przyjemnością będziemy wspo-
minać zimą. Pod warunkiem, że 
nie zepsujemy sobie zasłużonego 
wolnego. Wbrew pozorom jest 
o to całkiem łatwo.

Zanim zastanowimy się „jak”, 
odpowiedzmy sobie na pytanie, 

„czy” w ogóle odpoczywać. Dzi-
siejszy świat premiuje nieustanną 
aktywność. Nie wypada nic nie 
robić, dobrze jest pokazywać się 
w działaniu. I odwrotnie: kie-
dy nie szukamy zajęcia, czy nie 
mamy wrażenia, że ktoś oceni nas 
za to negatywnie? No, właśnie. 
Na nic doniesienia naukowców 
o rujnujących skutkach przepra-
cowania. W Polsce, państwie na 
dorobku, wciąż mile widziana jest 
nadmierna pracowitość, dodatko-
wo też uczynność wobec otocze-
nia, a przynajmniej najbliższych.

Kiedy nikt nie chce zasłużyć 
na „łatkę” lenia, popaść w prze-
sadę nietrudno. Dlatego pierw-
szą rzeczą na drodze do sku-
tecznego wypoczynku jest danie 
sobie na niego zgody. Wyobraź-
my sobie, że koleżanka skarży 
się nam na zmęczenie, a mimo 
to widzimy ją nadużywającą 
resztek sił. Najczęściej zachę-
cimy: „usiądź, odpocznij, wy-

jedź”, zapewne jeszcze zapro-
ponujemy pomoc. A co, gdyby 
tak samo życzliwie podejść do 
siebie? „Ale ja muszę jeszcze 
zrobić pranie (ugotować obiad, 
odkurzyć mieszkanie itd.) ” 
jako wymówka pojawi się na 
pewno, grunt to przeczekać to 
myślenie, napędzane lękiem 
przed negatywną oceną.

Wiemy już, że odpocząć trze-
ba, ale jak? Okazuje się, że naj-
lepiej bez listy „do zrobienia”. 
I nie chodzi tu o wspomniane 
sprzątanie, czy zaległe prasowa-
nie. Często zdarza się, że urlo-

powicze podchodzą do wolnego 
jak do kolejnego zadania, które 
trzeba rozwiązać na piątkę. Nie 
tędy droga.

Najlepiej zacząć od... nudy. 
Umysł puszczony samopas wpa-
da na najlepsze pomysły. Impuls 
do pójścia na spacer w nieznaną 
uliczkę albo chęć wyciągnięcia 
z piwnicy zakurzonego rowe-
ru może pojawić się nagle i nie 
wiadomo, skąd. Przecież na co 
dzień tak nie robimy. Nagłość 
tych odkryć świadczy o tym, że 
dociera do nas właśnie wiecznie 
odraczana i przez to zapomniana 
wewnętrzna potrzeba. Wystarczy 
się jej poddać, aby przekonać się, 
czy to jest to. Nagrodą może być 
zaskakujące uczucie świeżości, 
nowości i w efekcie tak pożąda-
nej radości.

Niezłym wyborem będzie tak-
że spróbowanie czegoś, czego 
dotąd nigdy nie robiliśmy. „To 

nie dla mnie” i „co sobie inni po-
myślą” – ten samograj na pewno 
się pojawi, lecz gdy chcemy być 
dla siebie najlepszym przyjacie-
lem, warto pozwolić tym myślom 
przeminąć.

I znów – odpuśćmy sobie 
zadaniowość. Zapisywanie się 
na dwutygodniowy kurs tańca 
może skończyć się tym, że po 
pierwszej lekcji będziemy my-
śleć o kolejnych, jak o katordze, 
za którą w dodatku zapłacili-
śmy. Lepiej na starcie zapoznać 
się z „próbką”. Jedna lekcja dla 
rozeznania, czy odpowiada nam 

prowadzący i inni uczestnicy 
– mamy do tego prawo i nikt 
nie powinien mieć nam za złe 
rezygnacji. Z pomocą przycho-
dzi statystyka: im więcej takich 
prób, tym większa szansa, że 
natrafimy na coś, co może stać 
się naszą pasją na całe życie!

