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VI Zjazd KZRSS „Społem”

Mocna marka

O

Rozmowa z prezesem Zarządu Krajowego Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”
– JERZYM RYBICKIM

– Za nami kolejne cztery lata działalności Związku, z której będzie
Pan Prezes składał sprawozdanie na
Zjeździe. Które z dokonań i osiągnięć
Związku w tym czasie uważa Pan za
najważniejsze?
– Sądzę, że należy wymienić przede
wszystkim te działania, które wska-

zał nam do realizacji w uchwałach
poprzedni V Zjazd Związku. Zakładaliśmy wówczas, że naszym głównym
celem będzie obrona pozycji „Społem”
na konkurencyjnym rynku oraz dalsza
konsolidacja spółdzielni. Myślę, że
ten cel został zrealizowany. Jesteśmy
jeszcze ciągle niezależną, polską siecią
handlową posiadającą znaczący potencjał gospodarczy, liczące się w skali
kraju obroty oraz wiernych klientów,
którzy cenią sobie spółdzielczy charakter naszej działalności i społemowską
solidność kupiecką.
Umocniona została na tym coraz
bardziej konkurencyjnym rynku historyczna marka Społem. Przypomnę, że
dzięki promocji marka handlowa Społem, pod względem wartości w rankingu Rzeczpospolitej za rok 2014 marek
polskich zajęła wysoką 24 pozycję na
330 sklasyfikowanych. Poważna w tym
rola powołanej przez Związek Krajowej
Platformy Handlowej Społem, która
razem ze 150 spółdzielniami, w 1500

sklepach promuje markę własną Społem. Dążymy do tego, aby wszystkie
spółdzielnie społemowskie, także te
niezrzeszone, sprzedawały towary marki własnej, gdyż przynosi to dobre efekty finansowe i służy podnoszeniu renomy i prestiżu spółdzielni i ich Związku.
Generalnie, wskutek tych działań jesteśmy postrzegani jako jedna sieć,
pewien „monolit”, mimo że faktycznie
właścicielami sklepów są poszczególne
samodzielne i samorządne spółdzielnie.
Jeżeli chcemy, potrafimy jednak
współpracować ze sobą i mieć z tego
pełną satysfakcję.W tym roku namacalnym przykładem naszych wspólnych
dokonań jest oddanie do użytku w Kołobrzegu pięknego, nowoczesnego Ośrodka Wypoczynkowego „Zorza”, jako
wspólnej inwestycji Związku i spółdzielni „Społem”, co też jest realizacją
uchwały zjazdowej i teraz efektowną wi-

j, jak tu ładnie! – spontanicznie wykrzyknął 28 października br. na progu
otwieranego ósmego już sklepu LUX w Sochaczewie ojciec miasta, burmistrz Piotr Osiński. I faktycznie ten zachwyt podzielali wszyscy tłumnie
zebrani miejscowi mieszkańcy Boryszewa, dzielnicy Sochaczewa, pamiętający
siermiężny, ubogi sklepik geesowski, który do niedawna jeszcze tu egzystował.
Wszystko pachnie nowością, z daleka widoczne szyldy społemowskie, nowoczesna
elewacja i wnętrze, jasne, kolorowe, wesołe. Na 200-metrowej zgrabnej, kwadratowej powierzchni, precyzyjnie rozmieszczono idealnie oznakowane działy. Towary
wręcz zachęcają „bierz mnie do koszyka”… Tak, bo i kolorowa ekspozycja świeżych owoców i warzyw, i pachnące pieczywo, i lady chłodnicze z mięsem, mrożonkami, i regał z marką własną Społem.
Dokończenie na str. 3

MAH „Społem”

Konferencja JESIEŃ 2015

Dokończenie na str. 2

70-lecie PSS Szczecin

Istniejemy i istnieć będziemy!

S

obotni wieczór 17 października
br. na długo zapadnie w pamięci
600 uczestników wspaniałej gali
jubileuszowej, z okazji 70-lecia Społem PSS w Szczecinie, jaka odbyła
się w największej, nowoczesnej hali
sportowo-widowiskowej miasta Arena
Azoty. Przybyła na nią większa część
załogi spółdzielni jubilatki oraz goście
z miasta i całego kraju, którzy podkreślali jej ogromne zasługi dla odrodzonego polskiego Szczecina i jego
mieszkańców. Wśród znamienitych
gości odnotowaliśmy m.in. prezydenta
Szczecina Piotra Krzystka, marszałka
województwa zachodniopomorskiego
Olgierda Geblewicza, prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej Alfreda Domagalskiego, przewodniczącą Rady
Nadzorczej KZRSS Społem Annę
Tylkowską i prezesa Związku Jerzego
Rybickiego.
Obecni byli szefowie instytucji,
organizacji i firm współpracujących
ze spółdzielnią jubilatką oraz grupa
Dokończenie na str. 5

Grupa odznaczonych spółdzielczyń.

Wizualizacja
nowego
Universamu

Od lewej: prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka i prezes Jadwiga Wójtowicz-Garwoła.

W

przyjemnej
zielono-złotej
sali Zajazdu Staropolskiego
w Konstancinie, 26 października br. po raz kolejny Mazowiecka
Agencja Handlowa „Społem” zorganizowała swoją cykliczną Konferencję Handlową JESIEŃ 2015, pod hasłem: „Formaty handlu detalicznego
w Polsce – stan i kierunki rozwoju”,
na której spotkali się przedstawiciele
spółdzielni-właścicieli MAH oraz kontrahenci Spółki.
Na początku konferencji, przybyłych
gości powitała prezes MAH Jadwiga
Wójtowicz-Garwoła, która nawiązała
do działalności Spółki, która rozpoczęła
dwudziesty rok pracy na rzecz spółdzielni. Prezes MAH poinformowała o stanie
współpracy z firmą PRO-DETAL, która
rozpoczęła się od 1 stycznia 2015 roku,
a obecnie trwają negocjacje warunków na
kolejne lata współpracy. Następnie głos
zabrała prof.dr hab. Urszula KłosiewiczGórecka – gość specjalny Konferencji
Handlowej MAH – JESIEŃ 2015. Tematem wykładu był stan handlu detalicznego w Polsce w świetle jego formatów.
Na wstępie pani profesor zaznaczyła,
że ogromny postęp we wchodzeniu no-

