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1. Jak Pani Przewodnicząca do-
strzega obecnie mocne i słabe stro-
ny spółdzielczości SPOŁEM?

– Niewątpliwie mocnymi strona-
mi spółdzielczości „Społem” są Jej 
ludzie – spółdzielcy i pracownicy 
naszych Spółdzielni. Umiejętność 
poszanowania tradycji i historii, 
znajomość „wszystkich zakrętów” 
przeszłości „Społem” na tle prze-
mian w kraju, a jednocześnie zrozu-
mienie potrzeby zmian i umiejętność 
dostosowania się do zmieniającej się 
rzeczywistości rynkowej, umożliwi-
ła nie tylko przetrwanie, ale również 

Specjalnie dla Społemowca 
Warszawskiego mówi:  
MARIA 
WAWRZASZEK-GRUSZKA, 
przewodnicząca Rady  
Nadzorczej KZRSS Społem. 
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rozwój większości naszych Spół-
dzielni.

Dzisiaj, gdy z dumą obchodzi-
my Jubileusz 150-lecia „Społem”, 
podkreślając, że jesteśmy najstarszą 
polską siecią handlową, jednocze-
śnie możemy wskazać nowoczesne 
i rozwijające się Spółdzielnie.

To jest zasługa oddanych, wier-
nych, pracowitych i śmiało patrzą-
cych w przyszłość LUDZI SPÓŁ-
DZIELCZOŚCI „SPOŁEM”.

Słabą stroną „Społem” jest – 
niestety – zbyt mała konsolidacja 
Spółdzielni, szczególnie w zakresie 

działalności han-
dlowej, czyli pod-
stawowej działal-
ności wszystkich 
Spółdzielni.

Brak wspólnej 
polityki zakupowej dla „Społem” 
jako całej sieci sklepów, spowodowa-
ła wielokierunkowość działań i kon-
solidowanie się Spółdzielni w re-
gionach, poprzez tworzenie Agencji 
Handlowych, grup zakupowych i in-
nych form współpracy handlowej.

Krajowa Platforma Handlowa 
– Spółka Związku „Społem” z suk-
cesem uruchomiła handel towarami 
oznaczonymi marką własną „Spo-
łem”.

Jednak w obliczu tak ogromnej 
konkurencji sieci handlowych z kapi-
tałem zagranicznym na terenie całego 
kraju, nasze dotychczasowe działania 
wydają się być niewystarczające.

Dodatkowym utrudnieniem, a jed-
nocześnie „słabą stroną” jest brak 
wspólnej reklamy i promocji marki 
„Społem” w skali ogólnokrajowej.

Więcej str. 3 u

Na tle raczej zbyt słabego wykorzystania inter-
netu w reklamie i marketingu w dużej części 
spółdzielni, zdecydowanie ostatnio wyróżnia 

się, naszym zdaniem wzorowo prowadzona strona 
facebookowa warszawskiej Spółdzielni Piekarsko
-Ciastkarskiej. Z pasją i zaangażowaniem, niemal 
codziennie klienci SPC „bombardowani” są świeży-
mi informacjami, zachętami, konkursami. Podany-
mi w lekkiej, często żartobliwej formie, z humorem, 
lecz bez przesady. Opatrzone znakomitymi, jasnymi, 
kolorowymi, wesołymi zdjęciami, czasem śmiesznym 
filmikiem. 

Już czołówka strony, zaopatrzona jest w zdjęcie na-
wiązujące do rozpoczętego okresu karnawału. Towa-
rzyszy nam stale logo SPC z jej sztandarowym hasłem: 
„Smacznego Warszawo!”. W sumie, kto raz odwiedził 
tego facebooka, ma chęć do niego wracać, bo jego treści 
poprawiają nastrój dnia. To prawdziwa, internetowa i po-
pularna gazeta spółdzielni. 

Co miesiąc, na facebooku ogłaszane są promocyjne 
konkursy. Nawiązują do różnych okresów świąt i wy-
darzeń. Ostatnio np. ogłoszono regulaminy konkursów 
– 24 stycznia pt. Karnawałowe przekąski”, a 17 grudnia 
pt. „Smak Świąt”. Wkrótce zapewne okazją będą lutowe 
Walentynki.
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Zarząd   KZRSS  „Społem”  w  Warszawie  uprzejmie  zaprasza  
prezesów i członków zarządów spółdzielni na kolejną, wiosenną 
konferencję „SPOŁEM 2020”. Konferencja jest realizacją zadań 

Związku określonych w programie ostatniego Zjazdu Delegatów. Celem 
konferencji jest przedstawienie strategicznych założeń działalności spół-
dzielni spożywców „Społem” w zmieniających się warunkach społeczno-
gospodarczych naszego kraju.

Podobnie jak w poprzednich latach konferencja daje możliwość do spotka-
nia kadry zarządzającej spółdzielniami i podzielenia się aktualnymi proble-
mami dotyczącymi naszej organizacji. Szczegółowy program przedstawiony 
zostanie w najbliższym Biuletynie Informacyjnym oraz na stronie interneto-
wej Związku.  

Organizatorem konferencji jest Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne 
KZRSS „Społem”,  które  zapewnia  zakwaterowanie  w  pokojach  gościn-
nych   przy ul. Grażyny 13/15,  obsługę  techniczną  konferencji  oraz  zaprosi 
na spektakl w jednym z warszawskich teatrów.

 Proponowane terminy konferencji do wyboru przez zainteresowanych: 
25–27 marca i 22–24 kwietnia 2020 r. (przyjazd w środę na godz. 14.00, 
zakończenie w piątek ok. godz. 11.00). Ze względów organizacyjnych prosi-
my o uzgadnianie terminu uczestnictwa w konferencji do dnia 05.03.2020 r. 
Odpłatność za udział w konferencji wynosi 840 zł netto plus VAT za 1 oso-
bę. Zgłoszenia przyjmuje Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne: telefon  - 
 (22) 44 08 207, e-mail: szkolenia.kzrss@spolem.org.pl

15 stycznia br. w Studiu Kulinarnym CookUp 
przy ul. Racławickiej 99 w Warszawie, od-
były się Warsztaty Kulinarne z Maciejem 

Wawryniukiem, szefem kuchni marki Kamis. Wzięło 
w nich udział 25 osób – szczęśliwych zwycięzców kon-
kursu, jaki w dniach 11 listopada – 24 grudnia 2019 
r. firma KAMIS wspólnie ze Spółdzielnią Spożywców 
Mokpol zorganizowała dla klientów, 

 
Pan Maciej wraz z Kamis-em prowadzi warsztaty „Ku-

linarnie Mocni” od 2015 roku. Odbyło się już ponad 1500 
takich kursów, w których wzięło udział 22000 osób. Po 
raz pierwszy firma KAMIS zorganizowała takie warszta-
ty dla sieci lokalnej. Zostaliśmy wyróżnieni ze względu 
na świetną współpracę i bardzo dobrą sprzedaż produk-
tów KAMIS w naszej sieci. Wszyscy byli zachwyceni 
wysokim poziomem tych kursów oraz ogromem przeka-
zanej im wiedzy przez p. Macieja Wawryniuka. 

Nasi klienci ugotowali między innymi wspaniałego 
Łososia na Tortilli z Chamony i Posypką z Zapiekanej 
Kukurydzy, wykwintną Meksykańską Zupę Pozole z Zie-
loną Papryką i Nasionami Lotosu, a na deser Nocny Pud-
ding z Kokosu, Gujawy i Nasion Bazylii. To były nie-
zapomniane chwile dla wszystkich. Dziękujemy, panie 
Macieju.

IWONA KARWOWSKA

Na facebooku Społem zamieszczono anons: 
„Niezmiernie miło nam poinformować, 
że prezes Spółdzielni PSS Społem Biały-

stok pan JANUSZ KULESZA został nominowa-
ny przez Kapitułę Redakcji Gazety Współczesnej 
i Kuriera Porannego do tytułu: Osobowość Roku 
2019 w kategorii Biznes! Docenione zostało syste-
matyczne działanie na rzecz rozwijania oferty han-
dlowej i oferowania produktów najwyższej jako-
ści. Gratulujemy i z całego serca wspieramy! :) 
ht tps : / /poranny.p l /p /kandydat / janusz-kule -
sza%2C1118567/.”

Z całego serca kibicujemy Prezesowi tej największej spółdzielni społemow-
skiej w kraju i trzymamy kciuki. Na str. 2 zamieszczamy krótki komunikat 
PSS Białystok o spotkaniu wigilijnym (red.)

W tym roku 12 stycznia 
Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy wraz 

z jej Dyrygentem zagrała po raz d 
w u d z i e s t y ó s m y. Kilkanaście 
lat wstecz nikt nie przypuszczał, 
że spełnią się słowa o graniu do 
końca świata i jeszcze jeden dzień 
dłużej. A jednak… projekt cieszy 
się coraz większym zaintereso-
waniem. Z roku na rok wzrasta 
kwota zbiórki. Ale jak często po-
wtarza Jurek Owsiak, ten ostat-
ni aspekt jest bardzo ważny, ale 
najważniejsze jest to, że jesteśmy 
razem, bawimy się, jednoczymy. 
Starsi pokazują zalety „grania” 
młodszym. Wyzwalamy w sobie 
niepowtarzalne inicjatywy i dobro. 
Również wśród klientów i załóg spo-
łemowskich sklepów. 

28.Finał WOŚP był kolejnym 
przykładem zajmowania z Orkiestrą 
coraz większej ilości ludzkich serc, 
czego dowodem jest 1700 sztabów 
na całym świecie i 120 tysięcy wo-
lontariuszy. A to wszystko dla rato-
wania życia najmłodszych. Granie 

w tym roku na rzecz „Dziecięcej Me-
dycyny Zabiegowej” i tym razem się 
powiodło. Na ostateczny wynik mu-
simy poczekać do 8 marca, ale już na 
zakończenie niedzielnego „grania” 
wiadomo było, że Fundacja ma na 
swoim koncie aż 115 362 894 zł. 

Zbiórka miała miejsce w powie-
trzu, na wodzie i w wodzie oraz na 
lądzie. Kwestowali dorośli, mło-
dzież, dzieci, a nawet zwierzęta. Te 
ostatnie, a szczególnie psy różnych 
ras podbijały serca ofiarodawców. 

Więcej str. 3 u
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Najstraszliwsza w dziejach 
II wojna światowa, która 
pochłonęła ok. 70 milionów 

ofiar i w tym 6 milionów obywa-
teli polskich, staje się coraz od-
leglejsza. Dla nowych pokoleń, 
zwłaszcza żyjących obecnie, w 75 
lat po wojnie, mimo wciąż rosną-
cych zagrożeń, wojna staje się zbyt 
niestrasznym, nierealnym, nieco 
obojętnym mitem. Bardziej prze-
mawia płonąca Australia, czy ko-
ronawirus. 

Do nich, zapewne mocniej trafia-
ją przestrogi Olgi Tokarczuk przed 
zagładą ekologiczną, o których pisa-
liśmy przed miesiącem. Tymczasem 
groźba zagłady nuklearnej, o której 
prawie zapomniano, wciąż pełza. 

Obecnie 9 państw posiada broń ją-
drową – Rosja, USA, Chiny, W.Bry-
tania, Francja oraz Izrael, Korea Pół-
nocna, Indie i Pakistan. Wprawdzie 
od 52 lat traktat o nierozprzestrzenia-
niu broni jądrowej powstrzymał wie-
le krajów od jej zdobycia, to jednak 
nie zatrzymał postępu modernizacji 
tych sił, szczególnie w potężnie-
jących Chinach i Rosji, czy Korei 
Północnej, a także dążeń atomowych 
Iranu. 

Szczególnie obecnie narastający 
konflikt USA-Izrael kontra Iran, sta-
nowi groźbę uruchomienia globalnej 
zagłady. Mam tego świadomość, 
od kiedy w latach 70. zajmowałem 
się wtedy, jako młody dziennikarz 
w PAP, szczególnie zbrojeniami 
i rozbrojeniem. To była epoka odprę-
żenia i zawarcia zapomnianych już 
traktatów rozbrojeniowych SALT, 
INF, NPT, START, kiedy to USA 
i ZSRR znacznie zredukowały ar-
senały głowic jądrowych. Dziś Bli-
ski Wschód, na którym ścierają się 
interesy USA, Rosji, Chin, Izraela, 
Turcji, krajów arabskich, to najbar-
dziej zapalny, jednocześnie naftowy, 
obszar świata. 

Spirala nienawiści Arabów wobec 
obcych agresji narasta. Tymczasem 
ruchy pokojowe zamarły, a uśpiona 
Europa, co najwyżej broni się przed 
zalewem uchodźców. ONZ pozostaje 
znów bezradna, a śmiercionośne ra-
kiety zastępują stoły rokowań. Tam 
wojna trwa, co dzień giną i cierpią 
ludzie, miasta zamieniają się w ru-
iny. Europa nie dostrzega, że niena-
wiść rodząca wojnę, pełza i tu. Woli 
błogi spokój. 

O tym mówili w styczniu ostatni 
świadkowie, 90-letni więźniowie 
Auschwitz, w 75 rocznicę wyzwo-
lenia obozu przez Armię Radziec-
ką. Ocalały Marian Turski ostrzegł 
przejmująco przed obojętnością wo-
bec kroczącego zła. W obecności 

Felieton obywatelski przywódców Polski, Izraela, Nie-
miec i innych państw przypomniał 
postępujące zniewolenie Żydów 
w Niemczech lat 30.: „Auschwitz 
tuptał, dreptał małymi kroczkami, 
zbliżał się (...)”. 

I zakończył: „Nie bądźcie obojęt-
ni, kiedy jakakolwiek mniejszość 
jest dyskryminowana. Istotą de-
mokracji jest to, że większość rzą-
dzi, ale demokracja na tym polega, 
że prawa mniejszości muszą być 
chronione. Nie bądźcie obojętni, 
kiedy jakakolwiek władza naru-
sza przyjęte umowy społeczne, już 
istniejące. Bądźcie wierni przyka-
zaniu. Jedenaste przekazanie: nie 
bądź obojętny. Bo jeżeli będziesz, 
to nawet się nie obejrzycie, jak na 
was, na waszych potomków jakieś 
Auschwitz nagle spadnie z nieba.”

W naszym kraju, tak boleśnie do-

świadczonym przez totalitaryzmy, 
mimo pełzającej nienawiści i szczu-
ciu w mediach, w internetowym 
hejcie, w kampaniach politycznych, 
coraz śmielej powinny zabrzmieć 
głosy w obronie atakowanych mniej-
szości, czy ludzi słabszych. Nie tyl-
ko w obronie szkalowanych sędziów, 
mniejszości seksualnych, ofiar pedo-
filii, gwałtów, bezprawia. Także za 
zgodą narodową, pojednaniem z in-
nymi narodami. Głosy takich autory-
tetów, jak np. naukowcy, literaci, ar-
tyści, biskupi. Zwrócimy się do nich 
o wypowiedzi. 