Na pytanie „jak odpoczywać” 
jest jeszcze jedna odpowiedź – 
z pomocą bliskich. Jeśli dzieci 
przez cały rok mają zwyczaj 
odstawiać po obiedzie talerze 
do zlewu, stanowczo ogłośmy 
urlopowy stan nadzwyczaj-
ny i dyżury w zmywaniu na-
czyń. Żeby coś z siebie dać, 
trzeba najpierw to coś mieć. 
A żeby mieć energię życiową, 
należy poddać się cudownemu 
procesowi regeneracji. Tego 
w wyczekanym, letnim cza-
sie wszystkim Czytelniczkom 
i Czytelnikom życzę.

MONIKA KARPOWICZ

Jak skutecznie odpocząć?

Jestem przekonany, że w życiu 
zawodowym przeszłość jest 
wstępem do przyszłości – 

twierdzi autor książki, którą dziś 
polecam, dr Marek Suchar. Jego 
praca Modele karier opatrzona 
znaczącym podtytułem Przewidy-
wanie kolejnego kroku, wspierając 
się na niemal dwudziestoletnich 
doświadczeniach praktycznych 
i badaniach empirycznych, stano-
wi w zasadzie rodzaj poradnika 
metodologicznego dla szefów firm, 
kadrowców czy rekruterów.

Jest to wiedza absolutnie z pierw-
szej ręki, albowiem dr Suchar to 
doświadczony konsultant personal-
ny, założyciel jednej z najstarszych 
i najbardziej renomowanych pol-
skich firm rekrutacyjnych, a także 
nauczyciel akademicki. Warto dodać, 
że wyniki badań pomieszczone w tej 
pozycji prezentowane były na tak 
znaczących forach międzynarodo-
wych jak Psychological Assesment 
in Personnel Selection w New Dehli 
czy Międzynarodowym Kongresie 
Psychologii w Berlinie.

Lekturę rozpoczy-
namy od rozważań nad 
wielowymiarowością 
życia zawodowego. 
Tu dowiadujemy się 
na czym polega za-
rządzanie karierą, jak 
jest postrzegana ka-
riera w różnych kon-
cepcjach naukowych, 
czym różni się typ 
stabilny kariery od li-
nearnego, spiralnego 
i zmiennego. Od tego 
przechodzimy do me-
tod określania etapów 
rozwoju funkcjono-
wania zawodowego. 

Zastanawiamy się jakie znaczenie 
dla zrozumienia rozwoju kariery ma 
uwzględnienie wieku, doświadcze-
nia i momentu życiowego, w którym 
znajduje się dana osoba. Na różnych 
bowiem etapach życia dysponuje 
się różnymi atutami zawodowymi. 
Z wiekiem wzrasta doświadczenie 
i wiedza, zmienia się też struktura 
potrzeb i celów życiowych.

Motory i hamulce na drodze roz-
woju zawodowego to kolejne arkana, 
w które wprowadza nas autor. Sku-
piamy się na zasadniczych potrze-
bach, które mogą być realizowane 
w sytuacji zawodowej. Chodzi tu 

o stabilność i bezpieczeństwo za-
trudnienia, wynagrodzenie, niezależ-
ność i samodzielność, urozmaicenie, 
satysfakcjonujące kontakty z ludź-
mi, prestiż, doskonalenie i awans. 
Okazywane tu preferencje wpływa-
ją w znacznym stopniu na przebieg 
życia człowieka, a także na to w jaki 
sposób układa się jego kariera zawo-
dowa. 

Kariera jako przedmiot badań to 
następny zajmujący temat. Poszuku-
jemy tu odpowiedzi na kilka znaczą-

cych pytań. Rzecz 
w tym, czy jako-
ściowe dane zawarte 
w CV aplikantów 
można w jakiś spo-
sób zobiektywizo-
wać, czy istnieją in-
dywidualne modele 
kariery zawodowej 
i czy na podstawie 
czyjegoś CV można 
diagnozować cechy 
osobowości. Na dal-
szych stronach po-
znajemy zagadnienia 
związane z mobilno-
ścią rozumianą jako 
częstotliwość zmian 

pracodawcy. Praktycy najczęściej 
biorą pod uwagę liczbę pracodaw-
ców, u których dana osoba była za-
trudniona. Takie podejście okazuje 
się skażone błędem spowodowanym 
sytuacją, że w prostym przełożeniu 
dłuższy staż pracy może łączyć się 
z większą ilością zmian pracodawcy. 
Okazuje się, że obiektywnie lepiej 
jest patrzeć na długość okresów spę-
dzonych u poszczególnych praco-
dawców.