„Universam”, który stał się kultową
placówką handlową nie tylko dla WSS
„Społem” Praga-Południe, ale również
dla całej dzielnicy, po 38 latach działalności musi odejść do historii, bo jego
utrzymanie pochłania zbyt wiele kosztów, nie gwarantując już, ani klientom,
ani pracownikom, wymaganego obecnie poziomu bezpieczeństwa. Oddany
do użytku w roku 1977, był to pierwszy
w Warszawie tak duży obiekt o charak-

wych technologii w handlu stwarza dla
firm handlowych i szanse i zagrożenia.
Dlatego tak ważne jest monitorowanie
dynamicznych przemian, bo istnieje duża
niepewność w ich przewidywaniu. Dotyczy to m.in. rozwoju poza stacjonarnego
e-handlu, handlu wysyłkowego, na tle
występujących procesów demograficznych oraz niebezpieczeństwa dezintegracji krajów unijnych. Nowe technologie
wymuszają zmiany w logistyce i komunikacji z klientem i jego obsłudze. Dlatego
trzeba korzystać z każdej szansy rozwoju
i elastycznie kształtować ofertę sprzedaży.
Jedną z szans rozwojowych handlu
jest łączenie usług z gastronomią, czy
rozwijanie sprzedaży marek własnych,
albo łączenie handlu stacjonarnego
z poza stacjonarnym, czyli multikanałowość handlu. Aby być bliżej klienta trzeba stale analizować jego decyzje zakupowe. Coraz częściej szuka on w internecie
tańszych i lepszych ofert.
Do 2020 r. aż 90 procent sklepów
będzie usieciowionych. Odnotowuje się
przy tym ogromny postęp małych sklepów, które w asortymencie i obsłudze
skutecznie konkurują z wielkimi i stąd
odwrót zakupów w hipermarketach. Badania wskazują, że obecnie obok ceny,
jakości, szerokości oferty, o zakupach
decyduje bliskość sklepu i zindywidualizowana oferta „pod lokalnego klienta”.
Obok marki własnej, której sprzedaż sięga 44 mld zł rocznie i stosują ją wszystkie
sieci, bo buduje wizerunek firmy, atutem
są własne zakłady produkcyjne i sprzedaż
lokalnych wyrobów.
Profesor zaznaczyła, że rośnie
rola
sklepów
wyspecjalizowanych
i następuje przenikanie formatów, gdzie
w jednej sieci są osiedlowe supermarkety, dyskonty i małe sklepy, np. z towarami ekologicznymi, bezglutenowymi,
kosmetycznymi. Potrzebna jednak jest
agresywna promocja, z wykorzystaniem
internetu, aby zachęcać do zakupów
młodych klientów, ale i starszych, któ-
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WSS Praga Południe

Nowy Universam
W
iemy już jak będzie wyglądać
nowy obiekt handlowo-mieszkaniowy, który powstanie na
miejscu obecnego „Universamu” przy
Rondzie Wiatraczna. Staraniem inwestorów i przyszłych właścicieli, a także
władz dzielnicy Praga-Południe zorganizowano spotkanie dla mieszkańców,
podczas którego można było nie tylko
zobaczyć jak zmieni się widok terenu,
na którym obecnie stoi społemowski
obiekt handlowy, ale też zadawać pytania dotyczące szczegółów związanych
z budową nowej inwestycji.
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wowaliśmy w kampanii wyborczej,
gdy promowano obce sieci handlowe, a nie wyrażano wcale uznania dla
polskiego, rodzimego handlu.

Dokończenie ze str. 1

zytówką „Społem”. W pełni realizujemy
nasze statutowe zadania w zakresie doradztwa, lustracji oraz szkoleń.. Pomaga
to spółdzielniom w realizacji ich zadań
gospodarczych i budowaniu pozycji rynkowej wobec zwłaszcza ekspansji wielkich sieci zagranicznych.
Ważną rolę odgrywają organizowane przez Związek coroczne wiosenne
konferencje strategiczne, gdzie proponujemy strategię działania, wymieniamy doświadczenia spółdzielni z całego
kraju i inspirujemy do działań integracyjnych.
Na wrześniowych spotkaniach delegatów na Zjazd, pozytywnie oceniono też skuteczne interwencje Związku
w obronie barów mlecznych. Dzięki
temu Ministerstwo Finansów przywróciło mniej restrykcyjne przepisy o dotacjach, a także uratowano kilka spółdzielni przed wielkimi karami, co
groziło poważnymi stratami, czy nawet
ich likwidacją. Takich wystąpień do
władz i administracji mieliśmy więcej,
zawsze występując w obronie interesów
spółdzielni.
– Z jakimi poważnymi problemami
spotkał się Związek w swojej działalności w minionym czteroleciu?
– Wspólnie walczyliśmy wraz z Krajowa Radą Spółdzielczą i innymi związkami spółdzielczymi o dobre prawo
spółdzielcze. Dzięki naszym ostrym,
zdecydowanym i konsekwentnym protestom i interwencjom zapobiegliśmy
uchwaleniu przez parlament szkodliwego dla spółdzielni prawa i to mimo dużej aktywności grupy nieprzychylnych
spółdzielczości posłów, którzy dążyli
do ograniczenia, bądź likwidacji spółdzielni. Przykładowo, poselski projekt
ustawy o przekształceniu spółdzielni handlowych w spółki nie otrzymał
nawet numeru druku sejmowego i nie
wszedł pod obrady nadzwyczajnej komisji ds.prawa spółdzielczego. Zamknęła ona swe prace bez przyjęcia ani
jednego godzącego w spółdzielczość
projektu.
Jednak nie spełniły się nasze postulaty i nadzieje na dobre, służące rozwojowi spółdzielni prawo, a w szczególności na zlikwidowanie podwójnego
opodatkowania spółdzielni w obrotach
z ich członkami i otwarcia możliwości
tworzenia związków gospodarczych. To
mogłoby przyczynić się do odrobienia
przynajmniej w części ogromnych strat,
jakie poniosła polska spółdzielczość
w tym „Społem” w wyniku pamiętnej,
niszczącej specustawy z 1990 r. Niestety, władze rządowe bardziej sprzyjały
zagranicznym firmom, co nawet obser-

– Jakie zadania powinien postawić
sobie Związek na najbliższe lata?