Dlaczego słynne orędzie polskich 
biskupów do niemieckich z 1965 r., 
doprowadziło do pojednania z Niem-
cami, a wspólne orędzie polskich 
i rosyjskich biskupów z 2012 r. do 
obu narodów pozostało bez echa? 
Dlaczego apele naszej noblistki Olgi 
Tokarczuk pozostają w zawieszeniu? 
Czy tylko polityczny egoizm i wy-
rachowanie są winne? Czy obojęt-
ność?! 

Czas najwyższy postawić tamę 
przemocy, pogardzie i nienawiści, 
które krótko wstrząsnęły nami 
rok temu w Gdańsku. Czas na 
wołające o dialog ruchy pokojo-
we; nawiązanie do ruchów anty-
wojennych i antyfaszystowskich. 
Nie można pozostawać biernym 
i obojętnym. Trzeba walczyć, jak 
prezydent-spółdzielca Stanisław 
Wojciechowski, ponad podziałami 
o dobro wspólne. 

W maju mija 75 lat od zwycięstwa 
nad niemieckim faszyzmem, w któ-
rym udział Polaków był ogromny 
i okupiony milionami ofiar. Mija tak-
że 75 lat bohaterskiej odbudowy kra-
ju z ruin, w tym budowy wielu spo-
łemowskich spółdzielni na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych. Przypo-
mnimy o tym głośno, ku chwale 
przodków i przestrodze potomnych. 

DARIUSZ GIERYCZ

Wojna i spokój

– Święta Bożego Narodzenia to 
czas miłości, spokoju, wielkiego 
szczęścia i pojednania, na które wszy-
scy czekamy z utęsknieniem. Z inicja-
tywy NSZZ Pracowników PSS „Spo-
łem” w Białymstoku zorganizowano 
coroczne spotkanie wigilijne, wpro-
wadzając zebranych gości w świą-
teczny nastrój. Udział w nim wzięli 
związkowi delegaci, Rada Nadzorcza 
i Zarząd Spółdzielni. Przybyli przed-
stawiciele władz Białegostoku, prezes 
KZRSS „Społem” w Warszawie oraz 
przedstawiciele NSZZ Policjantów 
woj. podlaskiego. 

Spotkanie rozpoczął przewodni-
czący Zarządu Związku Zawodowe-
go – Grzegorz Markowski, a następ-
nie życzenia złożył prezes Związku 
Społem Ryszard Jaśkowski, wicepre-
zydent Białegostoku Rafał Rudnicki, 
władze Spółdzielni oraz pozostali 
zaproszeni goście.

Przy pięknie udekorowanym 
i zastawionym stole w świąteczny 
nastrój kolędowania wprowadzili 
nas wspaniali muzycy z Podlaskiej 

Na zdjęciu stoją od lewej: Urszula Marcinkiewicz – sekretarz Zarządu NSZZ 
Pracowników PSS „Społem” w Białymstoku, Alina Grochowska – przewodni-
cząca Rady Nadzorczej PSS, Janusz Kulesza – prezes Zarządu PSS, Grzegorz 
Markowski – przewodniczący Zarządu NSZZ Pracowników PSS, Elżbieta 
Chalecka – zastępca prezesa Zarządu PSS, Ryszard Jaśkowski – prezes Zarządu 
KZRSS „Społem” w Warszawie.

Od redakcji: Od społemow-
ców z Białegostoku otrzyma-
liśmy poniższą informację, za 
którą serdecznie dziękujemy.

PSS Białystok

W nastroju świąt

50 Z j a z d 
„ S P O -
Ł E M ” 

zakończył obra-
dy przyjęciem 

ambitnej Uchwały programowej 
dla ruchu społemowskiego na lata 
2020 – 2023. Nadszedł czas wdra-
żania postanowień Zjazdu. Po-
myślna realizacja programowych 
zadań wymaga jednak uprzednie-
go stworzenia odpowiednich wa-
runków działań. Jednym z nich 
jest dystrybucja informacji.

W uproszczeniu, można mówić 
o trzech poziomach dystrybucji. 

1. Na pierwszym poziomie wystę-
pują strony internetowe spółdzielń. 
Zgodnie z zaleceniem KZRSS 
sprzed lat, większość spółdzielń 
założyła je i z determinacją eksplo-
atuje, satysfakcjonując klientów, 
kontrahentów, pracowników i sym-

patyków. Strony popularyzują oferty 
handlowe, usługi bytowe, kulturalne 
i inne świadczone przez spółdzielnie. 
Ujawniają partnerom – co robimy. 
Przynoszą ewidentne korzyści mate-
rialne. Niewielkie nakłady finansowe 
oraz ewentualna (w razie potrzeby) 
pomoc Związku, umożliwiają mniej-
szościowym niezwłocznie dołączyć 
do grona zaawansowanych w tema-
cie spółdzielń.

2. Drugi poziom stanowić będzie 
bezpapierowa gazeta elektronicz-
na, dwutygodnik „SPOŁEM” Dziś 
i Jutro (alternatywnie: Naprzód SPO-
ŁEM). E-gazeta stanowi funkcjonal-
ną platformę wymiany doświad-
czeń, pomysłów, poglądów, dyskusji 
i bieżących informacji. Ożywi życie 
umysłowe licznej, 25-tysięcznej, za-
angażowanej społeczności. Stymulo-
wać będzie jej integrację i doskona-
lić umiejętności współpracy. Gazeta 
winna być adresowana do pracowni-
ków i członków spółdzielń ją współ-
redagujących, zgodnie z wewnętrz-
nymi potrzebami spółdzielczego 
środowiska. Musimy się lepiej znać, 
by efektywnie współpracować. Spo-
łem możemy stać się jej twórcami.

3. Na trzecim poziomie znajduje 
się wznowienie emisji kwartalni-
ka, wielce zasłużonego kwartalnika 
„SPOŁEM” (w przyszłości być może 
dwumiesięcznika). Pismo to ma być 

problemowym organem KZRSS 
i całego ruchu spółdzielczości konsu-
menckiej. Ma dokumentować prowa-
dzone działania rozwojowe i pełnić 
rolę oficjalnego medium komunika-
cji ze światem zewnętrznym, a przed 
wszystkim decydenckim. Przydatne 
też będzie w zamierzonych kontak-
tach zagranicznych. Treść i forma 
winny prowokować czytelników do 
lektury i przemyśleń.

Brak sprawnych narzędzi komu-
nikacji z własnym środowiskiem 
i otoczeniem jest hamulcem postępu 
ekonomicznego i poprawy wizerun-
ku społecznego „SPOŁEM”, a czę-
stokroć powtarzane zaproszenia do 
współpracy i solidarności czyni ja-
łowymi.

Czesław Janiak (Gdańsk)

Dzień dobry,

W sobotę 07.12.2019 przyszedłem 
do sklepu nr 22 na dział z ciastka-
mi. Wybór ogromny jak na tak małą 
chłodziarkę. Ciastka błyszczały 
świeżością. Jabłecznik z bitą śmie-
taną najbardziej przyciągnął mój 
wzrok. Chciałem kupić ciastko i ka-
kao i zjeść na miejscu. Okazało się, 
że nie jest to możliwe. Ekspedientka 
poinformowała, że nie ma talerzy-
ków i widelczyków, a nawet stolika, 
przy którym można usiąść, wypić 
i zjeść. 

Przede wszystkim w Społem ceny 
herbaty czy kawy do wypicia na 
miejscu i ciastek są najniższe, w po-
równaniu z cenami w pobliskich ka-
wiarniach, cukierniach i piekarniach 
(Lubaszka, Grycan, Blikle itd.). Na 

przykład w Lubaszce mała porcja 
ciastka pistacjowego kosztuje aż 7,90 
zł, jeszcze drożej jest w kawiarniach. 
Zaletą Społem są niskie ceny, świeże 
i smaczne słodycze, możliwość zbie-
rania punktów za zakupione towary. 
Stoliki z krzesłami kojarzę z Hali 
Kopińskiej, Hali Wola, Hali Bana-
cha, Universamu, Hali Mirowskiej, 
sklepów Społem WSS Wola i Seza-
mu przy Świętokrzyskiej. Hala Ba-
nacha i Hala Wola sprzedaje ponadto 
zapiekanki i pizze.

Moim zdaniem Społem traci na 
braku kącików gastronomicznych 
w sklepach. Można wydzielić miej-
sca na społemowskie kąciki ka-
wiarniane. Takie miejsca działają 
m.in. w w\w Warszawskich Halach 
Targowych i sklepie Społem PSS 
Sokołów Podlaski. Zamiast wynaj-
mowania powierzchni sklepu nr 22 
osobom sprzedającym drogie, małe 
i niesmaczne falafele, można w tym 
miejscu urządzić społemowski barek 
z ofertą spółdzielczych czekolad do 
picia, owocowych koktajli, herbat, 
kaw, tortów, ciast i ciasteczek, we-
getariańskimi hot-dogami, hambur-
gerami, zapiekankami, kanapkami 
i pizzami z SPC albo wytwarzanymi 
na miejscu. Takie punkty przydałyby 
się w każdym sklepie. 

Z wyrazami szacunku,
Łukasz Jeleniewicz

Warszawa

Od Redakcji: Dziękujemy ser-
decznie za otrzymane, powyżej pu-
blikowane listy do redakcji. Głos 
p. Czesława Janiaka z Gdańska 
jest szczególnie cenny w dyskusji 
o tym jak realizować uchwały listo-
padowego 50 Zjazdu Krajowego 
KZRSS Społem. Jego szczegółowe 
postulaty zapewne mogą rozważyć 
nowa Rada Nadzorcza i Zarząd 
Związku. Zapraszamy do dalszej 
dyskusji. 

Bywalcowi społemowskich skle-
pów w Warszawie, p. Łukaszowi 
Jeleniewiczowi możemy odpowie-
dzieć, że akurat wspomniane De-
likatesy przy Nowym Świecie 53 
mają zbyt szczupłą powierzchnię, 
by uruchomić tam kącik gastro-
nomiczny. Musiałyby ograniczyć 
handel. Nawet bogate sieci dyskon-
towe nie tworzą wszędzie takich 
kącików. 

Natomiast sam autor listu 
przyznaje i wymienia, że z po-
wodzeniem działają takie kąciki 
w 7 podanych większych sklepach 
społemowskich. Trzeba dodać, 
że w tym samym budynku WSS 
Śródmieście, tuż obok Delikatesów, 
spółdzielnia wynajmuje aż trzy lo-
kale dla różnych gustów gastro-
nomicznych – dla kawiarni, pubu 
i barku orientalnego. Dziękujemy 
za list. 

Opery. Najważniejszą częścią spo-
tkania było podzielenie się opłat-
kiem – symbolem zgody i pojed-
nania. 

Przy wigilijnym stole był też 
czas na dyskusję o minionym czasie 

i o nadziejach związanych z nadcho-
dzącym Nowym Rokiem. 

Członkami związku zawodowego 
jest prawie 1400 pracowników, a współ-
praca pomiędzy organami spółdzielni 
niech służy za przykład dla innych.

F O R U M

*
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OŚĆ



SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 2 (636)               Str. 3  

Ostatni, styczniowy kon-
kurs SPC pt. „Karnawa-
łowe przekąski”, zbiegł się 

w czasie z otwarciem w środę, 15 
stycznia kolejnego, nowego sklepu 
firmowego nr 184 na warszaw-
skiej Woli, przy ul. Dzielnej 64 
z logo,, Smacznego Warszawo ‘’. 
Oficjalne otwarcie nastąpiło o go-
dzinie 10. Sklep jest czynny w po-
niedziałki do piątków w godz. 6:30 
-19:00, a w soboty -7:00-14:00. Na 
facebooku w przeddzień anonsowa-
no: „Zapełniamy mapę Warszawy 
kolejnymi miejscami, które poko-
chaliście! l💪 Smacznego Warsza-
wo już od jutra będzie czynne przy 
ul. Dzielnej 64 lok. U8. l😁 Zapra-
szamy Was od samego rana na zesta-

 l  Umacnianie pozycji  spóLdzielni  l

28 WOŚP

120 tys. wolontariuszy

Po 50 Zjeździe
Dokończenie ze str. 1

wy śniadaniowe,😋 kanapki, lsłod-
kości, 🍰l pizzę prosto z pieca 🍕 
i smaczne zimne i ciepłe napoje! l 
Komu ten punkt będzie po drodze? 
Kciuk w górę!👍”

Wcześniej, 10 stycznia ogłoszo-
no: „My również wspieramy Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy <3 
Przygotowaliśmy dla Was aukcje, na 
których możecie wylicytować za-
proszenia na nasze śniadania, lunch 
oraz deser. Zachęcamy do licytacji, 
bo cała kwota, oczywiście, zostanie 
przekazana WOŚP! <3 Gramy do 
końca świata i jeden dzień dłużej!  

<3”
Warto też odnotować dwie następ-

ne inicjatywy na facebooku – „Na 
śniadanie, na lunch, w drodze do 

pracy czy w prze-
rwie na kawę? 
A Ty jaki masz 
powód, żeby od-
wiedzić #smacz-
negowarszawo? 
Nieważne, który 
z 1000 powo-
dów wybierzesz 
– przyjdź, zamów 
coś, zrób super 
zdjęcie w Smacz-
nego Warszawo 
i podziel się nim 
z nami w komen-
tarzu! Pierwsze 
5 osób zgarnie 
zaproszenia na 
śniadanie i lunch, 
a kolejne 5 na 
deser! Czas start! 

:)” Podano 
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cym na antypodach. Za te gesty oso-
biście podziękował Jurkowi Owsia-
kowi ambasador Australii w Polsce 
Lloyd Brodrick. 

To niezwykłe wydarzenie jakim 
jest każdego roku kolejny Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, w tym roku nie ominęły smut-
ne wspomnienia. Tragiczna śmierć 
zamordowanego w ubiegłym roku 
prezydenta Pawła Adamowicza po-
wróciła w wysyłanych światełkach 
do nieba na zakończenie 28. Finału 
WOŚP. To właśnie wtedy wydarzy-
ła się w Gdańsku tragedia. Pamięć 
gdańskiego samorządowca uczczono 
w jego mieście m.in. odsłonięciem 
pamiątkowej tablicy, oddaniem do 
użytku nowej trasy w Gdańsku z wi-
dowiskową estakadą wzorowaną na 
łukowatych wiaduktach starożytnych 
Rzymian nazwanej jego imieniem. 
W tradycyjnym „światełku do nieba” 
uczestniczyła rodzina, władze mia-
sta, przyjaciele, setki mieszkańców 
Gdańska i nie tylko.

JOLANTA JęDRZEJEWSKA

postaci z klocków lego. Przedmiotem 
licytacji były także spotkania z auto-
rami programów radiowych, tele-
wizyjnych, ale tradycyjnie już złote 
serduszka i karta telefoniczna.

Ta jedyna na świecie inicjatywa, 
w ciągu 27 lat pozyskała środki na 
zakup sprzętu ratującego życie dla 
sześciuset polskich szpitali! 