Bardzo ciekawie brzmią reko-
mendacje dla oceniających karierę 
na podstawie parametru mobilności. 
Okazuje się, że mobilność pozwala 

przewidywać jak długo prawdopo-
dobnie dana osoba pozostanie w no-
wym miejscu pracy. Nietypowo duża 
lub mała mobilność pozwala wnio-
skować o cechach osobowości da-
nej osoby, przy czym okazuje się, że 
znacznie częstsza zmiana pracy jest 
dobrym prognostykiem w odniesie-
niu do osób powyżej 35 roku życia, 
a zwłaszcza tych powyżej 50.

Rozmiary tej recenzji zmuszają, 
jak zwykle, do syntetycznego zary-
sowania treści omawianej pozycji. 
Mogę więc jedynie zasygnalizować 
pomieszczone w kolejnych roz-
działach tak ciekawe zagadnienia, 
jak rotacyjność związana z roz-
wojowym potencjałem jednostki, 
związki płynności kariery z osobo-
wością, czy też przedstawione tu 24 
modelowe typy kariery. Zachęcam 
więc do wnikliwej lektury. Książka 
stanowiąc niejako podręcznik dla 
zajmujących się sprawami kadrowy-
mi, dla każdego z nas będzie dobrą 
podstawą do rozważań i, być może, 
decyzji we własnych sprawach za-
wodowych.

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

BiBlioteczka
handlowca

Kariera na życzenie
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Lato zawitało w całej okazałości i zasypała nas moc 
pysznych owoców. Orzeźwiające, soczyste, smacz-
ne: truskawki, jagody, porzeczki, rabarbar, agrest, 

poziomki, maliny... Choć najzdrowsze są świeże nie-
przetworzone, gorąco polecam przepisy na pyszne cia-
sta z owocami w roli głównej.

Pleśniak na sPodzie 
maślankowym 

składniki: ● 4 łody-
gi rabarbaru ● 3 szklanki 
mąki pszennej ● 1 szklanka 

maślanki ● 4 jajka ● ½ szklanki oleju rzepakowego ● 1 
szklanka cukru ● 1 opakowanie cukru waniliowego ● 2 
łyżeczki proszku do pieczenia ● składniki – beza: ● 4 
białka ● 5 łyżek cukru ● dodatkowo: ● masła i bułka 
tarta do tortownicy ● cukier puder do oprószenia ciasta

Rabarbar umyć, osuszyć, oczyścić i pokroić w plaster-
ki około 1 cm. Dużą tortownicę wysmarować masłem 
i wysypać bułką tartą. Piekarnik rozgrzać do 180°C. 
Mąkę przesiać przez sitko razem z proszkiem do piecze-
nia. Jajka wbić do miski. Ubić na piankę, wsypać cukier 
oraz cukier waniliowy. Miksować, aż powstanie jasny 
krem. Następnie wlać maślankę i olej, miksować 1 minu-
tę. Wsypać mąkę z proszkiem do pieczenia, wymieszać 
mikserem (tylko tyle, by składniki połączyły się). Ciasto 
przelać do przygotowanej tortownicy. Wyrównać wierzch 
i rozłożyć na nim rabarbar. Piec 40 minut. Białka ubić na 
sztywno, dosypując cukier. Wysunąć z piekarnika tortow-
nicę z ciastem. Wyłożyć na nie pianę i wygładzić wierzch 
(jak najszybciej, by ciasto nie było zbyt długo poza pie-
karnikiem). Wsunąć formę, zamknąć drzwiczki i piec, aż 
beza złapie ładny złoty kolor. Wystudzić, oprószyć cu-
krem pudrem, który można wymieszać z cynamonem.  
  