Mocna marka

Rozmowa z prezesem Zarządu Krajowego Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”
– JERZYM RYBICKIM
– Na zewnątrz powinniśmy wobec
nowego parlamentu, prezydenta i rządu sformułować nasze spółdzielcze
postulaty równego traktowania wobec
innych podmiotów rynku. Polityka
handlowa państwa powinna gwarantować równowagę na rynku, bez preferencji dla obcych firm, transferujących
swe ogromne zyski za granicę, ale
zgodnie z deklaracjami i programami wyborczymi wspierania polskiej
przedsiębiorczości. O tym mówiliśmy
na zebraniach regionalnych delegatów
na Zjazd. Liczymy też na to, iż nowy
parlament wreszcie przyjmie dobre
prawo spółdzielcze, służące rozwojowi spółdzielni, zapobiegając możliwościom i próbom roztrwonienia majątku
spółdzielczego.
Wewnątrz naszej organizacji powinniśmy bardziej konsolidować siły, poprzez różne formy integracji gospodarczej, grupy zakupowe, a także sprzedaż
marki własnej, wprowadzanie nowych
form sprzedaży i aktywny marketing,
promocję „Społem”. Naszą ambicją
powinno być utrzymanie już sporego
potencjału spółdzielni, które rocznie
osiągają 7-miliardowe obroty w ponad 3
tys. sklepach, także poprzez nowe inwestycje i modernizacje placówek, w czym
Związek będzie konsekwentnie i z uporem pomagał.
Nasz Związek, który powstał blisko 25 lat temu, w okresie przemian
ustrojowych, w warunkach już wolnego rynku, jest dobrowolną organizacją
samodzielnych spółdzielni, którym
służy i będzie służył nadal. Niezależnie jednak od różnych dróg rozwoju,
jakie obrały poszczególne spółdzielnie, wybierając takie czy inne formy
partnerstwa i współpracy na zewnątrz,
pozostaje wspólna mocna marka „Społem”, którą musimy dalej umacniać, bo
to dorobek wielu, wielu pokoleń. Służy
temu m.in. rozwijanie sprzedaży towarów marki własnej, upowszechnianie
programu lojalnościowego „Społem
znaczy razem”, realizacja wspólnych
przedsięwzięć gospodarczych, marketingowych.

PRODUCENT ORIENTALNYCH CIAST I SŁODYCZY
W ofercie: Arabska Baklawa, Ciasta Sonet: owocowe,
mleczne, czekoladowe, Ciastka gryczane.
Baklawa King Sp. Z.o.o.
Mobil: 733-215-392

Naszą troską i jednocześnie nadzieją
jest to, aby „Społem” w skali kraju nadal
utrzymywało i umacniało swoją pozycję
rynkową, wykorzystując wszystkie swoje
atuty, np. lokalizacji placówek, własnej
produkcji spożywczej, głównie piekarni,
ciastkarni, przetwórstwa mięsnego oraz

www.baklawa-king.pl

info@baklawa-king.pl

Wszystkie produkty wyrabiane w Polsce

gastronomii, w tym barów mlecznych.
Ten segment produkcyjny „Społem” jest
wielkim atutem naszej organizacji. Produkcja spożywcza oparta o tradycyjne
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receptury i naturalne surowce pozwala
osiągnąć jakość i walory smakowe, które
cenią sobie nasi konsumenci.
W mojej ocenie przez najbliższe lata,
mimo zapowiadanych trudnych zjawisk
ekonomicznych i rosnącej wciąż konkurencji, „Społem” utrzyma swoją rynkową pozycję, a wyniki finansowe nie będą
gorsze od lat poprzednich. Umiejętnie
łączymy tradycję z nowoczesnością, dając klientowi satysfakcję z przedstawianej oferty handlowej i produkcji własnej.
Rozwijają się różne formaty obiektów
handlowych, modernizowane są sklepy,
powstają zupełnie nowe obiekty handlowe i produkcyjne.
W ostatnim czasie otwarto szereg dużych obiektów handlowych m.in. w Żabnie koło Tarnowa, Śremie, Hajnówce,
Grodzisku Mazowieckim, Szczecinie,
Białymstoku, Kaliszu, Busku Zdroju oraz wielu innych spółdzielniach.
W Warszawie trwa budowa nowego
„Sezamu” w Śródmieściu oraz rewitali-

zacja znanej Hali Mirowskiej, a wkrótce
zacznie się budowa nowego Universamu na Pradze Południe. Oby tak dalej
i wierzmy, że Społem możemy więcej!
		
Rozmawiał:
DARIUSZ GIERYCZ
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Ø
„R

Społem w rankingu

zeczpospolita” z dnia 21 października br., opublikowała
„Listę 2000 Polskich Przedsiębiorstw
i Eksporterów”, prezentując w niej
osiągnięte w ubiegłym roku wyniki finansowe 2000 największych przedsiębiorstw w naszym kraju. Na liście tej
znalazło się siedem spółdzielni spożywców Społem.
Są to: PSS w Białymstoku (poz.
851), której przychody w 2014 roku
wyniosły 347. 011 tys. zł, PSS w Szczecinie (poz.1.482 miejsce) z przychodami 174.715 tys. zł, SS „Mokpol”
w Warszawie (poz.1.697) z przychodami 147.326 tys. zł, Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie (poz.
1.726) z przychodami 144.973 tys. zł,
PSS w Kielcach (poz. 1.796) z przychodami 137.405 tys. zł, PSS w Olsztynie
(poz. 1.875) z przychodami 129.428 tys.
zł i PSS w Częstochowie (poz.1.930)
z przychodami 124.963 tys. zł.
Lista powstała na podstawie informacji zebranych przez redakcję „Rzeczpospolitej”, poprzez ankiety wysłane do ponad 6 tys. firm, które w 2014 r. osiągnęły
co najmniej 100 mln zł przychodów.

Ø

P

PIH o podatku
obrotowym

rzedstawiciele Polskiej Izby Handlu
prezes Waldemar Nowakowski i dyrektor Maciej Ptaszyński 28 października br. odbyli spotkanie w Biurze Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii
Prezydenta RP. Wśród tematów spotkania poruszono m.in. problematykę planowanego podatku obrotowego dla sieci
handlowych. Według PIH podatek ten
nie może obejmować systemów franczyzowych: zarówno franczyzodawców jak
i franczyzobiorców. Jedynym kryterium
ewentualnego opodatkowania sieci handlowych mogłoby być kryterium realizacji określonego progu obrotów przez
konkretny podmiot (czyli jeden numer
NIP).
PIH podczas spotkania przedstawiła
stanowisko, że jeśli podatek obejmie franczyzę doprowadzi to do utraty dorobku
integracji polskiego handlu i zaszkodzi
handlowi nowoczesnemu z tradycjami. To
właśnie franczyza jest odpowiedzią małego i średniego handlu na siłę dyskontów –
zrzeszając się mniejsze sklepy mają szanse
konkurować z największymi. Tak właśnie
wygląda współczesny handel tradycyjny
– podatek obrotowy może uderzyć w ten
segment rynku, który powinien chronić –
komentuje Waldemar Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Handlu.