Orkiestra zagrała nie tylko dla pa-
cjentów polskich szpitali. W geście 
solidarności z mieszkańcami Au-
stralii, trawionej niewyobrażalnymi 
pożarami przed polskim światełkiem 
do nieba, na pl. Bankowym nad gło-
wami zebranych tam uczestników 
rozwinięta została flaga i odtworzo-
ny został hymn tego kraju. Przy jego 
dźwiękach salutowała młodzież ze 
szkoły morskiej w galowych mun-
durach. Ponadto, decyzją Fundacji 
zbiórka w trzech miastach zostanie 
przeznaczona na pomoc potrzebują-

Otrzymujemy sygnały z róż-
nych części kraju, że w nie-
których miastach z powo-

dzeniem funkcjonują już zakupy 
z dostawą do domu. Często w opar-
ciu o aplikacje mobilne, strony 
internetowe, rzadziej na telefon. 
O ile młode pokolenia z łatwością 
korzystają z aplikacji i internetu, 
to starszym klientom przychodzi 
to nieco z trudem. Częściej go-
towi są posługiwać się telefonem 
komórkowym, lub stacjonarnym. 
Dotyczy to także osób chorych, 
samotnych, zwłaszcza tych którzy 
nie mają nikogo do pomocy. 

Spółdzielnie społemowskie mają 
różne doświadczenia, związane ze 
sprzedażą z dostawą do domu. Tyl-
ko część z nich posiada aplikacje 
mobilne, a niestety spora część nie 
docenia należycie roli internetu i tej 
formy sprzedaży. U części spółdziel-
ni ta forma sprzedaży po prostu „nie 
wypaliła”. Wolą one ograniczać się 
do tradycyjnych formach handlu, 
a przecież już w latach 30. ubiegłego 
wieku pierwsze dostawy towarów do 
domu, po zamówieniu ich telefonicz-

nie, uruchomiła żoliborska „Gospoda 
Spółdzielcza”.

Warto zarekomendować spół-
dzielniom tę formę zakupów, jaką 
z powodzeniem reklamują w in-
ternecie i na plakatach dwie społe-

mowskie spółdzielnie na południu 
kraju. Oto, PSS w Olkuszu, jak 
i PSS w Bytomiu, oferują swym 
klientom, mieszkańcom obu miast 
– zakupy z dowozem na telefon! 

Ich atutem jest zamawianie towa-
rów z udziałem korporacji taksów-
kowych, których kierowcy doko-
nują zakupu i przywożą zakupione 
artykuły do domu i tam przyjmują 
należność. 

W ten sposób spółdzielnia unika 
wewnętrznych kosztów i zatrudnia-
nia dodatkowych osób. Klienci zaś 
mają realizowaną usługę sprawnie 
i szybko.  (red.) 

Zakupy telefoniczne

Z  doświadczeń  bratn i ch  spółdz ie ln i

oczywiście adresy lokali, w których 
można było zrobić zdjęcia. 

!7 stycznia napisano: „Chcesz być 
LESS WASTE? 👍 Wychodzimy Ci 
naprzeciw! 💪🎊 Już teraz dostaniesz 
u nas chleby na kromki, 😍 więc 
możesz kupić dokładnie TYLE ile 
POTRZEBUJESZ! 😋 W tym asorty-
mencie znajdziesz pieczywo na natu-

ralnym zakwasie, 👌 żytnie, pszenno
-żytnie, l z ziarnami, l z miodem... 
Do wyboru do koloru! 💙💚💛💜 To 
co, po kromeczce z każdego, czy 
masz już swój ulubiony?”

Informacje, promocje są przepla-
tane na tym aktywnym facebooku, co 
kilka dni życiowymi hasłami, w ro-
dzaju np. „Uśmiech jest najlepszym 
kosmetykiem”, albo „Jeśli chcesz 
być szczęśliwym, to BĄDŹ!”

W końcu stycznia podano kto 
zwyciężył w konkursie karnawało-
wym i otrzymał firmowe deski do 
krojenia, torby i kubki. Przypomnia-
no o dniach babci i dziadka oraz 
o stałej akcji zbierania premiowych 
pieczątek. Wszystko ilustrowane 
kolorowymi zdjęciami bardzo ape-
tycznych wyrobów SPC. One budzą 
największe pożądanie klientów. 

DG 

Nasze konkursy

2. Które z zadań programowych 
50 Zjazdu KZRSS Społem uważa 
Pani za najpilniejsze do realizacji?

– 50 Zjazd KZRSS „Społem” 
uchwalił program działania Związ-
ku na lata 2020-2023. Jest to rów-
nocześnie program współuczestnic-
twa Spółdzielni w realizacji tegoż 
programu. Wszystkie zadania ujęte 
w programie są ważne i dotyczą 
wielu aspektów działania Związku 
i Spółdzielni. 

Jednak najbardziej pilnym zada-
niem jest to, co zapisano w punkcie 
1-ym programu – „Rozpoczęcie dzia-
łania systemu wspólnych zakupów 
dla Spółdzielni”. Uchwalone zadanie 
skierowano do realizacji – poprzez 
współudział – przez Krajową Platfor-
mę Handlową, Agencje Handlowe, 
KDD oraz największe Spółdzielnie.

3. Czego Związek powinien do-
magać się od władz państwowych 
i samorządowych?

I.Postulaty kierowane do władz 
państwowych-ustawodawczych i wy-
konawczych – winny dotyczyć:

1) Prawnego wzmocnienia roli 
i rangi spółdzielczej formy gospoda-
rowania.

2) Uchwalenia nowego Prawa 
Spółdzielczego.

3) Formalno-prawnego upo-
wszechniania wiedzy o spółdzielczej 
formie gospodarowania – programy 
szkolne, akademickie itd.

4) Skutecznego wspierania pol-
skiej przedsiębiorczości, w tym pol-
skiego handlu.

5) Uchwalenia ustawy chroniącej 
polski handel ( udział polskiego han-
dlu w rynku maleje z roku na rok).

II. Współpraca z władzami samo-
rządowymi

Politykę współpracy z „samo-
rządami” winien kreować Związek 
i równolegle Spółdzielnie w swoich 
regionach. Specyfikę poszczególnych 

3Tylko
pytania

Specjalnie dla Społemowca Warszawskiego mówi: MARIA  
WAWRZASZEK-GRUSZKA, przewodnicząca Rady Nadzorczej KZRSS Społem. 
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województw, powiatów i miast znają 
najlepiej Spółdzielnie tam działające 
i to one winny – każda w swoim za-
kresie – kierować postulaty i oczeki-
wania wobec „samorządów”.

III. Oczekiwania wobec Krajowej 
Rady Spółdzielczej

50-y Zjazd KZRSS „Społem” zo-
bowiązał Zarząd Związku, by doma-
gał się od Krajowej Rady przygoto-
wania projektu ustawy spółdzielczej 
uwzględniającej potrzeby i oczeki-
wania spółdzielców.

Zamość, dnia 28.01.2020 r.

 Od Redakcji: Serdecznie dzię-
kując nowej przewodniczącej Rady 
Nadzorczej KZRSS Społem Marii 
Wawrzaszek-Gruszka za wypo-
wiedź, dodajmy, że jest prezesem 
Społem PSS Robotnik w Zamościu 
od 2004 r., a w spółdzielni pracuje 
od roku 1986. Wcześniej, pierw-
szym miejscem jej pracy, po ukoń-
czeniu Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu (obecnie Uniwersytet 
Ekonomiczny), była Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Zamo-
ściu. 

fot. Sebastian Oliwiak  
muzeum-zamojskie.pl

Warszawski Finał ze względu na 
rozpoczętą budowę Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej na pl. Defilad przenie-
siony został na dwa place. Ten przed 
Operą Narodową, gdzie było Studio 
oraz na Pl. Bankowy strefę rozrywki 
i widowiska świetlno-muzycznego 
„Światełko do nieba”. 

Warszawskie „granie” rozpoczęto 
od tradycyjnego już biegu „Policz się 
z cukrzycą”. Zebrana kwota w posta-
ci wpisowego zostanie przeznaczona 
na pompy insulinowe dla kobiet cię-
żarnych, cierpiących na tę chorobę. 

Dużym powodzeniem cieszyły 
się „rzeczy od serca”, przekazane na 
liczne licytacje przez osoby m.in. ze 
świata polityki, kultury, sportu, me-
diów. Wśród których nie zabrakło 
repliki medalu noblowskiego Olgi 
Tokarczuk, a także odwzorowanej jej 
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Bądź zdrów

Setna rocznica urodzin Ireny Strzeleckiej

Niedawno przez przypadek 
trafiłam na ćwiczenia spor-
towe dla seniorów. GRATIS! 

Pomysłodawcami projektu są Aga-
ta i Rafał Romaniukowie, którzy 
z pasją robią coś wyjątkowego dla 
zachowania dobrej kondycji i zdro-
wia innych. Jak mówią, Zdrofit to 
miejsce dla każdego.

Trener Rafał Romaniuk jest zdo-
bywcą Pucharu Polski w Trójboju 
Siłowym, kulturystą, dietetykiem 
i specjalistą od wizerunku oraz tre-
ningu kulturystyczno-siłowego. Tre-
nuje wraz z żoną Agatą wielu zawod-
ników oraz ludzi sukcesu. 

W każdy poniedziałek o godz. 
13.00, na 2 piętrze Galerii Młociny 
w Klubie Zdrofit seniorzy i nie tyl-
ko, mogą przyjść na ćwiczenia gim-
nastyczne. Jeśli się zdecydujesz, to 
zabierz ze sobą strój sportowy, obu-
wie na zmianę, matę, ręcznik i 0.5 
litra wody w butelce (na miejscu też 
można zaopatrzyć się w wodę) na 
uzupełnianie płynu w naszym orga-
nizmie. 

Należy zabrać z sobą oprócz stro-
ju, uśmiech i dobry nastrój, a cie-
płą i wspaniałą atmosferę zapewnią 
już sami instruktorzy. Są to autorzy 
projektu oraz Agnieszka Wiecińska 

i Mikołaj Tracz, którzy prowadzą 
ćwiczą i pomagają w prawidłowym 
ich wykonywaniu. 

Ćwiczenia są uzupełniane facho-
wą wiedzą instruktorów na temat 
efektywności pracy nad swoim cia-
łem, czy diety, którą w każdym wieku 
powinniśmy stosować. Zajęcia dają 
duży zastrzyk energii i dobry nastrój. 
Są też wspaniałą zabawą. Osobom, 
którym nie wychodzi za pierwszym 
razem, mogą poprawić ćwiczenia na 
następnych zajęciach oraz przez ćwi-
czenia w domu. 

Seniorze, i nie tylko, podejmij 
wyzwanie! Wyjdź z domu, popraw 
swoją sprawność fizyczną i ćwicz 
dopóki możesz. Jest to też dobry 
sposób na zagospodarowanie wol-
nego czasu. Zajęcia dedykowane 
grupie seniorów cieszą się olbrzy-
mią popularnością, a trenerzy 
dbają o to, by każdy wykonywał 
ćwiczenia na miarę swoich moż-
liwości. Jako uczestnik tych zajęć 
polecam je Czytelnikom „Społe-
mowca Warszawskiego”. Z pewno-
ścią intensywny wysiłek w dobrym 
towarzystwie zapewni Wam lepsze 
samopoczucie i humor na cały ty-
dzień.

DANUTA TWARDOWSKA

Była osobą niezwykłą, wyjąt-
kową, o silnej osobowości, 
prawą, ideową, pełną ener-

gii, pogodną i życzliwą dla ludzi. 
Każdy, kto ją poznał osobiście, 
ulegał jej urokowi, charyźmie, 
szlachetności. Należałem do tych 
szczęśliwców, którzy znali ją już 
pod koniec aktywnego życia, na 
przełomie wieków, gdy była na 
emeryturze. Do końca swych dni 
była energiczna i głęboko zaanga-
żowana w społemowskie problemy. 

Jako ówczesny sekretarz redak-
cji miesięcznika „Społem”, współ-
pracownik „Społemowca”, red. 
naczelny „Rolnika Spóldzielcy” 
i prywatnie, w ciągu 12 lat rozma-
wiałem z nią czasem bezpośrednio. 
Dość niechętnie mówiła o swojej 
bogatej przeszłości, ale nieraz opo-
wiadała o nieznanych bliżej jej 
wątkach. Prześledźmy jej biografię 
i oddajmy się wspomnieniom. 

Właśnie upływa sto lat od uro-
dzin Ireny Strzeleckiej, z domu 
Ciesielskiej, córki Stanisława i He-
leny. Urodziła się 1 lutego 1920 r. 
w Pruszkowie, w wielodzietnej ro-
dzinie robotniczej. Tamże ukończy-
ła Szkołę Powszechną, a następnie 
w 1938 r. Szkołę Handlową w War-
szawie przy ul. Kopernika. Po wojnie 
studiowała w Krakowie i tam na Wy-
dziale Handlu Wewnętrznego Wyż-
szej Szkoły Ekonomicznej zdobyła 
tytuł magistra.

Waleczna młodość
Jeszcze przed wojną, jako nasto-

latka wykazywała pęd do wiedzy. 
Włączyła się w nurt Organizacji 
Młodzieży Towarzystwa Uniwersy-
tetu Robotniczego (OM TUR). Nale-
żała do ZHP i Przysposobienia Woj-
skowego Kobiet. Pracę zawodową 
rozpoczęła w 1936 r., już jako 16-lat-
ka w PSS „Społem” w Pruszkowie 
jako sprzedawczyni. Od marca 1939 
r. była kierowniczką sklepu, a w la-
tach 1941-1944 nawet kierowniczką 
spółdzielni. 

Ponieważ jednocześnie na począt-
ku 1942 r. wstąpiła do konspiracyjnej 
Gwardii Ludowej, a potem Armii Lu-
dowej, wykonywała niebezpieczne za-
dania łączniczki, przewożąc potajem-
nie broń, pieniądze, dokumenty, prasę 
podziemną. Młoda, urodziwa dziew-
czyna podróżowała czasem furman-
kami, czasem pruszkowską kolejką 
EKD. Za „dzielne wykonywanie zadań 
bojowych i ofiarną pracę” awansowa-
na do stopnia podporucznika w sztabie 
podmiejskim AL w lutym 1944.

Jednak w marcu 1944 r., uciekając 
przed gestapo, przeniosła się do War-

szawy, gdzie bez reszty oddała się 
pracy konspiracyjnej, zostając z-cą 
szefa Biura Dowództwa Głównego 
AL i kierowniczką grupy kobiecej 
łączności i zaopatrzenia. W konspi-
racji używała pseudonimów – Ewa, 
Marta, Mucha. 

Od pierwszych dni Powstania 
Warszawskiego brała udział w wal-
kach na Starówce. Cudem uniknęła 
śmierci, gdy pod bombami zginął 
sztab AL. Utrzymywała kontakty 
m.in. ze słynnym dowódcą Batalionu 
Czwartaków AL, późniejszym twór-
cą polskiej dywizji spadochronowej 
6PDPD gen. Edwinem Rozłubir-
skim (odznaczonym krzyżem VM). 
Po klęsce Starówki przeszła kanała-
mi do Śródmieścia, gdzie kontynu-
owała walkę. 

Po upadku Powstania, przeszła 
wraz z ludnością cywilną do obo-
zu pruszkowskiego, gdzie na dwa 
tygodnie aresztowało ją gestapo. 