TarTa Truskawkowa 
z budyniem

składniki na ciasto: ● 
200 g mąki ● 70 g cukru ● 
100 g masła ● żółtko ● sól 

● składniki na budyń: ● 600 ml mleka ● 2 żółtka ● ½ 
szklanki cukru ● łyżka masła ● 2 opakowania budyniu 
waniliowego dodatkowo: ● 20 dag truskawek 

Mąkę przesiać do miski. Dosypać cukier i szczyptę 
soli. Dodać pokrojone zimne masło, zmiksować, dodając 
na koniec żółtko. Gdy powstanie gładkie ciasto, owinąć 
je folią spożywczą i wstawić na pół godziny do lodówki. 
Schłodzone przełożyć na stolnicę podsypaną niewielką 
ilością mąki i rozwałkować. Ciastem wylepić formę na 
tartę, po czym zrobić w nim dziurki za pomocą widelca. 
Wstawić ciast do piekarnika rozgrzanego do 180ºC i piec 

ok. 25 minut. Do rondelka wlać 400 ml mleka. Wsypać 
cukier i podgrzać. W pozostałym mleku rozprowadzić bu-
dyń i żółtka. Dolać do rondelka i gotować, mieszając, aż 
zgęstnieje. Na koniec dołożyć masło. Schłodzony budyń 
nałożyć na ciasto. Na wierzchu rozłożyć umyte truskaw-
ki. Tartę można udekorować listkami mięty.

OwOcOwy  
przekładaniec

składniki: ● 650 g malin 
● ¾ szklanki cukru pudru ● 
sok z jednej pomarańczy ● 

300 g serka mascarpone ● 1 ¼ szklanki schłodzonej kre-
mówki ● ½ łyżeczki ekstraktu z wanilii ● szczypta soli ● 
ok. 20-24 biszkoptów podłużnych ● 300 g borówek 

Tortownicę wyłożyć papierem do pieczenia (spód 
i obręcz). Maliny zasypać cukrem pudrem (¼ szklanki) 
i zalać sokiem z pomarańczy. Wymieszać dokładnie i zo-
stawić na 10 minut. Do miski włożyć serek mascarpone, 
zasypać 2/4 szklanki cukru pudru i wymieszać. Do zimnej 
śmietany kremówki dodać szczyptę soli i ekstrakt z wa-
nilii. Tę mieszankę wlewać powoli do mascarpone, cały 
czas mieszając. Ubijać dokładnie przez około 4 minuty. 
Pokruszyć część biszkoptów tak, aby przykrył dno tor-
townicy. Następnie położyć na biszkopty połowę malin 
oraz mascarpone ze śmietaną. Powtórzyć to jeszcze raz, 
tworząc drugą warstwę. Na górę przekładańca wyłożyć 
borówki. Odstawić ciasto na 3 godziny do lodówki. Do-
piero po wyjęciu zdjąć obręcz i papier z boku.

TARTINKA

HOROSKOP
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1-29 utworzą hasło. 

Poziomo: 1) bielactwo wrodzone, 5) 
oczyszczalnia ścieków w Warszawie, 8) 
kieruje Mazowiecką Agencją Handlową 
Społem sp. z o.o., 9) zespół niewielkich 
statków jednego typu, 10) zakonnice kon-
templacyjnego zakonu, 11) tańce wyko-
nywane przez zespoły ludowe, 13) osoba 
działająca z czyjegoś upoważnienia, 16) 
kłopotliwa sytuacja, 20) trwały rysunek 
na skórze człowieka, 23) gęsie – podsta-
wą francuskiego pasztetu, 24) sztywna 
czapka z daszkiem, 25) +a to miejsko-
wiejska nazwa gminy w Małopolsce, 26) 
drapieżne ptaki z lasów tropikalnych, 27) 
miasto, siedziba Mazowieckiej Agencji 
Handlowej.

 Pionowo: 1) ssak z rodziny lam, 2) 
uczestnicy imprezy na otwartej przestrze-
ni, 3) nicość, 4) znawca prawa i teolo-
gii muzułmańskiej, 5) powyżej brwi, 6) 
miejsca bezpiecznego pobytu, 7) zbiór 
znaczków, obrazów, 12) należą do ro-
dziny owadów, 14) miasto na Sri Lance, 

15) imię amerykańskiej piosenkarki Tur-
ner, 17) nieobca chemikowi, 18) inaczej 
szafran, 19) japońska, kwitnie wczesną 
wiosną, 21) roślina zielona, 22) należą do 
jadowitych węży, 23) miejscowość 14 km 
od Zakopanego ze stacją narciarską.