ØW

Budowa w Bochni

Lipnicy Murowanej, niedaleko
Bochni, PSS w Bochni rozpoczęła budowę kolejnego sklepu, która
potrwa do jesieni 2016 roku. Ta samoobsługowa placówka spożywczo-przemysłowa będzie liczyła ponad 800 mkw
powierzchni, z tego 600 mkw. sprzedażowej. Obiekt znajduje się przy głównej drodze w kierunku Lipnicy Górnej,
gdzie zaplanowano obok parking. Oferta
towarowa obejmie kilkanaście tysięcy artykułów spożywczych i przemysłowych.
Będą sprzedawane m.in. wyroby własne
zakładów PSS w Bochni, czyli ciasta,
pieczywo, wędliny i mięso. Ponadto
w placówce znajdą się świeże owoce
i warzywa pochodzące od sprawdzonych
dostawców oraz szereg innych produktów.

ØN

Rynek ekologiczny

a koniec tego roku wartość rynku
produktów ekologicznych może
sięgać 1 mld zł – podaje serwis Newseria.
Szacuje się, że polski rynek produktów

ekologicznych wart jest około 600-650
mln zł i rośnie około 20-30 proc. rocznie.
To jednak wciąż nisza – takie produkty
odpowiadają za zaledwie 0,3 proc. całego
rynku spożywczego.

ØS

Kasy samoobsługowe

półka Jantar zainstalowała cztery
kasy samoobsługowe NCR SelfServ Checkout w niedawno wyremontowanych delikatesach Podwawelskiej
Spółdzielni Spożywców w Krakowie.
Kasy wchodzą w skład linii sprzedaży,
która jest oparta o cztery urządzenia samoobsługowe i trzy tradycyjne stanowiska kasowe. Spółdzielnia zainwestowała
w najbardziej rozbudowany model kasy
samoobsługowej NCR. Sklep Podwawelskiej Spółdzielni Spożywców działa
w Hali Targowej w al. Daszyńskiego.

ØC
–

Zyski hipermarketów

o dzieje się z pieniędzmi, które
wydawane są w hipermarketach? To są zyski, które nie zostają tutaj
w Polsce. Jesteśmy jednym punktem na
mapie, małymi punkcikami, eurocentami,
które te zyski przekładają na dochody
hipermarketów poza granicami naszego
kraju. To jest powód, dla którego chcemy wprowadzić podatek od wielkich
sieci handlowych. Chodzi o to, żeby tutaj
w Polsce zostawała część zysków, które
one osiągają, a nie tylko koszty, tak jak
się to dzieje w tej chwili – mówiła Beata Szydło w klipie wyborczym Prawa
i Sprawiedliwości. Jej słowom towarzyszyła mapa, na której pokazane są kierunki wyprowadzania pieniędzy przez sieci
handlowe. Strzałki prowadzą z Polski do
Niemiec, Francji i Portugalii.
Kandydatka na premiera przekonywała, że gra toczy się o naprawdę duże
pieniądze. Jej zdaniem, dzięki nałożeniu
podatku obrotowego na sklepy wielkopowierzchniowe, budżet państwa może
zyskać ok. 3 mld zł. – Trzeba zadać pytanie: dlaczego te pieniądze nie wpływają w tej chwili do budżetu? Dlatego,
że obecnie bardzo łatwo jest unikać tym
wielkim podmiotom, tym wielkim sieciom handlowym, opodatkowania od
zysku. My chcemy wprowadzić taki podatek, który będzie trudniejszy do ominięcia, czyli chcemy wprowadzić podatek obrotowy.

ØJ

Poparcie lewicy

ak podaje PAP, 23 października liderka Zjednoczonej Lewicy Barbara Nowacka odwiedziła piekarnię GS
Samopomocy Chłopskiej i zaznaczyła,
że spółdzielczość była zawsze dla lewicy bardzo ważna. – Polska to nie tylko
sieć supermarketów, Polska to nie tylko
wielkie sklepy i zagraniczne produkcje, to przede wszystkim małe i średnie
przedsiębiorstwa, to także spółdzielnie.
Spółdzielnie, które dostarczają na lokalny rynek produkty, gdzie ludzie pracują
dobrze, spokojnie, mają gwarancje pracy.
Pracują w dobrych warunkach, robią to
co lubią. To przynosi wzrost gospodarczy.
To przekłada się na pieniądze, które zostają w regionie – powiedziała Nowacka.
Zdaniem Barbary Nowackiej spółdzielczość mieszkaniowa, spożywcza czy inne
formy spółdzielczości muszą istnieć, są
potrzebne, są efektywne a przede wszystkim wspierają lokalność, rozwój małych
ojczyzn, a to dla lewicy jest bardzo ważne. Wcześniej ZL opowiedziała się za
podatkiem obrotowym od wielkich sieci.

ØN

Znikają sklepiki szkolne

awet kilka tysięcy punktów sprzedaży mogło zniknąć ze szkół po
wprowadzeniu zakazu tzw. śmieciowego
jedzenia – podaje biznes.onet.pl. Najwięcej takich punktów – około 80 proc.

– zamknięto na Pomorzu i Podkarpaciu,
gdzie ich liczba zmniejszyła się o połowę. Z szacunków Konfederacji Lewiatan wynika, że w całej Polsce zamknięto
nawet kilka tysięcy sklepików. Zdaniem
dyrektorów szkół sklepiki powinny powrócić, bo sprzedały nie tylko żywność,
ale i przybory szkolne. Na razie nie wiadomo, czy resort edukacji rozważy zmiany w przepisach.

Ø
J

Podatek od handlu

ak wiadomo, Prawo i Sprawiedliwość
zapowiadała, że chce wprowadzić podatek od wielkopowierzchniowego handlu
detalicznego. Jednak z jej projektu ustawy
wynika, że opodatkowane mają być podmioty prowadzące sklepy już o powierzchni sprzedaży powyżej 250 mkw.
Eurocash wskazał, że ten pułap opodatkowania obejmuje znaczną liczbę
średnich sklepów detalicznych i efekt byłby odwrotny od zamierzonego. Zamiast
wspierać mniejsze sklepy w konkurencji
z wielkimi sieciami, podatek dotknie część
niezależnych polskich detalistów, którzy
ostatnio mocno inwestowali. Przykładem
może być wiele sklepów spółdzielczych,
czy też należących do sieci partnerskich
lub franczyzowych. Eurocash proponuje, że słuszniej byłoby przyjąć pułap 400
mkw., który od lat określa powierzchnię
supermarketów w statystykach GUS, czy
decyzjach UOKiK.