Wówczas, nierozpoznaną wykupi-
li ją benzyną i wódką od Niemców 
kupcy pruszkowscy. Do zakończenia 
wojny organizowała pomoc dla AL
-owców i wysiedlonych z Warszawy 
w powiecie grójeckim. Po wojnie, 
w sierpniu 1945 została mianowa-
na porucznikiem i odznaczona jako 
jedna z nielicznych kobiet krzyżem 
srebrnym Orderu Virtuti Militari, za 
zasługi w walce w konspiracji i w po-
wstaniu. 

Powrót do Społem 
Po wyzwoleniu, przebywała po-

czątkowo krótko w rodzinnym Prusz-
kowie i Warszawie, a potem w Łodzi, 
Katowicach, Sosnowcu i Krakowie. 
Organizowała Wydział Spożywczy 
w Zarządzie Głównym ZMW, póź-
niej pracowała w administracji kato-
wickiej i na stanowisku wiceprezesa 
PSS w Sosnowcu, podejmując jedno-
cześnie studia ekonomiczne w Kra-
kowie. W 1946 wyszła za mąż za 
towarzysza walki konspiracyjnej inż. 
Ryszarda Strzeleckiego, późniejsze-
go sekretarza KC PZPR. Rok później 
urodziła córkę Krystynę. 

W 1950 r. powróciła do Warszawy 
na stanowisko dyrektora oddziału 
warszawskiego Związku Spółdziel-
ni Spożywców, a potem wiceprezesa 
Zarządu Związku, któremu władze 
stalinowskie zabrały nazwę „Spo-
łem”. Potem pracowała krótko od 
1956 w Ministerstwie Kontroli Pań-
stwowej, gdzie była dyrektorem de-
partamentu, a następnie wicemini-
strem. 

Na fali „popaździernikowej 
odwilży”, 28 lutego 1958 r. objęła 
na 14 lat prezesurę Związku, któ-
remu bezzwłocznie przywróciła 
nazwę „Społem”. Wtedy to, jakby 
na przekór gospodarce niedobo-
ru i pustych półek, odznaczyła się 
niezwykle energiczną moderniza-
cją handlu i gastronomii. Wpro-
wadziła nowatorskie formy sprze-
daży, preselekcji i samoobsługi. 
Budowała lepiej zaopatrzone wiel-
kie domy handlowe. Do dzisiaj, 
obecnie zmodernizowane, to żywe 
„pomniki” jej staranności, m.in. 
w Warszawie, Łodzi, Krakowie, 
Katowicach, Wrocławiu, Pozna-
niu, Białymstoku. 

Z jej inicjatywy małe, słabsze spół-
dzielnie łączyły się w większe, sil-
niejsze, a lustratorzy poprawiali ich 
rentowność. Zapoczątkowała też two-
rzenie sieci restauracji z kuchnią regio-
nalną i krajów zaprzyjaźnionych. Kon-

sekwentnie dbała o rozwój sieci barów 
mlecznych i stołówek zakładowych. 

Rozwinęła szeroką działalność 
społeczną, tworząc w całym kraju 
sieć ośrodków usługowych „Prak-
tyczna Pani”, a nawet „Praktyczny 
Pan”. Wspierała spółdzielcze zespo-
ły artystyczne i sportowe. Inicjowała 
powstawanie spółdzielni uczniow-
skich, szkół spółdzielczych, budowy 
ośrodków wczasowych.

Dbała o wysoki poziom szkoleń 
załóg oraz świadczeń socjalnych. 
Mimo narastających nacisków władz 
na upaństwowienie Społem, opierała 
się im skutecznie. Zawsze wierna za-
sadom spółdzielczym. 

W 1972 r. Strzelecka przeszła na 
przymusową, wcześniejszą emerytu-
rę, ponieważ wraz z mężem Ryszar-
dem zaliczana była do „ekipy Go-
mułki”. Już jej następczyni Jadwiga 
Łokkaj poddała się partyjnym na-
ciskom upaństwowienia „Społem”, 
czego wyrazem było jej jednocze-
sne pełnienie funkcji I wiceministra 
handlu wewnętrznego i postępujące 
ograniczenia samodzielności „Spo-
łem” od 1976 r. 

Aktywna emerytura 
Irena Strzelecka była bardzo ak-

tywna nawet na emeryturze. Zakła-
dała fundacje pomocy. Służyła innym 
bogatym doświadczeniem, pielęgnu-
jąc tradycje w Komisji Historycznej 
WSS. Pracowała społecznie w or-
ganach administracji samorządowej 
i w organizacjach mieszkańców. 
Obok Komisji Historycznej WSS, 
udzielała się w komitetach człon-
kowskich Spółdzielczych Domów 
Handlowych „Koszyki” i „Tokaj”, 
Ośrodkach „Praktyczna Pani” w Pia-
stowie i Warszawie, Kole Emerytów 

i Spółdzielczyń „Śródmieście”, Fun-
dacji Pomocy Emerytom Spółdziel-
czości Spożywców w Warszawie 
i innych.

Pamiętamy do dzisiaj, z jaką pa-
sją angażowała się w walkę o prze-
trwanie spółdzielczości spożyw-
ców w latach 90. Szczególnie ostro 
występowała przeciwko próbom 
przekształcania spółdzielni w spół-
ki prawa handlowego. To rów-
nież dzięki jej autorytetowi i wy-
stąpieniom w różnych gremiach 
spółdzielczych oraz na łamach 
miesięcznika „Społem”, udało się 
zahamować procesy „prywatyza-
cji” w niektórych spółdzielniach. 
Tam niewielkie grupki kierownicze 
usiłowały przejąć majątek spół-
dzielni, dorobek wielu pokoleń, ru-
gując ze spółdzielni setki ich człon-
ków-właścicieli (np. w Gdańsku, 
Tychach, Zabrzu). 

Nieocenione są też zasługi prezes 
Strzeleckiej podczas pomocy powo-
dzianom, podczas pamiętnej wielkiej 
powodzi w 1997 r., gdy zatopio-
ne zostały placówki społemowskie 
w Kłodzku, Opolu, Wrocławiu, Ra-
ciborzu, Kędzierzynie. Włączała się 
w prace społemowskiego komitetu 
pomocy, który gromadził środki pie-
niężne i materialne dla poszkodowa-
nych spółdzielni i spółdzielców. 

Zmarła 9 marca 2005 r., w wieku 
85 lat w Warszawie. Została pocho-
wana w Alei Zasłużonych Cmentarza 
Wojskowego na Powązkach, obok 
swego męża Ryszarda.

Wspomnienia
Dzisiaj wspominamy panią Prezes 

często, wkraczając do sali konferen-
cyjnej jej imienia w historycznym 
gmachu Związku Społem przy ul. 
Grażyny. Patrzymy na tablicę i na jej 
podobiznę u wejścia na salę. 

W powszechnej opinii pozostaje 
jako jedna z pięciu najwybitniej-
szych, charyzmatycznych przywód-
ców Społem, obok Aleksandra Ma-
kowieckiego, prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego, Romualda Miel-
czarskiego i Mariana Rapackiego. 

I trzeba przyznać, że zawsze z wielką 
estymą wyrażała się o swych wiel-
kich poprzednikach, wskazując na 
nich jako wzorce spółdzielczych po-
staw. 

Ot, na przykład zacytujmy jej sło-
wa z przedmowy do książki jubile-
uszowej pt.”100-lecie warszawskiej 
spółdzielczości spożywców” (ZW 
CRS 1969), w której wspomina czo-
łowych działaczy Związku Społem 
w latach okupacji, kiedy jako młoda 
dziewczyna przyjeżdżała po towary 
albo na konferencje do gmachu przy 
ul. Grażyny: „Mariana Rapackie-
go, prezesa Zarządu „Społem” z lat 
1926-1944, udawało mi się czasem 
zobaczyć w korytarzach gmachu 
przy ul. Grażyny 13. Słyszałam go 
też kilka razy przemawiającego na 
posiedzeniach Warszawskiej Rady 
Okręgowej. Zawsze byłam oczaro-
wana pięknością jego rysów, jego 
żarliwością, darem przekonywania 
w dyskusji i replice…” 

I to napisała w okresie gomuł-
kowskim o prezesie okupacyjnego 
Związku, wiernym aż do śmierci 
w powstaniu rządowi londyńskiemu 
i AK, ona, młoda działaczka okupa-
cyjnego PPR, łączniczka dowódz-
twa GL/AL. W swej patriotycznej 
postawie potrafiła wznieść się po-
nad podziały, po spółdzielczemu… 
A przecież przenosiła meldunki Mo-
czara, Jóźwiaka, Nowotki, Findera, 
znała zapewne tajemnice konfliktów 
Bierut-Gomułka i manipulacji z Mo-
skwy. Te tajemnice zabrała do grobu. 

Była niezwykle skromna. 
O swoim krzyżu Virtuti Militari 
nie chciała mówić, a gdy słynna 
gen.Elżbieta Zawacka gromadziła 
dla swej fundacji dokumenty o ko-
bietach odznaczonych tym najwyż-
szym odznaczeniem wojskowym, 
grzecznie ale stanowczo nie ujaw-
niała swych zasług. Niewątpliwie 
jednak jej karta wojenna to jedna 
z najcenniejszych, choć pozostają-
ca w cieniu zasług powojennych.

W naszej pamięci pozostanie jako 
starsza, zawsze elegancka pani, cie-
pła, serdeczna w rozmowie. Czasem 
rozmawialiśmy w Izbie Pamięci WSS 
Śródmieście, albo w redakcji „Społe-
mowca”, gdzie gościł ją z wielkim 
uszanowaniem słynny redaktor Ry-
szard Siwak. Razem z popularnym 
wiceprezesem Związku Stanisławem 
Sosnowskim byli jej zafascynowa-
nymi fanami. Prezes Sosnowski 
szczycił się, że był jej pupilem, wy-
chowankiem jako lustrator Związku. 
Żegnał ją pięknym przemówieniem 
podczas jej pogrzebu w 2005 r. 

A niezapomniany nasz kolega, 
kustosz Izby Pamięci Kazimierz 
Bentkowski pisał o niej w „Społe-
mowcu”: „Irena Strzelecka pozo-
stała w pamięci jako osoba wiel-
kiego charakteru i uroku. Zawsze 
pogodna, człowiek prawy i wzo-
rzec spółdzielczych postaw. Długa 
jest lista jej osiągnięć, a szereg jej 
zrealizowanych inicjatyw stanowi 
dziś trwałe podstawy rozwoju spół-
dzielczości spożywców „Społem”. 
W pamięci wielu osób pozostała 
jako wybitna, nowatorska i bezkom-
promisowa szefowa, a jednocześnie 
niezmiernie życzliwa dla ludzi, 
z którymi współpracowała.”

Bywało, że niekiedy siadaliśmy 
na kawie z panią Ireną na Nowym 
Świecie. Interesowała się wszystkim, 
wydarzeniami w kraju i na świecie, 
cieszyła się przyrodą, podróżami, ale 
SPOŁEM pozostawało jej najwięk-
szą radością. 

DARIUSZ GIERYCZ

Niezapomniana Prezes

Prezes Irena Strzelecka oprowadza oficjalnych gości po otwartym Sezamie 11 paź-
dziernika 1969 r.  fot. Grażyna Rutowska, NAC. 
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PSS w Świnoujściu

l Z doświadczeń bratnich spółdzielni l

To niewiarygodne, jak dużo 
atrakcji pomieścić może 
czterodniowy program wy-

cieczki na Podkarpacie przygoto-
wany przez Biuro Podróży JAN-
TER. Celem podróży 42 osobowej 
grupy turystów ze „Społem” WSS 
Śródmieście w dniach 23-26 stycz-
nia br. były należące do Beskidów 
Wschodnich Bieszczady. 

Niebawem po zakwaterowaniu 
w hotelu Salamandra w Hoczwi, 
społemowcy spotkali się na grillowej 
kolacji, podczas której spontanicznie 
rozpoczęte pląsy przy muzyce roz-
kręciły na dobre powitalny wieczór.

Następnego dnia rano na grupę 
czekał Paweł Grzybowski przewod-
nik górski, który z łatwością nawią-
zał kontakt z grupą i przez trzy dni 
towarzyszył jej opowiadając ciekawe 
historie związane z regionem, opro-
wadzając po wybranych zakątkach 
Pogórza Bieszczadzkiego. 

Pierwszy na trasie zwiedzania 
był wielokulturowy Przemyśl, do 

którego z Hoczwi prowadzą górskie 
serpentyny. Za oknem autokaru ma-
lownicze krajobrazy, przewodnik po 
drodze opowiada o zbytkach, obiek-
tach sakralnych, o Linii Mołotowa, 
która swój początek ma właśnie tu, 
w Bieszczadach. Pięknie mówi o lu-
dziach związanych z Bieszczadami, 
między innymi o Aleksandrze Fre-
dro, jego ojcu Jacku, o szlaku fre-
drowskim. Wspomina msze polowe 
na bieszczadzkich połoninach, które 
jeszcze jako Karol Wojtyła wędru-
jąc po górach odprawiał św. Jan Pa-
weł II. 

Będąc już w Przemyślu nie moż-
na ominąć Zamku Kazimierzowskie-
go, Katedry rzymskokatolickiej św. 
Jana Chrzciciela oraz Katedry grec-
kokatolickiej i Zespołu klasztornego 
franciszkanów. Staromiejski Rynek 
charakteryzuje pochyłe położenie 
i kamienny bruk. W centrum rynku na 
szczególną uwagę zasługuje pomnik 
– fontanna z małym niedźwiedziem 
oraz pomnik Dobrego Wojaka Szwej-

ka, który prawdopodobnie odwiedził 
to miasto. Dziś w mieście spotkać 
można jego sobowtóra, społemowska 
drużyna miała to szczęście.

Po powrocie do hotelu przyszedł 
czas na karnawałowy bal przy ze-
spole muzycznym KOKO z Leska, 
wszak termin wyjazdu przypadł na 
czas zimowych biesiad, balów i za-
baw.

Przejazdem malowniczą trasą 
z Hoczwi do Myczkowa rozpoczy-
na się kolejny, aktywny dzień zwie-
dzania. Muzeum kultury Bojków 
w Myczkowie to doskonała, prowa-
dzona na bardzo wysokim poziomie 
atrakcja, sięgająca najgłębszych 
korzeni bieszczadzkiej tożsamości. 

Miejsce, gdzie czas się zatrzymuje 
przenosząc każdego odwiedzającego 
w dawny świat Bojków pełen kultury 
i historii. Potem przejazd nad Solinę 
i spacer po zaporze w promieniach 
słońca. Zalew imponuje swoimi 
rozmiarami, powierzchnią tafli, ale 
najbardziej rzuca się w oczy piękno 
pofalowanych brzegów zbiornika 
wodnego. W odległości zaledwie 7 
km od Soliny, na styku kultur pol-
skiej, ukraińskiej, huculskiej i łem-
kowskiej leżą Myczkowce, gdzie 
w Centrum Kultury Ekumenicznej 
znajduje się blisko 200 miniatur nie-
powtarzalnych świątyń, wspaniały 
ogród biblijny i przyjazne mini zoo. 