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 7 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 31 lipca 2020 r. Prawi-
dłowe rozwiązanie będzie premiowane 
w drodze losowania nagrodą ufundowaną 
przez Mazowiecką Agencję Handlową 
Społem spółka z o.o. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 5
Poziomo: 1) parasole, 5) presja, 8) 

cement, 9) igrzyska, 10) krzywica, 11) 
Asachi, 13) sokół, 16) kurak, 20) piętro, 
23) Tatianka, 24) ankieter, 25) Vaslui, 26) 
kartka, 27) Kowalska. Pionowo: 1) pącz-
ki, 2) rumsztyk, 3) synowa, 4) epika, 5) 
pyrka, 6) Eryka, 7) Jokohama, 12) szok, 
14) owsianka, 15) łotr, 17) Reynolds, 18) 
Pilawa, 19) kalina, 21) twist, 22) ostra, 
23) Turek.

 HASŁO: PRODUKTY TŁOCZO-
NE Z NATURY
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dOmOwe dania 

krzyżówka Nr 7 z hasłem

smaki życia  

baran 21.iii– 20.iV
Może te wakacje nie będą 
należały do wymarzonych, 
ale nie pozostaje nic innego 
jak cieszyć się z tego co jest.

byk 21.iV– 21.V
Realia nie należą do najła-
twiejszych, ale zdrowy roz-
sądek lekarstwem na trudy 
i niedogodności. 

bliźnięta 22.V– 21.Vi
Pomyśl, że mogło być trud-
niej, a twoje odnajdowanie 
się w „zakręconej rzeczywi-
stości” rokuje nienajgorzej. 

rak 22.Vi– 22.Vii
Stwarzaj jak najlepszą at-
mosferę w domu. Pomoże 
to w pokonywaniu ewen-
tualnych trudności. Razem 
dasz radę.

leW 23.Vii– 22.Viii
Liczne niedogodności dnia 
codziennego miną. Przygo-
tuj się na nowe wyzwania 
porządkujące rzeczywi-
stość.

Panna 23.Viii– 22.iX
Wskazany intelektualny re-
laks. Więcej czytania, mu-
zyki pozwoli na oderwanie 
się od wielu spraw.

Waga 23.iX– 23.X
Codzienność należy przy-
jąć taką jaka jest. Nie ozna-
cza to, że trzeba rezygno-
wać z tej wymarzonej.

SkorPion 24.X– 22.Xi
Trzeba trzymać się z upo-
rem powtarzanej ostatnio 
frazy – „Jeszcze będzie 
przepięknie, jeszcze będzie 
normalnie”.
Strzelec 3.Xi.– 23.Xii
Lipcowe słońce, jeśli po-
zwolisz, otoczy cię swoim 
blaskiem. Szukaj własnej 
drogi w samodoskonaleniu 
się.
kozioroŻec 24.Xii– 20.i
Swoimi planami na najbliż-
szy czas podziel się z bliski-
mi. Jeśli czegoś nie doko-
nasz pozostaw realizację na 
inny okres.

Wodnik 21.i– 20.ii
Upór i determinacja 
w działaniu pomogą ci 
wrócić na właściwe tory. 
Musisz myśleć pozytywnie 
to cię wzmocni.

ryby 21.ii– 20.iii
Postaraj się w maksymal-
nym stopniu walczyć ze 
stresem. Różnorodne zaję-
cia będą najlepszym lekar-
stwem. 

J.J.

25 lipca – imieniny Jakuba
Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.

Czasem i Kuba mądrze powie.

Deszcz na Jakuba,  
na pszenicę pewna zguba.

Św. Jakub zwykle z pogodą się głosi, 
ale nieraz ulewą wody rzek podnosi.

Okres urlopowych wakacji 
sprzyja dobrze zaplano-
wanemu relaksowi i wy-

poczynkowi po szczególnych 
trudach i ograniczeniach 
epidemicznych. Lipcowy 
wyjazd na pewno jest dobrą 
odskocznią od nagrzanych, 
upalnych murów i jezdni 
miejskich, od hałasu i zgieł-
ku, spalin i pyłów, czy to nad 
morze, w góry, nad jeziora 
i rzeki, do lasów i łąk oj-
czystych. Bo, zapewne zagra-
niczne wycieczki będą rzad-
kie i bardziej ryzykowne niż 
zwykle. 