ØK

Wolna kwota

wota wolna od podatku była
waloryzowana w 2006 roku,
od tego czasu ceny wzrosły o 17,9 proc.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalające
kwotę wolną od podatku w wysokości 3089 zł są niezgodne z konstytucją
i tracą moc 30 listopada 2016 r. – uznał
Trybunał Konstytucyjny.

ØW

Loteria paragonowa

ciągu doby od startu loterii paragonowej zarejestrowano 100
000 paragonów fiskalnych – informuje
biznes.onet.pl za Ministerstwem Finansów. Loteria trwa od 1 października,
mogą w niej brać udział osoby pełnoletnie. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie paragonu na kwotę minimum
10 zł. Pierwszy zwycięzca zostanie wyłoniony 16 listopada. Każdego miesiąca do
wygrania jest Opel Astra, laptopy i tablety. Co kwartał losowana będzie nagroda
specjalna – Opel Insignia. W puli jest 12
samochodów Opel Astra, cztery Insignie,
72 notebooki oraz 84 tablety. Akcja ma
na celu uświadomienie Polakom istotności paragonów fiskalnych i zachęcenie
ich, by odbierali je przy okazji zakupów.

ØU

Suplementy diety

rząd
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów i Państwowa
Inspekcja Sanitarna uznały, że reklamy
suplementów diety nie zawsze wystarczająco i rzetelnie informują klientów.
Oba urzędy przewidują, że rynek suplementów diety, które zgodnie z regulacjami są środkami spożywczymi, a nie leczniczymi, będzie się intensywnie rozwijał
do 2020 roku. UOKiK oraz PIS wysłały
list do 315 producentów i dystrybutorów
suplementów diety, w którym znalazły
się uwagi dotyczące reklamowania tych
produktów. Przypomina się w nim, że reklama nie może wprowadzać w błąd, nie
wolno wykorzystywać niewiedzy, nieświadomości czy braku doświadczenia
konsumentów, reklamy nie mogą przypisywać suplementom właściwości leczniczych, a sugerowanie, że suplementy
są remedium na liczne dolegliwości, jest
zabronione.
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PSS Sochaczew

MAH „Społem”

Konferencja JESIEŃ 2015

Dokończenie ze str. 1

Dla reportera to co charakterystyczne,
to duma z tego, że otwieramy tutaj placówkę polską, rodzimą, sochaczewską.
Ujawniło się to w wystąpieniu prezesa
PSS Józefa Chociana, i w wypowiedziach gospodarzy miasta i powiatu –
burmistrza Osińskiego i starosty powiatu
Jolanty Gonta oraz wiceprezesa KZRSS
Społem Ryszarda Jaśkowskiego, którzy
zgodnie przecinali powitalną wstęgę.
Podobnie mówił ksiądz Janusz Włodarczyk, który poświęcił placówkę, bo „to
nasza polska”. Prezes Chocian dziękując wszystkim którzy przyczynili się do
utworzenia nowoczesnego sklepu „Społem”, podkreślił: „Kochajmy wszystko
co polskie!”. Przypomniał, że PSS służy
mieszkańcom już od 86 lat. I faktycznie
w tym momencie zapanował tu duch lokalnej wspólnoty, zwłaszcza na tle nieodległego blaszaka obcej firmy, która transferuje swe zyski za granicę.
Ośmioosobową
załogą
sklepu
o powierzchni 120 mkw. kieruje Danuta
Kreps /zca Iwona Gostyńska/. Placówka posiada klimatyzację, ogrzewanie
gazowe, parking, zaplecze socjalne. Na
jej otwarcie przygotowano dla klientów
okazały tort z napisem „LUX-PSS”, wędliny i słodycze do degustacji. Wśród

Na pierwszym planie: Piotr Osiński
i Jolanta Gonta.
promocji można było zauważyć m.in.
ceny mąki Szymanowskiej po 1,99 zł za
kilogram, obniżone ceny wędlin i mięs,
np. z Sokołowa. Z satysfakcją można
było zobaczyć jak zapełniały się koszyki,
a zadowoleni klienci chwalili gremialnie
bogatą ofertę ”Społem”. Paragon z numerem 1, jako pierwszy klient otrzymał
główny wykonawca inwestycji z Zakładu
Remontowo-Budowlanego Marcin Szymański.
Warto zaznaczyć, że na otwarcie społemowskiego LUX-a stawili chyba wszyscy najwyżsi reprezentanci miejscowej
władzy samorządowej. Obok zawsze
życzliwego i wspierającego polskie, rodzime przedsiębiorstwa burmistrza Sochaczewa Piotra Osińskiego i starosty
Jolanty Gonta przybyli także przewod-

Kochajmy co polskie!

niczący rad – powiatu sochaczewskiego
Andrzej Kierzkowski i miasta Sochaczewa Sylwester Kaczmarek. Obecni
byli również państwo Bożena i Robert
Sankowscy, współwłaściciele budynku,
w którym niebawem powstanie apteka,
a także m.in. dyrektor stacji Sanepidu
Mariola Olędzka, powiatowy inspektor
nadzoru budowlanego Waldemar Orliński. Wśród gospodarzy obiektu stawili
się członkowie Rady Nadzorczej PSS,
z przewodniczącym Januszem Miłkowskim i była przewodnicząca Rady Jadwiga Dąbrowska.
Tak liczne grono gości oraz tłum
pierwszych klientów, dobitnie świadczą
o dużej popularności sochaczewskiej
spółdzielni i jej prezesa Józefa Chociana,
który od wielu lat jako miejscowy radny
zasłużył się dla lokalnej społeczności.
Potwierdzają to moje rozmowy na gorąco
z samorządowcami i mieszkańcami miasta. Wielki entuzjazm i ofiarność w pracy zawodowej i społecznej prezesa, jego
lokalny patriotyzm są ogromnie cenione
przez współobywateli.
Tym patriotyzmem gospodarczym,
zakupowym warto „zarazić” wszystkich naszych klientów, społeczności
i władze samorządowe, ale może i całe
społeczeństwo, nowy parlament i wła-