W drodze do hotelu jeszcze krótki 
postój w Glinnem i rzut oka na Ka-
mień Leski – niezwykle oryginalny 
pomnik przyrody nieożywionej zbu-

dowany z piaskowca krośnieńskiego. 
To jednak nie koniec atrakcji tego 
dnia. Wieczorem spotkanie w By-
strym k/Baligrodu, skąd grupa wy-
rusza na kulig z atrakcjami. Lokalny 
przewodnik opowiada ciekawostki 
związane z okolicą, bieszczadzki 
grajek umila wieczór śpiewem. Na 
leśnej polanie płonie ognisko, wokół 
leży śnieg. W powrotnej drodze wozy 
oświetlają pochodnie. 

Ostatni dzień wspólnej wędrówki, 
pora wyjeżdżać i żegnać się z Biesz-
czadami. Po drodze jeszcze postój 
w Sanoku, gdzie towarzyszący grupie 
przewodnik Paweł Grzybowski ostat-
ni raz przybliża historię regionu oraz 
miasta Sanok, a także postać Zdzisła-
wa Beksińskiego i jego rodziny zwią-
zanej z Sanokiem od kilku pokoleń. 
Na szczególną uwagę w Sanoku za-

sługują m.in.: Katedra prawosławna 
z 1784 roku, Kościół Franciszkanów 
z 1640 roku, Sanktuarium Matki Bo-
żej Pocieszenia, Zamek Królewski 
z widokiem na Dolinę Sanu, Stare 
Miasto, czy deptak z ławeczką wo-
jaka Szwejka. Po zwiedzaniu został 
już tylko powrót do Warszawy, z po-
stojem na pyszny obiad w Karczmie 
Bida k/Lublina.

To wszystko wydarzyło się 
w przeciągu zaledwie czterech dni. 
Wycieczka łącząca ze sobą wiele ele-
mentów turystycznych, to także do-
bra lekcja historii o Bieszczadzkim 
Pogórzu. Bieszczady – kraina burz-
liwej historii i ciekawej teraźniej-
szości, kraina opuszczonych wiosek, 
dzikich lasów, zapomnianych cerkie-
wek zaprasza do powrotu, by usły-
szeć więcej, zobaczyć więcej, m.in.: 
Krasiczyn, Pałkowce, Komańczę, 
Hoczew, Lesk, Kalwarię Pacławską.

DANUTA BOGUCKA

Zimowe Bieszczady
Tegoroczna zima nad Soliną

Park Miniatur Sakralnych w Myczkowcach

Tegoroczna łagodna zima 
sprzyja pracom budowla-
nym, nawet tu w nadmor-

skim uzdrowisku Świnoujście. 
Trwa w najlepsze przebudowa 
nadmorskiej głównej promenady, 
a robotnicy sprawnie układają 
nową nawierzchnię i przygotowu-
ją elementy małej architektury. 
Poza sezonem nie ma tłoku i nie-
liczni spacerowicze mogą podzi-
wiać już gotowe obiekty. Wśród 
nich, ukończony w lipcu ubr. 
przez „Społem” PSS w Świno-
ujściu, kosztem 5 mln zł, obiekt 
handlowo-usługowy pod nazwą 
„Słodkie Centrum”. 

W budynku tym na dwóch 
kondygnacjach znajduje się 10 
lokali o powierzchni użytkowej 
70-230 mkw. przeznaczonych na 
wynajem. Łączny metraż ofero-
wanych powierzchni wynosi 1120 
mkw. plus 200 mkw. tarasu, z wi-
dokiem na morze! Każdy gotowy 
lokal posiada przeszkloną fasadę. 
Już teraz wczasowicze i kuracju-
sze korzystają z funkcjonującej 
restauracji-kawiarni na parterze 
oraz sklepów. Na murze budyn-

ku widnieje tablica informacyj-
na o jego ukończeniu w 2019 r.  

Jak zaznacza prezes PSS Piotr 
Kłapacz, inwestycja zrealizowana 
została w samym nadmorskim cen-
trum strefy uzdrowiskowej – pomię-
dzy główną promenadą, a Promena-
dą Zdrowia. To jedna z najbardziej 
prestiżowych lokalizacji w Świno-
ujściu. Wynajem tych lokali pozwo-
li spółdzielni znacząco zwiększyć 
przychody z wynajmu nieruchomo-
ści i poprawić jej wyniki ekonomicz-
ne.

Należy dodać, że trwa obecnie 
budowa 4-piętrowego budynku 
w centrum uzdrowiska, przy ul. 
Słowackiego 16, na miejscu po-
pularnego pawilonu handlowego 
„Kormoran”. W czerwcu 2020 r. 
planowane jest w nim otwarcie ek-
skluzywnego apartamentowca oraz 
nowoczesnego sklepu spożywcze-
go. Tutaj, na rogu Słowackiego 
i Matejki ogniskuje się życie wcza-
sowiczów i kuracjuszy, bo obiekt 
PSS sąsiaduje z pocztą, przystan-
kami autobusowymi, kantorem, 
wypożyczalnią rowerów, biurem 
turystycznym, restauracjami, sana-
toriami, ośrodkami SPA, domami 
wczasowymi. Blisko stąd na pro-
menadę i plażę morską. 

Budowany nowoczesny obiekt 
będzie znakomitym uczczeniem ju-
bileuszu 75-lecie spółdzielni, który 
przypada w 2020 r., wraz z jubile-
uszem wielu pionierskich spółdzielni 
„Społem” na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych. 

Świnoujska spółdzielnia prowa-
dzi jeszcze popularne sklepy, jak 
pawilon „Stodoła” przy ul. Monte 
Cassino oraz „Pasaż” przy promena-
dzie nadmorskiej. Pieczywo i ciastka 
dostarcza miejscowa piekarnia, którą 
spółdzielnia wynajmuje swoim by-
łym pracownikom. Klientom ofero-
wana jest karta lojalnościowa „Spo-
łem znaczy razem”. 

Z powodzeniem sprzedają towary 
marki własnej Społem, np. towary 

sypkie, przetwory, słodycze. Rów-
nież bony towarowe PSS po 10-20-
50 zł, reklamowane na stronie inter-
netowej, są chętnie nabywane przez 
klientów. W „Stodole” w każdy 
weekend są superpromocje cenowe 
m.in. na mięso i wędliny, reklamo-
wane także w internecie pod hasłem 
„Markety Mili – dobre ceny, dobry 
wybór”.

Jak mówi prezes Piotr Kłapacz, 
świnoujska PSS z pewnością bę-
dzie kontynuowała śmiałe inwe-
stycje, aby zaspokajać coraz więk-
sze wymagania klientów, i tych 
miejscowych, i tych przyjezdnych, 
wypoczywających w uzdrowisku. 
Niewątpliwie przyczynią się one 

do podnoszenia rentowności spół-
dzielni i poszerzenia perspektyw 
jej rozwoju. Elastyczne gospodaro-
wanie majątkiem, uwzględnia za-
równo coraz bardziej zróżnicowa-
ne potrzeby i wymagania klientów 
oraz wyzwania trudnego rynku. 

Jak widać na zdjęciach, aparta-
mentowiec w centrum uzdrowiska 
już w styczniu wyrósł do wysokości 
drugiego piętra i cieszy oko wszyst-
kich przechodniów. Tablice informa-
cyjne wyraziście ukazują efekt koń-
cowy inwestycji. Mamy nadzieję, 
że znów w połowie roku na nowym 
sklepie „Kormoran” zabłysną społe-
mowskie szyldy. 

DARIUSZ GIERYCZ

Apartamentowiec na 75-lecie

Siedziba spółdzielni.

Nowy pawilon przy promenadzie.

„Kormoran” w budowie.
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Tak widzę świat„Świat jest wielkim lustrem. 
Odbija do Ciebie to, kim 
jesteś. Jeśli jesteś kochają-

cy, przyjacielski, pomocny – świat 
okaże się kochający i przyjacielski, 
i pomocny dla Ciebie. Świat jest 
tym, kim Ty jesteś”. Ponadczasowy 
cytat Thomasa Dreier (1884-1976) 
wyraża tak wiele.

To co dajemy drugiemu czło-
wiekowi, środowisku, światu wra-
ca do nas. W tej czy innej posta-
ci dobro, którym się podzielimy 
wróci, czasem w zupełnie inny 
sposób, niż się tego spodziewamy. 
Niejednokrotnie musi zatoczyć 

krąg. Tak dzieje się w społemow-
skich Spółdzielniach. Elemen-
tarnymi zasadami spółdzielczości 
są troska o społeczność lokalną 
i prowadzenie działalności spo-
łeczno-wychowawczej. Dziś zwa-
na społeczną odpowiedzialnością 
biznesu w „Społem” funkcjonuje od 
przeszło już 150 lat. 

Historia spółdzielczości to liczne 
zabory i ustroje, to szereg reorgani-
zacji i przekształceń, w których naj-
ważniejszy był człowiek. Spółdziel-
cza wrażliwość na ludzkie potrzeby 
zatoczyła krąg „dobro powróciło”. 
„Społem” przetrwało trudne czasy 
zniewolenia i transformacji. 

„Społem” WSS Śródmieście 
zachowując spółdzielcze idee, 
współpracuje z licznymi organi-
zacjami non profit, placówkami 
oświatowymi i kulturalnymi. Po-
przez aktywny udział oraz wspar-
cie produktowe angażuje się 
w organizację licznych wydarzeń. 
Janusz Korczak (1878-1942) mó-
wił: „Wszyscy jesteśmy sobie po-
trzebni. Razem łatwiej, radośniej, 
mądrzej i bezpieczniej”, dlatego 
do wsparcia licznych wydarzeń 

dołączają Partnerzy handlowi 
śródmiejskiej Spółdzielni. 

Współpraca śródmiejskiej Spół-
dzielni z Zespołem Szkół Spe-
cjalnych nr 105 przy ul. Długiej 
9 i patronat nad Spółdzielnią 
Uczniowską „Pychotka”, choć to 
tylko jeden z przykładów, dosko-
nale pokazuje, jak ważne są działa-
nia na rzecz innych. Uczniowie tej 
placówki, nie jedynej tego rodzaju, 
z którą współpracuje śródmiejskie 
„Społem”, to wyjątkowa młodzież 
z niepełnosprawnością intelektual-
ną. Dlaczego wyjątkowa? Bo o wiel-
kich sercach, otwartości na ludzi 

i świat, a co więcej, z artystycznymi 
zdolnościami: plastycznymi, manu-
alnymi czy wokalnymi. Aktywny 
udział i wsparcie, podczas licznych 
wydarzeń bardzo uaktywnia mło-
dzież. 

Uczniowie z chęcią biorą udział 
w konkursach, wykonując, mię-
dzy innymi piękne prace świą-
teczne i okolicznościowe na rzecz 
„Społem”. Ci uzdolnieni wokalnie 
uświetnili w dniu 25.11.2019 r. 
swym występem spotkanie z okazji 
Dnia Seniora. Podczas uroczystego 
spotkania wykonali kilka ponad-
czasowych utworów muzycznych, 
zachęcając obecnych do wspólnego 
śpiewania. To było piękne między-
pokoleniowe wydarzenie. I tak do-
bro ofiarowane przez Spółdzielców, 
wróciło. 

Jeśli jesteśmy życzliwi, pomocni, 
otwarci, po prostu dobrzy, to ta życz-
liwość, wsparcie – dobroć powróci. 
Pani Anna Gortatewicz w trakcie 
wieloletniej pracy w śródmiejskiej 
Spółdzielni dała się poznać jako 
osoba o wyjątkowej wrażliwości, 
pomocna drugiemu człowiekowi, 
nigdy nie zostawała obojętna na 

jego los. Gdy odeszła na zasłużoną 
emeryturę kontakt ze Spółdzielnią 
pielęgnowała poprzez aktywne ży-
cie społeczne. Jako przewodnicząca 
Koła Spółdzielców dbała o kontakt 
z jego członkami, interesowała się 
ich absencją, pieczołowicie przygo-
towywała się do każdego spotkania. 
Dbała o najdrobniejszy szczegół. 
Gdy opadła z sił, a jej stan zdrowia 
nie pozwalał już na kontynuowanie 
społecznej misji, dobro wróciło. 

Pani Anna, w konsekwencji 
choroby i samotności znalazła się 
w Ośrodku Pomocy Społecznej. Nie 
została jednak sama, bo koleżan-
ki z Koła Spółdzielców pamiętają 
o niej, te które mogą odwiedzają. 
Jej życzliwość, miłość do drugiego 
człowieka, chęć niesienia pomocy 
wróciły w postaci drugiego czło-
wieka, któremu nie jest obojętna. 
Zatem, do niego dobro, też kiedyś 
wróci, w tej czy innej postaci.

Każdy kto chce podzielić się 
swym dobrem, oddać swój czas 
drugiemu człowiekowi, jeśli tylko 
zechce znajdzie swoją drogę. „Spo-
łem” WSS Śródmieście otwarta jest 
na każdą pomoc, życzliwość i wraż-
liwość, którą sama z radością się 
dzieli. 

 Niniejszy artykuł, to dla śród-
miejskiej Spółdzielni doskonała 
okazja, by podziękować stałym 
partnerom handlowym, do któ-
rych należą: Krajowa Platforma 
Handlowa Społem, Mazowiec-
ka Agencja Handlowa Społem, 
Nestle S.A., BURY Sp. z o.o., 
JBB Bałdyga, Spółdzielnia Pie-
karsko-Ciastkarska, Pracownia 
Cukiernicza RAJ-PLUS, Piekar-
nia Pawełek, Cukiernia Bon Bon 
i Firma Cukiernicza Janczewscy, 
Garmond Press, Przedsiębior-
stwo Handlowe AMA, Coca-Co-
la, Pepsi Cola, Unilever, WSP 
„Społem” w Kielcach, Wawel, 
Wedel.

DANUTA BOGUCKA

Dobro powraca

Stołeczne Centrum Edukacji 
Kulturalnej przy ul. Brzozowej 
w dniach 13 grudnia 2019 do 

14 stycznia 2020, po raz kolejny za-
prezentowało w swojej Galerii prace 
uczniów i wychowanków Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 105. Autorami 
są osoby z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu umiarkowanym. 
W obszernym holu SCEK-u wyeks-
ponowano prace, których rozmiesz-
czenie na surowych murach wnętrza 
stanowiło niepowtarzalny klimat. 
Ekspozycja ta nosiła tytuł „TAK WI-
DZę ŚWIAT…” Prace powstały na 
zajęciach prowadzonych przez Jo-
lantę Dąbrowską. W organizacji wy-
stawy pomagały panie Anna Pogo-
rzelska i Anna Skiba. Dla młodych 
adeptów pędzla i farb wzorem są m.in. 
Salvador Dali, Pablo Picasso, Marc 
Chagall, Clode Monet. Obrazy nama-
lowane farbami akrylowymi i olejny-
mi wyrażają to, co artystom w „duszy 
gra”. Efektem procesu twórczego jest 
powstawanie radosnych, optymistycz-
nych, pełnych ciepła, nasyconych ko-
lorami prac. Tematy są przeróżne, jak 
różne jest postrzeganie rzeczywistości 
przez ich autorów. Przy sztalugach po-
wstają pejzaże, portrety, reprezentanci 
flory i fauny namalowane wyobraźnią 
odzwierciedlające stan emocjonalny 
malujących. 