W takich okolicznościach 
przyrody uruchamiamy 
wszystkie swoje zmysły, aby 
chłonąć, odczuwać jej uro-
ki. Ale nie tylko, bo czeka-
ją nas też urokliwe zakątki 
w miastach i na wsi. A to ja-
kieś zaułki starówek miej-
skich, gdzie stare mury, dachy, 
chodniki wiele mówią nam 
o nastrojach poszczególnych 
miejscowości. Lubimy wra-
cać do starych rynków i ulic 
Krakowa, Gdańska, Torunia, 
Wrocławia, Poznania, Lubli-
na, gdzie można przycupnąć 
w ogródku i niespiesznie 
kontemplować ich nastroje. 
Dotyczy to i małych miast, 
w których często odkrywamy 
zachwycające stare baszty, 
mury obronne, gotyckie ko-
ścioły, kamienice czynszowe, 
kapliczki przydrożne.

Z biegiem lat gromadzimy 
coraz więcej doznań z ota-

czającego świata i chyba naj-
bardziej w pamięć zapadają 
te z dzieciństwa. Nasz mózg 
dokonuje bezwiednej selek-
cji i pozostają te najsil-
niejsze, najprzyjemniejsze, 
albo i najgorsze doznania. 
Tak budujemy doświadczenie 
i chyba odporność na wszech-
obecną natrętną, agresywną 
propagandę, reklamę i fałsz. 

Dla mnie w chwilach sła-
bości, zmęczenia, „dołka” 
psychicznego, najlepszym 
antidotum są wspominane 

przeżycia, często z dzieciń-
stwa i młodości. Uważam, że 
to co zgromadziliśmy dzię-
ki zmysłom wzroku, słuchu, 
smaku, powonienia i dotyku, 
to największe bogactwo, któ-
rego nam nikt nie odbierze.

Na trwałe pozostały np. 
widok, szum, zapach drzew, 
smak żywicy, dotyk igliwia 
i gałęzi, kiedy jesteśmy 
w sosnowym lesie, zwłasz-
cza gdy sosny kołyszą się na 
wietrze, na wybrzeżu podczas 
gwałtownego sztormu. Albo 
intensywny, niezapomniany 
aromat skoszonego siana, 
a potem schnącego w stodo-
le. Smaki mleka prosto od 
krowy, serów, śmietany, albo 
zapachy świątecznych wy-
pieków, na zawsze kojarzące 

się z bajkowymi, rodzinnymi 
wydarzeniami. 

Takie doznania, jak np. 
nocne bicie zegara gdań-
skiego, buczenie syren okrę-
towych, świst lokomotywy, 
stukot wagonów na moście, 
zapach maciejki, melodie 
karylionów (dzwonów ko-
ścielnych), kolędy góralskie 
a capella, smak kreolek (wa-
fli w czekoladzie), zapadają 
głęboko w serce, niczym pa-
pieskie kremówki…

Wiele osób uważa, że część 
ludzi posiada tzw. szósty 
zmysł, który pozwala im ła-
twiej znosić trudy życia i po-
dejmować słuszne decyzje. 
Osobiście skłaniam się do 
opinii Jana A. Kaczmarka, 
laureata Oskara za muzy-
kę filmową. W odpowiedzi 
na pytanie – czym powinien 
kierować się człowiek w bru-
talnym świecie, pełnym fał-
szywej propagandy i reklamy, 
odpowiedział: intuicją i in-
stynktem… 

Otóż, to. Gdy zalewa nas po-
top hałaśliwych i natarczy-
wych agitacji za czymś, czy 
za kimś, to odwołajmy się do 
własnej intuicji i instynktu! 
Uważam, że je „wyssaliśmy 
z mlekiem matki” i zawsze, 
tak naprawdę kierujemy się 
zasadami, które wpoili nam 
rodzice i my sami sprawdzi-
liśmy w praktyce. 

DERWISZ

Zmysły

Letnie ciasta