Dokończenie ze str. 1

Tort dla klientów.
dze państwowe, bo to polskie firmy
budują potęgę Rzeczypospolitej, a nie
obce koncerny odprowadzające kolosalne zyski za granicę. Taka refleksja
rodzi się po bezpośrednich rozmowach
m.in. z sochaczewskimi delegatami na
VI Zjazd Krajowego Związku Społem
– Józefem Chocianem i Januszem Miłkowskim oraz wiceprezesem Związku
Ryszardem Jaśkowskim, który również w Sochaczewie konsekwentnie
propagował markę własną polskiego
Społem.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ

WSS Praga Południe
Dokończenie ze str. 1

terze centrum handlowego, w którym
mieściły się nie tylko stoiska handlowe,
ale także wiele punktów usługowych oraz
gastronomiczno-rozrywkowych.
Wiadomość o likwidacji, a także informacje, co stanąć ma na miejscu obecnego „Universamu” wzbudziła ogromne
zainteresowanie, zwłaszcza wśród miłośników Grochowa. Zawiązał się nawet
swego rodzaju „komitet obrony „Universamu”, bowiem pogłoski o tym, jak będzie wyglądał nowy obiekt, budziły spore
kontrowersje.
Dobrze się więc stało, że na otwartym
spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło
się 15 października br., spotkał się zarówno prezes WSS „Społem” Praga-Południe Bogusław Różycki, jak i główny
projektant nowego obiektu inż. Andrzej
Bąkowski z Biura Projektowego ARCUS,
a także przedstawiciele współinwestora,
czyli firmy „Dantex” sp. z o.o. Dobrze,
że w spotkaniu uczestniczył również burmistrz dzielnicy Tomasz Kucharski, wraz
z pracownikami urzędu odpowiedzialnymi za inwestycje, które tu powstają lub są
planowane.
Szef całego projektu,
noszącego
nazwę „Rondo Wiatraczna”, Przemysław Kaźmierczak prezentując i dokładnie omawiając jak będzie wyglądał
cały obiekt i jak będą przebiegały prace
związane najpierw z rozbiórką obecnego, a potem z budową nowego, zwrócił
uwagę, że obie firmy, czyli „Społem”
i „Dantex” to firmy z wieloletnią tradycją,
o polskich korzeniach i polskim kapitale.
Projekt, zakładający budowę na obecnej
działce „Universamu” budynku mieszkalno-handlowego pomieści na trzech
kondygnacjach obiekty handlowo-usłu-

Nowy Universam

gowe na łącznej powierzchni 11 tys. m
kw, a w części mieszkalnej 440 mieszkań
o zróżnicowanej powierzchni. Zarówno
w części nadziemnej, jak i podziemnej
zlokalizowane też będą parkingi – 470
miejsc dla mieszkańców i 160 dla klientów społemowskiego sklepu.
Nie zapomniano też o zieleni wokół
całego obiektu oraz neonach, które wrócą
na elewację od strony ronda Wiatraczna.
Wewnątrz galerii handlowej znajdzie się
też miejsce dla słynnej rzeźby Kazimierza
Zielińskiego, która obecnie stoi w basenie dawnej fontanny na zewnątrz obiektu.
Rzeźba ta, nazwana przez mieszkańców
Grochowa „Panienką” stała się już swego rodzaju symbolem tego miejsca, więc
o jej zniknięciu, czy choćby przeniesieniu
gdzie indziej nie mogło być mowy.
W projekcie zwrócono szczególną
uwagę na usytuowanie zarówno dróg
dojazdowych do budowy jak i ciągów
pieszych dla mieszkańców, którzy w czasie trwania prac budowlanych będą mogli
korzystać z bazaru istniejącego obecnie

wokół budynku. Stowarzyszenie kupców, które żywotnie zainteresowane jest
nie tylko tym, aby bazar istniał w trakcie
przebudowy „Universamu”, ale także po
oddaniu do użytku nowego obiektu, już
przygotowują własne plany modernizacji,
tak by kioski i stoiska bazaru nie szpeciły
swym wyglądem nowoczesnego obiektu.
Ponieważ inwestorzy zgromadzili już
wszystkie potrzebne dokumenty, a uchwała dotycząca przebudowy obiektu zapadła rok temu, w listopadzie 2014 roku,
rozpoczęcie prac planuje się na wczesną wiosnę 2016 roku, a zakończenie
wyznaczono na wiosnę roku 2018.
Obecnie trwają już przygotowania do
przeniesienia spółdzielczych placówek
handlowych zlokalizowanych w „Universamie” do obiektów zastępczych, głównie
na terenie Grochowa. Jest już także przygotowany obiekt, w którym pomieści się
część administracyjna i będzie pracował
zarząd spółdzielni.
Elżbieta Jędrych

rzy coraz częściej korzystają z mediów
społecznościowych.
W odpowiedzi na pytania i wypowiedzi z sali, m.in. dr Marcina Kwietnia,
prezesów Sylwestra Cerańskiego i Bogusława Różyckiego, pani profesor Urszula Kłosiewicz–Górecka stwierdziła,
że choć zauważa ogromny postęp w modernizacji handlu społemowskiego, to
jednak widzi wciąż za słabą integrację
sieciową. Trzeba też doskonalić bezpośrednią współpracę z dostawcami, a także śmielej promować się w mediach,
głównie w mediach społecznościowych.
Wskazała też na rolę lokalnych samorządów, szczególnie gmin, w kształtowaniu
polityki handlowej, by zapewniać wieloformatowość rynku i zrównoważony
handel.
W bogatym programie konferencji
znalazły się też następujące wystąpienia:
1. Jarosława Szlendaka, prezesa Zarządu
PT Dystrybucja SA na temat „Konsolidacja firm dystrybucyjnych w Polsce
– doskonalenie dystrybucji”.
2. Michała Skorupy, senior menadżera
ds. kluczowych klientów RWE, na
temat „Zarządzanie kosztami energii
w przedsiębiorstwie”.
3. Sławomira Zastawnego, kierownika
ds. rozwoju klientów sieciowych Pepsi Cola na temat podsumowania Konkursu Wiosennego MAH z Pepsi.
4. Andrzeja Pawelczaka, rzecznika prasowego Animeksu na temat „Strategia
firmy Animex – reaktywacja polskich
smaków na przykładzie marki KRAKUS.
5. Zbigniewa Sarnowskiego, właściciela Chłodni Mazowsze na temat podsumowania Kampanii promocyjnej
z MAH - letniej promocji Lodomeria
2015.