Prace te można było nie tylko 
obejrzeć, ale rów-
nież kupić. Sprzyja 
temu m.in. aukcja, 
którą poprowadził, 
podobnie jak dwa 
lata temu, dzien-
nikarz TVN Filip 
Chajzer. 

Na aukcję wysta-
wiono 23 obrazy, 
których w większo-
ści ceny wywoław-
cze kształtowały 
się od 80 – 120 zł. 
Nieobecni na licy-
tacji mogli nabyć 

obrazy w czasie trwania wystawy. 
Najwyższa kwota uzyskana za obraz 
to 820 zł. Pozyskane środki w części 
zostaną wykorzystane na materia-
ły niezbędne do prowadzenia zajęć, 

pozostałe uzupełnią inne potrzeby 
Zespołu Szkół Specjalnych. Jeden 
z obrazów „TUKANY” namalowa-
ny przez Szymona Saczywko wybrał 
Filip Chajzer z myślą o zaprezento-
waniu pracy na aukcji dla szerszego 
grona licytujących.W aukcji wzięły 
udział m.in. przedstawicielki „Spo-
łem” WSS Śródmieście. Wylicy-
towany obraz to „KOLOROWA 
ŁĄKA” Patrycji Bartnik. 

W krótkiej notatce o sobie autor-
ka tej pracy zaprezentowała się jako 
osoba lubiąca malarstwo, książki 
i podróże po świecie. Malowanie ją 
uspakaja i poprawia humor. Nie ukry-
wa, że lubi odnosić sukcesy. Patrycja 
ćwiczy brazylijska sztukę walki – 

capoeirę – wywodzącą 
się z rytualnych tańców 
plemion afrykańskich, 
przeniesionych do Bra-
zylii przez niewolników.

Autorom prac gra-
tulujemy pięknego 
postrzegania świata, 
zadowolenia z pracy 
twórczej i kolejnych 
prezentacji obrazów, 
odzwierciedlających ar-
tystyczne odczucia ich 
autorów.

JOLANTA  
 JęDRZEJEWSKA

W okresie poprzedzającym 
Święta Bożego Narodzenia 
mieszkańcy Warszawy od 

kilku lat czekają na świąteczne deko-
racje placów i ulic, w tym na chyba 
najokazalszą iluminację w wilanow-
skim ogrodzie przy Pałacu Królew-
skim. 

W pierwszą sobotę grudnia ubr., 
wielobarwną dekoracją rozbłysnęła 
27-metrowa choinka na Placu Zam-
kowym. Ponadto w tym dniu w su-
mie 4,5 miliona energooszczędnych 

diod rozświetliło centralne miej-
sca stolicy. Dekoracje świąteczne 
to efekt podpisanej przez miasto 
w roku 2016 czteroletniej umowy 
z firmą Multidekor. Ostatnie świą-
teczne iluminacje to m.in. powrót 
„Pawia” przy ulicy Pięknej, auto-
busu „Jelcz” na placu na Rozdrożu, 

fontann na Podzamczu, świetlnych 
girland rozpiętych nad ul. Nowy 
Świat z logo włoskiej firmy Ferrero 
Rocher, fotoramy, „królewskie fote-
le”, girlandy na latarniach.

Były też miejsca z iluminacją de-
biutująca. Za takie można uznać Sta-
rówkę. Nad lodowiskiem na Rynku 
Starego Miasta, tysiące diod utwo-
rzyły baldachim, a na lodowisko i do 
punktów gastronomicznych wejście 
zaznaczała brama z napisem „Weso-
łych Świąt”. 

Z daleka widoczne były rozświe-
tlone diodami drzewa oraz dorodna 
choinka. Na Rynku Nowego Miasta 
rajem dla dzieci okazała się karuzela.

Warszawiacy i odwiedzający ją 
turyści jeszcze do 23 lutego mogą 
obejrzeć nową instalację sezonu, 
w wilanowskiej rezydencji Jana 
III Sobieskiego, którą jest Ogród 
Różany. Jest ona częścią Królew-
skiego Ogrodu Światła. Do tej 
pory zachwyt wzbudzały wszyst-
kie instalacje, ale ostatnia przeszła 
wszelkie oczekiwania. Sześć tysię-
cy wielokolorowych róż „rozkwita” 

tam zmieniając kolory (p.zdjęcia 
z facebooka). 

Równie interesujące są kilku-
metrowe, iluminowane postacie 
w stylowych strojach z epoki, stojące 
wzdłuż Alei Chińskiej w Łazienkach 
Królewskich. Partnerem iluminacji 
jest Polska Grupa Energetyczna. Do-

stojni panowie w melonikach wspie-
rających się na laseczkach oraz panie 
w długich sukniach w kapeluszach 
i z parasolkami wzbudzają zainte-
resowanie spacerujących zarówno 
w dzień jak i o zmierzchu. 

Dekoracje świąteczno-noworocz-
ne Warszawy według rankingu wło-
skiego dziennika Le Figaro plasują 
się w czołówce najładniejszych. 

JOLANTA JęDRZEJEWSKA
fot. WIESŁAW SUMIńSKI

Iluminacje wilanowskie 

Dzień Zakochanych na stałe 
wpisał się w kalendarz pla-
cówek kulturalnych, oświa-

towych, handlowych, gastrono-
micznych i osób, których patronem 
jest św. Walenty. Liczne koncerty, 
spektakle teatralne, seanse filmowe, 
konkursy, upominki, romantyczne 
kolacje stanowią szeroki wachlarz 
możliwości do wykorzystania w tym 
niezwykłym dniu. 

Regularne obchody Walentynek 
odbywają od 19. lat w Chełmnie – 
Mieście Zakochanych. Miasto to 
od lat dla mieszkańców i turystów 
przygotowuje szereg atrakcji. Do or-
ganizacji czynnie włączają się orga-
nizacje pozarządowe, przedsiębiorcy 
oraz inne podmioty. 

W tym roku będzie się można tu 
bawić przez trzy dni. Imprez jest 
wiele każdy wybierze dla sobie do-
godną wersję spędzenia czasu. Może 

to być np. „Festiwal Piosenki Miło-
snej”, którego celem jest prezenta-
cja wokalistów w różnych grupach 
wiekowych, promocja twórczości 
amatorskiej, debiutantów. Służyć im 
będą zaplanowane warsztaty wokal-
ne, które poprowadzi Grażyna Łoba-
szewska.

Dla uczestników wystąpią artyści 
polskiej sceny festiwalowej m.in. 
Julia Marcell, Sorry Boys Fisz Ema-
de Tworzywo a także znana i lubiana 
piosenkarka Grażyna Łobaszewska, 
przewodnicząca jury „Festiwalu 
Piosenki Miłosnej”. Inne atrakcje 
XIX obchodów to : happeningi, Jar-
mark św. Walentego, okolicznościo-
we wypieki chełmińskich piekarzy 

i cukierników postaci bułeczek 
z lubczykiem oraz serc, możliwość 
poznawania miasta, konkursy tema-
tyczne: „Alchemia i Amory w Kuch-
ni”. Powodzeniem z pewnością bę-
dzie się cieszył „Festiwal Dobrego 
Jedzenia i Piwa”, a także specjalne 
menu „pod znakiem serca” przygo-

towane przez miejscowe restauracje 
The Swan czy Chlebem i Solą.

Wśród konkursów po raz XV 
ogłoszony został konkurs plastyczno
-literacki „Na Świętego Walentego 
…Różne Oblicza Miłości”, w któ-
rym w latach ubiegłych wzięli udział 
uczniowie placówek oświatowych, 
współpracujących ze „Społem” WSS 

Śródmieście. Konkurs jest organi-
zowany przez Katolickie Liceum 
i Szkołę Podstawową Księży Pallo-
tynów przy udziale Chełmińskiego 
Domu Kultury i Urzędu Miasta Cheł-
mna. 

Udział w konkursie 
będzie kontynuowa-
ła młodzież z Zespo-
łu Szkół Specjalnych 
nr 105 im. Kazimierza 
Kirejczyka i uczniowie 
ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawcze-
go dla Dzieci Słabowi-
dzących nr 8 z ul. Koź-
mińskiej, a także dzieci 
z dwóch przedszkoli: 
śródmiejskiego „Senato-
rek” i z dzielnicy Bielany 
„Wesołe Ekoludki”. 

W poprzednich trzech 

edycjach konkursu reprezentanci 
Warszawy zajęli pierwsze miejsca 
oraz wyróżnienia. Mamy nadzieję, 
że i w jubileuszowej jego edycji ich 
prace otrzymają także wysokie noty. 

JOLANTA JęDRZEJEWSKA

Dzień Zakochanych

Fot. Walentynkichelminskie.pl 

TuKany

KOlOROWa łąKa
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Zwolnienia podatkowe 26-latków

WARTO WIEDZIEĆ

W tym roku spodziewamy 
się nowych podatków 
dotyczących branży spo-

żywczej. Pierwszy to oczekiwany, 
odwieszony podatek od sprzedaży 
detalicznej, który zapewne będzie 
obowiązywał od 1 lipca i drugi, 
tzw. Podatek cukrowy, planowa-
ny przez rząd. O nich piszą po-
pularne portale, które cytujemy 
poniżej.

Jak pisał 28 grudnia ubr. money.
pl, podatek handlowy w projekcie 
budżetu na 2020 rok już ma swoje 
skromne miejsce pośród innych da-
nin. Podatek od sprzedaży detalicz-
nej zawieszony jest jeszcze tylko 
do końca czerwca przyszłego roku 
i wszystko wskazuje na to, że to bę-
dzie koniec zawieszenia. Najmocniej 
dotknie on Biedronkę – podaje mo-
ney.pl.

Na 2020 rok z nowej daniny za-
planowano 663 mln zł dochodu – po-
dano w projekcie budżetu państwa. 
Podatek zawieszony jest jeszcze do 
końca czerwca, więc to prawie pew-
ne, że zacznie obowiązywać od 1 lip-
ca. W najbliższe wakacje „biedronki 
i lidle” zrobią się jakby droższe.

Struktura podatku wzmacnia po-
zycję mniejszych podmiotów, choć 
niekoniecznie mniejszych sieci han-
dlowych. Skorzystają m.in. sieci 
franczyzowe, gdzie handel prowa-
dzony jest przez wiele podmiotów 
pod jedną marką, jak np. w sieciach 
abc czy Lewiatan.

Hurtownie Eurocash mogą liczyć 
na większe obroty, bo dostarczają 
towary do obu wspomnianych sieci. 
Skorzysta też Żabka, która rozwija 
się w dużej mierze na bazie franczy-
zy, czyli każdy sklep to często od-

dzielny podmiot. Także E.Leclerc ma 
rozdrobnioną strukturę – każdy sklep 
prowadzi inny podmiot prawny.

Kto będzie największym płatni-
kiem nowego podatku? Oczywiście 
ci, którzy odnieśli największy suk-
ces na rynku. Teraz tym sukcesem 
będą musieli się podzielić ze społe-
czeństwem. Biedronka, Carrefour, 
Dino, Lidl, Delikatesy Centrum, ale 
i sieci modowe z LPP (m.in. marka 
Reserved) i CCC na czele, drogerie 
Rossmann, czy sieci rtv/agd poniosą 
największe koszty.

Z kolei Ilona Mrozowska na 
portalu handelextra.pl pisze 30 
stycznia br., że producenci i prze-
twórcy żywności wsparci przez 
producentów rolnych i przedsię-
biorców wystosowali apel do pre-
miera Mateusza Morawieckiego 
o uwzględnienie ich argumentów 
w procesie wprowadzania podatku 
cukrowego, określając go mianem: 
antykonsumenckiego, antygospo-
darczego i antyzdrowotnego.

Branża deklaruje jednak wolę roz-
mowy i wypracowania takich roz-
wiązań, które pozwolą na podjęcie 
realnych prac na rzecz zmniejsze-
nia spożycia cukru. – Dziś jednak 
czeka nas po pierwsze radykalna, 
bo nawet 50-procentowa podwyżka 
cen w sektorze napojów bezalkoho-
lowych. Biorąc pod uwagę siłę na-
bywczą konsumenta, proponowana 
w projekcie stawka (i to podstawo-
wa), jest najwyższą wśród wszyst-
kich zbadanych krajów Unii Euro-
pejskiej. Przykładowo, liczony siłą 
nabywczą podatek w Polsce będzie 
dwa razy wyższy niż we Francji – 
uważają przedsiębiorcy. 

Ich zdaniem, jak pokazują do-
świadczenia innych państw – m.in. 
Wielkiej Brytanii czy USA – wpro-

Perspektywy podatkowe

l Prawo na co dzień l

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. 
o zmianie ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fi-

zycznych, ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. poz. 1394), zwaną dalej usta-
wą nowelizującą, z dniem 1 sierpnia 
2019 r. wprowadzono do ustawy 
o PIT nowe zwolnienie przedmioto-
we. Na podstawie pkt 148 dodanego 
w art. 21 ust. 1 updof, wolne od po-
datku są przychody ze stosunku 
służbowego, stosunku pracy, pracy 
nakładczej, spółdzielczego stosunku 
pracy oraz umów zlecenia otrzymane 
przez podatnika do ukończenia 26. 
roku życia, do wysokości nieprzekra-
czającej w roku podatkowym 2020 
kwoty 85.528 zł. 

Zwolnienie od podatku nie do-
tyczy w szczególności przychodów 
z umowy o dzieło, kontraktów mene-
dżerskich czy działalności gospodar-
czej, a także nie obejmuje przycho-
dów podlegających opodatkowaniu 
zryczałtowanym podatkiem docho-
dowym, przychodów zwolnionych 
od podatku oraz przychodów, od któ-
rych na podstawie przepisów Ordy-
nacji podatkowej zaniechano poboru 
podatku.

Począwszy od 2020 r. płatnik będzie 
stosował zwolnienie z mocy ustawy, 
tzn. podatnik (pracownik, zlecenio-
biorca) nie będzie w tym celu składał 
oświadczenia. Jeżeli Podatnik zatrud-
niony na kilku umowach oraz umów 
zlecenia będzie chciał, aby płatnik 
potrącał mu zaliczkę podatek, aby 
uniknąć dopłaty podatku w przypadku 
przekroczenia limitu, to musi złożyć 
wniosek o potrącanie zaliczek ma po-
datek dochodowy w wybranej firmie. 
Wniosek o pobór zaliczek bez stoso-
wania zwolnienia od podatku będzie 

trzeba składać odrębnie dla każdego 
roku podatkowego. 

Jeżeli chodzi o kryterium wieku 
należy podkreślić, że o zastosowaniu 
zwolnienia decyduje wiek podatnika 
na moment uzyskania przychodu, 
a nie wiek na moment zawarcia umo-
wy, czy wykonywania pracy. U osób 
uprawnionych do omawianego zwol-
nienia w 2020 r. nadwyżka przycho-
dów ponad kwotę limitu 85.528 zł 
podlega opodatkowaniu według skali 
podatkowej. Mają do niej zastoso-
wanie koszty uzyskania przychodów 
właściwe dla danego źródła właści-
we dla stosunku pracy czy też umo-
wy zlecenia.

Zwolnienie od podatku przycho-
dów ze stosunku pracy czy ze zle-
cenia nie zmienia zasad rozliczania 
składek ZUS na ubezpieczenie spo-
łeczne, a w przypadku gdy składka 
na ubezpieczenie zdrowotne obli-
czona od przychodu wolnego od po-
datku dochodowego jest wyższa 
od zaliczki na podatek dochodowy 
od osób fizycznych, którą płatnik 
obliczyłby, gdyby przychód ubezpie-
czonego nie był zwolniony od podat-
ku dochodowego na podstawie tego 
przepisu, składkę zdrowotną obliczo-
ną za poszczególne miesiące obniża 
się do wysokości tej zaliczki.

Płatnicy pdof w oparciu o ustawę 
o pdof wykazują w sporządzanej po 
zakończeniu roku informacji PIT-11 
przychody, które w trakcie roku ko-
rzystają ze zwolnienia od pdof na pod-
stawie ustawy o pdof. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu możliwe jest prawidłowe 
obliczenie przychodów, które podle-
gają opodatkowaniu w zeznaniu po-
datkowym, niezależnie od tego, czy 
w trakcie roku w odniesieniu do tych 
przychodów było stosowane zwolnie-
nie oraz w jakim zakresie. 

Opracowała
MONIKA BOBKE

wadzenie podatku uderzyło w naj-
biedniejszych konsumentów, którzy 
po radykalnym wzroście cen zmie-
niali swoje decyzje zakupowe w kie-
runku tańszych, często bardziej ka-
lorycznych i gorszych jakościowo 
produktów. Wzrost cen na Węgrzech 
zmusił konsumentów do poszuki-
wania nowych, tańszych produk-
tów, niekoniecznie cechujących się 
niższą kalorycznością czy wyższą 
jakością. – Trwałego i znaczącego 
efektu zdrowotnego nie osiągnięto 
w żadnym kraju – uważaj przed-
siębiorcy. 

Ich zdaniem nowe obciążenia 
uderzą przede wszystkim w małych 
i średnich przedsiębiorców, którzy 
stanowią 70% podmiotów negatyw-
nie narażonych na nowy podatek. Te 
mogą sobie z proponowaną zmianą 
po prostu nie poradzić.

Autorzy apelu zwracają uwagę na 
niezmiernie szybkie tempo, w jakim 
jest procedowana ustawa. Akcentują 
również fakt, że zaproponowane dys-
kryminujące podatki stoją w sprzecz-
ności ze stworzoną przez premiera 
„Konstytucją Biznesu”, która miała 
gwarantować m.in. stabilność i prze-
widywalność prowadzenia działalno-
ści gospodarczej.  

Apel o dialog nad proponowa-
nymi przez rząd zmianami prawa 
w zakresie wprowadzenia podatku 
od cukru podpisało dziewięć orga-
nizacji: Polska Federacja Produ-
centów Żywności Związek Praco-
dawców, Związek Przedsiębiorców 
i Pracodawców, Konfederacja Le-
wiatan, Krajowa Unia Producentów 
Soków, Związek Producentów Cu-
kru w Polsce, Federacja Gospodarki 
Żywnościowej RP, Krajowy Zwią-
zek Plantatorów Buraka Cukrowe-
go, Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych Rolników 
i Organizacji Rolniczych oraz Fede-
racja Branżowych Związków Pro-
ducentów Rolnych.

Opr.red.

Wciąż trwa walka o ograni-
czenie handlu w niedzie-
le. Z silnym lobby zagra-

nicznych bogatych sieci stara się 
wygrać Solidarność i polskie skle-
py, w tym Społem. Do argumen-
tów związkowych i spółdzielczych, 
dołączają argumenty Państwowej 
Inspekcji Pracy, które cytujemy 
poniżej. Niedawno nasz dobry so-
jusznik, delegat na 50 Zjazd Spo-
łem i działacz Solidarności Alfred 
Bujara mówił o korzyściach ustawy 
w rozmowie z red. Mateuszem Rataj-
czakiem na portalu money.wp.pl 28 
stycznia br.

Pod wymownym tytułem „Upada 
sklep za sklepem. „Gdyby nie wol-
ne niedziele, byłoby dużo gorzej”, 
portal pisze: – Tendencja zamykania 

się małych sklepów została szczęśli-
wie zahamowana i to dzięki ustawie 
o zakazie handlu. Gdyby nie wolna 
niedziela, sklepików, które upadły, 
byłoby znacznie więcej – powiedział 
w programie „Money. To się liczy” 
Alfred Bujara, szef sekcji handlu 
w NSZZ Solidarność. – One upada-
ją, bo zaopatrują się w zagranicznych 
hurtowniach i muszą mierzyć się 
z wysokimi cenami. Oddajemy hurt 
i logistykę zachodniemu kapitałowi.

W dalszej części rozmowy Alfred 
Bujara powołuje się na dane GUS, 
które mówią, że co roku ubywa 11 
tys., 15 tys., 11 tysięcy polskich 
sklepów. A w latach 2000 bywało 
że upadało 78 tys.plac…ówek rocz-
nie. To skutek ich zaopatrywania 
w zagranicznych hurtowniach, które 
monopolizują rynek i dyktują nie-
korzystne ceny. Jeszcze 6-7 lat temu 
50% udziału w rynku miały polskie 
sklepy, a teraz ich udział spadł do 
zaledwie 25 procent! Jedynie ustawa 
o ograniczeniu handlu w niedziele 
nieco pomaga w walce konkurencyj-
nej.

Z kolei za zaostrzeniem zakazu 
handlu w niedziele i uszczelnieniem 

Popularny Poradnik Handlow-
ca z 9 stycznia br. powołuje się 
na badania GfK Polonia, aby 

stwierdzić, ze „Osiedlowe sieciówki 
rosną. Hipermarkety w odwrocie”. 
Już co czwartą złotówkę wydawaną 
na FMCG w Polsce przejmują osie-
dlowe sklepy sieciowe, czyli ma-
łoformatowe sklepy sieciowe oraz 
supermarkety. Segment ten rośnie 
w Polsce w tempie 4,6% rok do roku 
i pod względem wartości sprzedaży 
ustępuje już wyłącznie dyskontom. 
A może być jeszcze lepiej, bo poten-
cjał wzrostu osiedlowych sklepów 

(proximity) wciąż jest ogromny. Ta-
kie dane płyną z analiz Panelu Go-
spodarstw Domowych GfK Polonia.

Według GfK już 24% wszystkich 
wydatków na FMCG w okresie od 
października 2018 r. do września 
2019 r. stanowiły zakupy w osiedlo-
wych sklepach sieciowych (zarówno 
małoformatowych jak i supermarke-
tach). Wyższy wynik (34%) uzyskały 
jedynie dyskonty. Dalsze w kolejno-
ści były małoformatowe sklepy nie-
sieciowe (20%), hipermarkety (13%) 
i pozostałe formaty (9%).

W analizowanym okresie najwięk-
szy wzrost sprzedaży odnotowały 
dyskonty (8,2%) i osiedlowe sie-
ciówki (4,6%). Hipermarkety straciły 
zaś w tym czasie 2,3%.

– Dominacja dyskontów w Polsce 
nie podlega dziś żadnej wątpliwości. 
Ten segment rozwija się najszybciej 
i nic nie wskazuje na to, by dynami-
ka sprzedaży miała osłabnąć. Oprócz 
coraz bardziej kompleksowej oferty, 
dyskonty zyskują kolejnych klien-
tów dzięki coraz większemu dotarciu 
i bliskości konsumentów. Wystarczy 

przypomnieć, że właśnie oczekuje-
my na otwarcie 3000. sklepu sieci 
Biedronka oraz 700. sklepu sieci 
Lidl. Największa konkurencja także 
nie rezygnuje z ogólnopolskiej eks-
pansji. Niedawno otworzył się sklep 
numer 6000. należący do Żabki, a su-
permarkety osiedlowe pod szyldem 
m.in. Dino, Delikatesów Centrum 
czy Polomarketu równie silnie wal-
czą o udziały rynkowe – wyjaśnia 
Michał Maksymiec, Retailers Verti-
cal Client Director w Panelu Gospo-
darstw Domowych GfK Polonia.

Od października 2018 r. do wrze-
śnia 2019 r. zakupy FMCG robiliśmy 
średnio o 1,6% rzadziej niż w analo-
gicznym okresie rok wcześniej. Prze-

ciętna wartość transakcji była jednak 
o 5,6% większa.

– Oznacza to, że w kategorii misji 
zakupowych rosło znaczenie zaku-
pów na zapas, w których coraz więk-
szą rolę, kosztem hipermarketów, od-
grywają dyskonty. Malały zaś udziały 
zakupów bieżących zdominowanych 
obecnie przez sklepy osiedlowe więc 
walka o każdy koszyk zakupowy 
staje się coraz bardziej wyrównana – 
tłumaczy Michał Maksymiec.

Z analiz Panelu Gospodarstw Do-
mowych GfK Polonia wynika jednak, 
że wciąż istnieją obszary, w których 
mniejsze sklepy osiedlowe mogą re-
alnie konkurować z większymi dys-
kontami, a nawet budować swoje 
przewagi konkurencyjne. Pierwszą 
z pięciu wytypowanych kategorii są 
produkty świeże, mające ogromny 
wpływ na budowanie penetracji, lo-
jalności klientów i wizerunku same-
go sklepu. Kolejnym filarem walki 
o klienta jest lada chłodnicza.

– To jedna z ogromnych przewag 
małych sklepów, bowiem typowej 
lady chłodniczej nie znajdziemy 
w żadnym popularnym dyskoncie. 
W tym przypadku dochodzi także 
element bezpośredniej obsługi i do-
radztwa, a co za tym idzie budowa-
nia relacji. To również wzmacnia 
pozycję mniejszych sklepów, gdzie 
właściciel lub pracownik często zna 
swojego klienta z imienia i nazwi-
ska. Taka bliskość pozwala budować 
zaufanie, o które dyskontom nie jest 
już tak łatwo – mówi Michał Mak-
symiec.

Wśród szans mniejszych sklepów 
osiedlowych GfK wskazała również 
rosnący asortyment dań gotowych, 
po które coraz chętniej sięgamy 
w Polsce, a także wykorzystywanie 
przewagi sąsiedztwa. Oprócz blisko-
ści konsumentów, sklepy osiedlowe 
bardzo często oferują bowiem duży 
wybór produktów regionalnych oraz 
pochodzących od lokalnych dostaw-
ców, co dla wielu klientów wciąż po-
zostaje ważnym argumentem prze-
mawiającym za wyborem danego 
sklepu.

Ostatnia przewaga sklepów małe-
go formatu to coraz skuteczniejsze 
adresowanie potrzeb konsumentów, 
zwłaszcza w nawiązaniu do ekologii, 
np. w zakresie redukcji plastiku oraz 
zwiększania asortymentu produktów 
bio, eko czy bezglutenowych. To 
obecnie duże wyzwanie, szczegól-
nie dla sklepów mniejszego formatu, 
ponieważ zarówno dyskonty jak i su-
permarkety już zaczęły adresować 
potrzeby grupy nabywców bardziej 
nastawionych na ekologię i prozdro-
wotne, specjalistyczne produkty.

– Osiedlowe sieciówki, zarówno 
małoformatowe jak i supermarkety, 
to dziś nie tylko miejsca, w których 
szybko uzupełnimy domowe zapasy. 
To świetnie wyposażone, elastyczne 
punkty, doskonale dopasowane do 
szybko zmieniających się potrzeb 
konsumentów. Jeśli wciąż będą do-
pasowywać się do realiów rynku tak 
dobrze jak dotychczas, wykorzy-
stując technologię i wszelkie nowe 
rozwiązania, ich miejsce w czołówce 
sprzedaży FMCG będzie niepodwa-
żalne – podsumowuje Michał Mak-
symiec.

Opr. Red. 

Osiedlowe górą

ustawy opowiada się, podobnie jak 
KZRSS Społem i Solidarność, także 
Państwowa Inspekcja Pracy, która 
chce wprowadzenia zakazu handlu 
w niedziele dla sklepów posiadają-
cych status placówek pocztowych 
oraz tych, które sprzedają głównie al-
kohol i artykuły spożywcze, ale także 
papierosy.

Pisze o tym 9 stycznia br. red. 
Katarzyna Pierzchała na p[ortalu 
handelextra.pl. Jak ustalił serwis 
Prawo.pl, w 2019 r. inspektorzy 
pracy przeprowadzili 5944 kontro-
le dotyczące przestrzegania przepi-
sów o ograniczeniu handlu (w 2018 

r. – 11416). Za naruszenie art. 10 
ust. 1 i 2 ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele i święta oraz 
w niektóre inne dni, inspektorzy 
wypisali mandaty karne w łącznej 
wysokości 207 300 zł.

Więcej grzywien, bo na kwotę 386 
350 zł, nałożono od 11 marca 2018 
r. do końca 2018 r. W 2019 r. za na-
ruszenie ustawy nałożono 189 man-
datów, podczas gdy w 2018 r. – 348 
mandaty. Do sądów skierowano 56 
wniosków o ukaranie (w 2018 r. w ta-
kich wniosków skierowano 447).

Według PIP, niedzielne kontrole 
wykazały, że przedsiębiorcy wyko-
nujący zarobkową działalność han-
dlową w większości dostosowali się 
do nowych przepisów. Dotyczy to 
głównie placówek wielkopowierzch-
niowych. – Wszystkie większe pla-
cówki handlowe w dniach objętych 
zakazem handlu są zamknięte. Dlate-
go też można stwierdzić, że główne 
zamierzenie wprowadzenia zakazu 
handlu odniosło spodziewany sku-
tek – twierdzi PIP, cytowany przez 
serwis.

Opr. Red.

Wolne niedziele

CO PISZĄ INNI
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BaBeczki Brownie 
 z owocami

● 200 g masła ● 100 g czekolady 
gorzkiej ● 100 g czekolady dese-
rowej (lekko gorzkiej) ● 3 jajka ● 
200 g cukru ● 135 g mąki ● ½ ły-
żeczki proszku do pieczenia ● ok. 
1 szklanka owoców np. kilka tru-
skawek, kilkanaście borówek, kil-
ka malin 

P i e k a r -
nik nagrzać 
do 180ºC. 
P r z y g o -
tować 18 
f o r e m e k 
(mogą być 
w kształ-
cie serca). 
O w o c e : 
t r u skawk i 
pokroić na 

plasterki, borówki i maliny pozosta-
wić w całości. Masło pokroić w ko-
steczkę i włożyć do rondelka, dodać 
połamane na kosteczki czekolady 
i na minimalnym ogniu roztopić co 
chwilę mieszając. Odstawić z ognia. 
W oddzielnej misce zmiksować jajka 
z cukrem. Dodać do nich roztopioną 
czekoladę z masłem i zmiksować na 
gładką masę. Dodać mąkę uprzednio 
wymieszaną z proszkiem do piecze-
nia, zmiksować na jednolite ciasto. 
Wyłożyć do foremek (po około 3 
pełne łyżki masy na 1 porcję), dodać 
owoce np. po 1 borówce i 2 plasterki 
truskawek lub po 3 maliny. Wstawić 
do piekarnika i piec przez ok. 25 mi-
nut. 