Każda z tych prezentacji wywoływała rzeczowe pytania i głosy dyskusyjne z sali, po czym prezes Jadwiga
Wójtowicz–Garwoła
podziękowała
uczestnikom w tym kontrahentom za
współudział w przygotowaniu Konferencji Handlowej MAH, poinformowała o działaniach MAH do końca 2015
roku i zaprosiła na wspólny obiad oraz
degustację win mołdawskich i wyrobów firmy Koneser.
O konieczności integracji, łączenia
sił polskich firm handlowych mówił
także Jarosław Szlendak z PT Dystrybucja. W roku 2016 będzie więcej
inicjatyw na rzecz integracji polskiego handlu, co pomoże w konkurencji
z wielkimi sieciami zagranicznymi.
Z kolei o możliwościach minimalizowania kosztów energii mówił Michał
Skorupa z RWE. Wiele nowych działań
Animeksu przedstawił Andrzej Pawelczak, zapowiadając, że od 20 listopada
br. ruszy kampania promocyjna przedświąteczna, reklamując np. tradycyjne
eksportowe szynki Krakusa na portalach społecznościowych.
Podczas konferencji pozytywnie
oceniali wyniki sprzedaży i dziękowali
przedstawicielom spółdzielni Sławomir
Zastawny z Pepsi Cola i Zbigniew Sarnowski z Chłodni Mazowsze. Zwycięzcami Konkursu Wiosennego MAH z firmą
Pepsi Cola w 2015 roku zostały: w grupie
niebieskiej zwyciężyła „Społem” WSS
Śródmieście, wyróżnienia otrzymały
„Społem” WSS Praga Południe i Spółdzielnia Spożywców MOKPOL; a w grupie zielonej zwyciężyła „Społem” PSS
„Łączność” w Tomaszowie Mazowieckim, wyróżnienia otrzymały „Społem”
PSS Biała Podlaska i „Społem” PSS Sochaczew.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ
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WSS Praga Południe

T

radycyjnie,
na
początku
października seniorzy WSS
„Społem”
Praga-Południe,
skupieni w Kole Spółdzielców, spotykają się na uroczystej herbatce
aby dowiedzieć się o tym, co słychać
w ich spółdzielni, a także porozmawiać
z koleżankami i kolegami, z którymi
nie mają już codziennego kontaktu.
Okazją jest obchodzony 1 października Międzynarodowy Dzień Seniora,
a wiadomo, że „Społem” to organizacja szczególnie troszcząca się o swoich
członków będących już w podeszłym
wieku, którzy najlepsze lata swojego życia przepracowali tutaj, albo też
służyli swoim czasem i doświadczeniem
jako tzw. działacze-konsumenci.
Koło Spółdzielców liczy obecnie 43
członków, ale coraz więcej spośród nich
nie opuszcza już swoich mieszkań z racji
wieku lub choroby, stąd też i na spotkania
przychodzi nas coraz mniej. Tym bardziej
więc staramy się docierać do nich z informacjami o aktualnej sytuacji w spółdzielni, zaś tym, którzy na spotkania jeszcze
docierają staramy się uprzyjemnić czas
wspólnie spędzony.
W tym roku na jesienne spotkanie zaproszono redaktor Alicję Wielgosławską,
wieloletnią współpracowniczkę tygodnika „Społem”, która zajmowała się tam
tematyką kulturalną drukując wywiady
ze znanymi ludźmi teatru, filmu, a także
z pisarzami czy malarzami. Pani Alicja
przyniosła kilka, pożółkłych już, egzemplarzy tych czasopism, a także swoją,
wydaną niedawno książkę- wspomnienie

D

ziałania na rzecz lokalnej społeczności realizowane w „Społem „ Warszawskiej Spółdzielni
Spożywców Śródmieście mają różnorodny charakter. Podejmowane są inicjatywy własne m.in. na rzecz szkół ,
przedszkoli , ale także częstym jest
włączanie się w realizację akcji wymienionych placówek. Jednym z tematów
jest prawidłowe odżywianie , któremu
ostatnio poświęca się tak wiele miejsca m.in. z uwagi na ustawę o sklepikach szkolnych. Placówki oświatowe
, producenci , handlowcy mają ten temat wpisany w swoje działania , czego
przykładem jest m.in. akcja śródmiejskiej spółdzielni, Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” i partnerów
handlowych: „Właściwe odżywianie
pomaga w nauce„ realizowana od 2012
roku w warszawskich przedszkolach.
Prawidłowe żywienie jest także
przedmiotem pokazów dla uczniów pozostających w internacie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 8
dla Dzieci Słabowidzących im. Zofii Ga-

Jubileusz XXX-lecia
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października 2015 r. Sala Kolumnowa w Gmachu Sejmu RP
była wypełniona zaproszonymi
gośćmi z różnych środowisk . W tym
dniu świętował swoje XXX-lecie Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca „ Mazowiacy” Założycielem tego wspaniałego
Zespołu jest Leszek Ploch , profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczo
-Humanistycznego w Siedlcach, doktor
habilitowany nauk społecznych , pedagog, muzyk, terapeuta , badacz naukowy
, działacz upowszechniający działalność
artystów z niepełnosprawnością. Człowiek z ogromnym doświadczeniem i pasją!!! Organizacyjnie Zespołem opiekuje się powstała w roku 1997 Fundacja
Krzewienia Kultury Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych , której „podstawową misją stało się praktyczne urzeczywistnienie procesu adaptacji osób z niepełnosprawnością w ich czasie wolnym”.
Trzy dekady Zespołu „Mazowiacy”
to szczególna praca artystów z niepeł-

o znanych dziennikarzach, zajmujących
się tak jak ona tematyką kulturalną w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku.
Zebrani z zainteresowaniem słuchali
wspomnień pani redaktor i żywo dyskutowali, zadając wiele szczegółowych
pytań.
W tegorocznym spotkaniu udział wzięła także pani wiceprezes zarządu Zofia
Piotrowska oraz dyrektor handlowy Mieczysław Szumiło, który przekazał nam ostatnie informacje dotyczące zbliżającego

WSS Śródmieście

O

soby Złotego Wieku kilka razy
w roku obchodzą swoje święto,
którym jest m.in. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (1.X),
Światowy Dzień Praw Osób Starszych
(15.VI. ), Europejski Dzień Osób Starszych (20. X.), Ogólnopolski Dzień
Seniora (14.XI). Uroczystości mają
różnorodny charakter. W Polsce Senio-