HOROSKOP

MIESIĘCZNIK WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPOŻYWCÓW. Adres redakcji: 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 53, tel. 22 620-21-18. fax 828-80-31.
Redaktor naczelny – DARIUSZ GIERYCZ, e-mail: dgierycz@op.pl Stali współpracownicy: Monika Bobke, Danuta Bogucka, Marek Grabowski, 
Jolanta Jędrzejewska, Marcin Koziestański, Danuta Twardowska, Jarosław Żukowicz.
PRENUMERATA ROCZNA dostępna tylko za pośrednictwem redakcji. Cena 60 zł (plus VAT). Adres e-mail: spolemowiec@wss.spolem.org.pl
WYDAWCA: „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 53.
DRUK: COAR, 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71. ISSN 1231-2967

Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane 
w kolejności od 1–24 utworzą hasło.

Poziomo: 1) astronomiczny przy-
rząd optyczny, 5) rzeka w Rosji i na 
Ukrainie, 8) forma odlewnicza, 9)
urządzenie do odtwarzania dźwię-
ków z płyt, 10) oczyszczony cukier, 
11) najwyższa część głowicy kolum-
ny, 13) błyszcząca, metaliczna przę-
dza, 16) międzygórze, 20) orszak 
świta, 23) przywódcy zbójników ta-
trzańskich, 24) wielogłosowy utwór 
wokalny o świeckiej treści, 25) Niko-
łaj 1734–1801 książę, ambasador ros. 
w Warszawie, 26) znachor u dzikich 
ludów, 27) bananojady.

Pionowo: 1) zajmuje się obróbką 
metali, 2) kształtki szklane umożli-
wiają naturalne oświetlenie, 3) na niej 
zapora, 4) krzew lub drzewko o kwa-
śnych owocach, 5) imię matki księcia 
Harego, 6) obraz o tematyce religijnej, 
7) artykuły spożywcze inaczej, 12) 
pierwiastek chemiczny, 14) rozpylacz, 
15) nie detal, 17) jej stolicą jest Drez-

no, 18) spis, rejestr, 19) ryby w rze-
kach Peru, Kolumbii i w akwarium, 
21) kosmetyk do twarzy, 22) pierwia-
stek chemiczny, 23) raban, wrzawa.

Karty pocztowe z dopiskiem 
Krzyżówka nr 2 prosimy przesłać na 
adres redakcji do dnia 29 lutego 2020 
roku. Prawidłowe odpowiedzi drogą 
losowania będą premiowane nagrodą 
ufundowaną przez Handlową Spół-
dzielnię Pracy „HURT”.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 12/19

Poziomo: 1) ultraizm, 5) chiton,8)
zwroty, 9) anakonda,10) naiwniak, 
11) szereg, 12) kolaż, 16) deseń, 20) 
rzepak, 23) czerwony, 24) Kreczmar, 
25) Konrad, 26) skorek,27) autarkia,

Pionowo: 1) uczona,2) terminal, 3) 
antena, 4) mlask, 5) chaos, 6) idole,7) 
omdlenie, 12) zwid, 14) owczarek, 15) 
żaba, 17) sitodruk,18) brzoza, 19) Py-
zdra, 21) picer, 22) kamyk, 23) córka.

HASŁO: POLANKI NA KAŻ-
DY DZIEń. Nagrodę ufundowaną 
przez firmę JBB Bałdyga otrzymu-
je Jacek Kacprzak z Warszawy. 
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A teraz polecam trzy małe lo-
kale w centrum stolicy, gdzie 
jest tanio i dobrze. To fak-

tycznie dwie stołówki zakładowe 
oraz przytulny, mały barek ga-
stronomiczny z polską rodzimą 
kuchnią. 

Tradycyjny BAR KUBUŚ, zna-
ny z lat studenckich, bo działa przy 
Ordynackiej 15 już od 1957 r., jest 
naprawdę świetny. W otoczeniu 
drogich i etnicznych lokali na No-
wym Świecie, ten wciąż wyróżnia 
się godziwymi cenami, przepyszną 
domową kuchnią, sprawną i miłą 

obsługa oraz zmodernizowanym, 
kolorowym, wesołym wystrojem. 
Na zimowy okres gorąco polecamy 
znakomite zupy po 8 zł, np. żurek, 
krupnik, ogórkową, grochową, 
barszcz ukraiński. Z drugich dań, 
np. od fasolki po 10 zł, leniwych za 
13, pierogów za 15, udka 16 i mie-
lonego 17, do nieco droższych, jak 
schabowy z dodatkami za 23, czy 
w tej cenie z dodatkami kaczkę, 
albo policzki wołowe. Gotowana 
golonka z ziemniakami to tylko 16 
zł, a gulasz z kaszą 24 zł. Ładnie 
wydane w samoobsłudze, zawsze 
świeże i gorące. Uwaga! Niczego 
nie zmieniać i sto lat! 

 
Czynny w godz. 10-18, niewielki, 
ciepły, czysty, jedyny taki który 

się ostał w rejonie Nowego Świa-
tu. Ze smakiem zestawiono kolory 
i detale, w tym wesołe jasne kolory 
mebli, niebiesko-beżowych ścian, 
fototapety z perspektywą nocnego 
Krakowskiego Przedmieścia. Wy-
kuty kontur Polski, wiszące lamp-
ki, 6 kwadratowych stolików i wy-
sokie stołki przy półkach, bordowy 
sufit, szybka miła samoobsługa, 
muzyka radiowa, ceny umiarko-
wane. Fajny, ciepły, familijny kli-
mat, nawet rano dziewczyna siedzi 
z laptopem do pierogów, a obok 
emeryci, biuraliści. Codziennie 
zmienne menu na facebooku, pisa-

ne też kredą na tablicy. 

BUFET Naczelnego Sądu 
Administracyjnego przy ul. Bo-
duena 3/5 znajduje się w piwnicy. 
Lunche wydają od 11:30. Mimo 
że schowany za sądowymi bram-
kami do wykrywania metalu, jest 
dostępny dla wszystkich. Wystrój 
dwóch sal jest skromny, ale sporo 
bo 20 stolików. W ofercie są zwy-
kle dwa zestawy obiadowe. W koń-
cu stycznia po 16,50 zł były to do 
zupy porowej i kompotu – gulasz 
z indyka z ryżem i surówką, albo 
krążki wieprzowe z pieczarkami, 
ziemniakami i buraczkami. 

W czwartkowe popołudnie 
było zupełnie pusto, bo rozprawy 

zwykle były do 13. Można zamó-
wić sobie też soki, napoje, kawę, 
herbatę, a na śniadanie jajecznicę 
z wędliną za 8 zł, albo parówki, 
kiełbasę za 10 zł. Obsługa za ladą 
uprzejma i sprawna, ale bez entu-
zjazmu. 

Dużo mniejszy jest BUFET 
Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego przy ul. Jasnej 
2/4. Też w piwnicy. Ma przytulny, 
kameralny klimat; żółte wesołe 
krzesła, ciepłe oświetlenie i tylko 
6 stolików. Przemiła pani Ania ser-
wuje z uśmiechem dania zza lady. 
Polecamy znakomity krupnik bez-
mięsny za jedyne 3,50 zł i zestawy 
obiadowe od godz.13. Np. świetne 
wątróbki drobiowe z ziemniakami 
puree i surówką, do zupy i kompo-
tu w zestawie tylko za 13 zł! Widać 
tu stałą troskę i dbałość o klienta. 
Jesteśmy zachwyceni, bo to chyba 
najlepszy i najprzyjemniejszy lo-
kal w pobliżu Krajowej Rady Spół-
dzielczej. 

Z oferty na tablicy można też 
sobie wybrać takie dania, jak np.: 
śniadaniowe tosty po 5,50 zł, ja-
jecznicę z szynką w tej samej ce-
nie, albo naleśniki po 6,50 zł. Jak 
to w bufecie, już od ósmej rano 
można przysiąść na kawę, herbatę, 
soki, napoje do herbatników i ka-
napek. Jest i winda do wyjścia na 
górę, obok toalety, szatnia. Warto 
wracać. 

SMAKOSZ

dOmOwe dania 
krzyżówka Nr 2 z hasłem

SmaKi waRSzawy  

Tanio i dobrze

Baran 21.III-20.IV
Zmiany na lepsze mogą 
mieć swój początek już 
w lutym. W zakresie współ-
istnienia i współdziałania ze

środowiskiem możesz wiele osiągnąć.

Byk 21.IV-21.V
Wspólne sprawy rodzinne 
umocnią współdziałanie na 
wielu frontach. Dla ich do-
brego zakończenia czas na 

wspólne uzgodnienia.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Osiągnięta stabilizacja nie 
powinna zakrywać hory-
zontów dalszego rozwoju. 
Należy pomyśleć o posze-

rzeniu grona znajomych.

rak 22.VI-22.VII
Czekają cię pozytywne 
zmiany. Dobre rady dawa-
ne przez ciebie nie zawsze 
znajdują aprobatę. Staraj się

aplikować je w przemyślany sposób.

lew 23.VII-22.VIII
Wszelkie niesnaski traktuj 
z przymrużeniem oka. Nie 
ulegaj negatywnym emo-
cjom. Staraj się je łagodzić.

Panna 23.VIII-22.IX
Uważaj, aby nie popsuć 
dobrych kontaktów z naj-
bliższymi. Podejmuj tylko 
dobre decyzje. Pomyśl o od-

poczynku.

waga 23.IX– 23.X
Otwórz się na drugiego 
człowieka, będzie ci łatwiej. 
Pomoże ci ta zmiana w re-
lacjach nie tylko z najbliż-

szymi.
SkorPIon 24.X-22.XI
Czas pomyśleć o sobie. Za-
planuj nawet parodniowy 
wypoczynek. Potrzebu-
jesz czasu na przemyślenia

i podjęcie dalszych działań.

Strzelec 3.XI.-23.XII
Nowi znajomi mogą stać 
się twoimi prawdziwymi 
przyjaciółmi. Warto o tym 
pomyśleć. Początek roku

nie powinien przynieść niespodzianek.

kozIorożec 24.XII-20.I
Odczujesz konieczność za-
kończenia spraw odłożo-
nych. Jeśli masz na swoim 
koncie nieporozumienia

czas na ich wyjaśnienie.

wodnIk 21.I-20.II
Czas podjąć decyzję z kim 
chcesz się przyjaźnić. Prze-
myśl działania zaplano-
wane w ubiegłym roku

i realizuj je w miarę szybko.

ryBy 21.II-20.III
Musisz zadbać o poprawę 
kontaktów z bliskimi. Rodzin-
ne spotkania nie mogą odbyć 
się bez twojego udziału.

 J.J.

Sernik z muSem 
malinowym

SPÓD: ● 100 g mąki (pszennej 
lub ryżowej) ● 3 łyżki cukru ● 60 g 
zimnego masła ● MASA SEROWA: 
● 500 g twarogu sernikowego ● 250 
g ricotty (lub mascarpone) ● 2/3 
szklanki cukru ● 1 budyń śmietanko-
wy (w proszku) ok. 40 g ● 1 cukier 
wanilinowy ● 1 jajko ● DODATKI: 
●150 g malin (świeżych lub mrożo-
nych) ● 3 łyżki cukru ● opcjonalnie 
świeże maliny do dekoracji lub listki 
mięty 

Do miski wsypać mąkę, dodać cu-
kier oraz pokrojone w kosteczkę zim-
ne masło. Rozcierać masło palcami, 
aż powstanie drobna kruszonka. Za-
gnieść ciasto łącząc składniki w jed-
ną część. Dno tortownicy o średnicy 
24 cm wyłożyć papierem do pie-
czenia, zapiąć obręcz wypuszczając 
papier na zewnątrz. Spód i ok. 1 cm 
boków formy wylepić ciastem, wsta-
wić do lodówki. Piekarnik nagrzać 
do 180ºC. Wstawić formę z ciastem 
i piec na złoty kolor przez ok. 15 

minut. Zmiksować twaróg z ricottą 
lub mascarpone, z cukrem, budy-
niem w proszku i wanilią. Następnie 
dodać jajko i jeszcze raz zmiksować 
do połączenia się składników. Mali-
ny zmiksować ręcznym blenderem 
z dodatkiem cukru i przetrzeć przez 
sitko pozostawiając na nim pesteczki 
i uzyskując gładki mus malinowy. Na 
podpieczony spód wyłożyć masę se-
rową, na wierzchu łyżeczką wyłożyć 
mus malinowy, jedna porcja obok 
drugiej z zachowaniem ok. 1/2 odstę-
pów. Musu jest dużo więc wykłada-
jąc go zanurzamy łyżeczkę w masie 
serowej aby więcej go się zmieściło. 
Następnie za pomocą cienkiego pa-
tyczka lub wykałaczki robimy w ma-
sie kilka „ósemek” i nadając fanta-
zyjny kształt wzorkom. Wstawić do 
piekarnika i piec przez ok. 30 minut, 
do ścięcia się masy serowej. Wyjąć 
z piekarnika i ostudzić, można schło-

dzić przez 
1 godzinę. 
Udekorować 
świeżymi ma-
linami. 

BomBardino i calimero

● 100 ml likieru Bom-
bardino ● bita śmietana 
● W WERSJI Z KAWĄ 
(Calimero) także: ● spie-
nione mleko ● 50 ml 
espresso ● DO POSYPA-
NIA ● kawa lub kakao 

● Bombardino: li-
kier bombardinow wlać 
do małego rondelka 
i delikatnie podgrzać na 
małym gazie (co chwilę 

mieszając, nie dopuścić do zbyt wy-
sokiej temperatury i zbyt długiego 
gotowania). Podawać w większych 
kieliszkach udekorowane bitą śmie-
taną, opcjonalnie posypując kakao 
lub kawą.● Calimero: podgrzane 
bombardino wlać do szklanki do lat-
te. Dodać spienione mleko (do około 
2/3 wysokości szklanki) następnie 
pomału wlać gorące espresso. Ude-
korować bitą śmietaną, opcjonalnie 
posypując kakao lub kawą. 

TARTINKA

Św. Agata w zimie bogata.

Chleb (sól) od św. Agaty od ognia strzeże chaty.

Gdzie św. Agata, bezpieczna tam chata.

W dniu św. Agaty, jeśli słonko przez okienko zajrzy do chaty, 
to wiosenka pogląda zza zimowej kraty. 

5 lutego – imieniny Agaty

na walentynki

Horoskop luty 2020 
Baran 21.III-20.IV
Byk 21.IV-21.V
 Bliźnięta 22.V.- 21.VI
Rak 22.VI-22.VII
L e w 2 3 . V I I - 2 2 . V I I I
Panna 23.VIII-22.IX
W a g a 2 3 . I X - 2 3 . X
Skorpion 24.X-22.XI
Strzelec 23.XI.-23.XII
Koziorożec 24.XII-20.I
Wodnik 21.I-20.II
 Ryby 21.II- 20.III
 
  j. j.