Dzień Seniora

Elżbieta Jędrych

rzy uczestniczą w okolicznościowych
imprezach , niejednokrotnie przygotowują swój program rozrywkowy ,
otrzymują życzenia, upominki, wyjeżdżają na wycieczki, spotykają się z byłymi pracodawcami i czynnymi jeszcze zawodowo byłymi
współpracownikami .Ci
którym dopisuje zdrowie uczestniczą w życiu
swojej społeczności , są
słuchaczami Uniwersytetów Trzeciego Wieku ,
spotykają się w Klubach
Seniora lub kameralnie
w innych miejscach .
Czując się na siłach pomagają w wychowaniu
wnucząt i prawnucząt.
Aktywność nie pozwala
im na bycie samotnymi
bo „tak naprawdę samotni jesteśmy kiedy

lewskiej prowadzonych przez dietetyka
zatrudnionego przez WSS Śródmieście ).
Również prężnie działający w Ośrodku
nauczyciele , czego przykładem jest pani
Ewa Kowalska zwykle pełniąca rolę
koordynatora , Jolanta Szuba, Adam
Baranowski , zachęcają uczniów do
udziału w tematycznych konkursach inicjowanych przez inne podmioty .

-muzyczną z elementami ruchu zadbali
uczniowie pod kierunkiem p. Agnieszki
Chwalczuk z wykorzystaniem podkładu
muzycznego piosenki Mieczysława Wojnickiego „Jabłuszko, jabłuszko”.
Konkursowe wydarzenie wsparli :
Coca-cola , Gospodarstwo Sadownicze W.B. Musiałowscy, Grupa Sadownicza Owoc Sandomierski sp. z o.o. ,

Taką decyzją było przystąpienie do
VI edycji ogólnopolskiego Programu
edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo
” marki WINIARY. „Społecznym wydarzeniem” (zadanie konkursowe) przy
ul. Koźmińskiej była akcja ph. „Jabłko
w roli głównej”. Podczas dwóch przerw
lekcyjnych częstowano uczniów i nauczycieli upieczonymi przez gimnazjalistów
szarlotkami , w których zamiast mąki
użyto kaszy jaglanej, płatków owsianych,
mąki kukurydzianej. O oprawę wokalno

Hurtownia Spożywcza Żywności Ekologicznej i Konwencjonalnej „PRYMUS” przeznaczając na degustację jabłka, soki, oraz chrupiące plasterki jabłka
z zawartością błonnika firmy Crispi Natural .
Tydzień Chleba
Również w miesiącu październiku
uczniowie Gimnazjum nr 44 im. Gen.
Pawła Chrzanowskiego realizowali projekt „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2015 „ w ramach

nosprawnością, walczących z różnego
rodzaju dysfunkcjami . To nie tylko sukcesy na krajowych scenach, ale również
poza Polską. Zdobywane nagrody są
wynikiem pracy członków Zespołu, ale
również ogromnego wysiłku i zaangażowania profesora Leszka Plocha i jego
małżonki Hanny Szczepańskiej – Ploch
. Członkami Zespołu są uczniowie szkół
specjalnych , uczestnicy terapii zajęcio-

pozarządowych m.in. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci , Fundacji „Zdążyć z pomocą”, Rodziców członków Zespołu.
Na Jubileuszowym Koncercie „ Mazowiacy ” zaprezentowali program taneczno-wokalny w postaci polskich tańców
ludowych , piosenek , przyśpiewek oraz
humoru sytuacyjnego. Wokalno-taneczne występy, przy akompaniamencie
członków własnego zespołu , wzbudziły

się już dużymi krokami terminu likwidacji naszej największej placówki handlowej, czyli „Uniwersamu”, na miejscu
którego wybudowany zostanie nowoczesny obiekt handlowo-mieszkalny. Wszyscy członkowie spółdzielni, a zwłaszcza
jej działacze żywo interesują się tym jak
będzie wyglądać cały, skomplikowany
proces przeprowadzki pracujących obecnie na terenie „Uniwersamu” placówek
handlowych i jak będzie wyglądał nowy
obiekt.
Jak zwykle, przy okazji spotkania,
złożyliśmy życzenia jubilatom, którzy
obchodzili swoje „okrągłe” urodziny.
Tym razem były to koleżanki: Władysława Oździńska i Marianna Lewicka.
W poczet członków Koła Spółdzielców
przyjęto też dwie nowe osoby, długoletnie pracownice naszej spółdzielni: Annę
Krasucką i Barbarę Sysiak.

Uczniom na zdrowie
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sami od ludzi odchodzimy”- ks. Jan
Twardowski.
„Społem” WSS Śródmieście z okazji
tego Dnia ogłosiła konkurs
plastyczny dla najmłodszych pn. ŻYCZENIA dla
SENIORA
.Przystąpiły
do niego dwie placówki:
Przedszkole nr 222 „Smyki z Wyki „ (Bemowo)
i Przedszkole nr 41 „Wiślana Kropelka” (Śródmieście). Wpłynęło 18
prac w tym sześć prac
zbiorowych z przedszkola z Bemowa z poszczególnych grup wiekowych
o wdzięcznych nazwach
„Misie”, „Motylki”, „Słoneczka”, „Pszczółki”, „Biedronki” . Wszystkie opatrzone napisami
Dzień Seniora , kwiatkami, wstążeczkami, serduszkami , motylkami, z użyciem
farb , kredek , brokatu, a wykonane pod
czujnym okiem nauczycielek Małgorzaty Borowskiej, Lidii Gumkowskiej,
Ireny Kamińskiej, Justyny
Masłowskiej , Iwony Musiałkiewicz,
Mirosławy
Ochelskiej, Katarzyny Ciszewskiej –Pawińskiej, Joanny Zdziennickiej.
Życzenia z „Wiślanej
Kropelki” to prace indywidualne, autorstwa reprezentantów trzech grup wiekowych z wykorzystaniem
m.in. guzików, plastikowych
nakrętek, filcu, kolorowego
papieru, ziela angielskiego ,
siódmej kampanii Fundacji Dobre Życie .Patronami której są Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Edukacji Narodowej. Ideą było zwrócenie
uwagi na walory odżywcze i zdrowotne
chleba na zakwasie, dostarczającego
błonnika ,skrobi, białka , witamin, żelaza
, fosforu, magnezu.
W ramach akcji gimnazjaliści , realizując własny projekt „Tydzień chleba”
przygotowali stanowisko reklamujące zalety tego produktu, uczestniczyli
w lekcjach o zakwasie i sposobach wypieku pieczywa w domu, przygotowali
śniadanie dla całej szkoły .Na zajęciach
technicznych powstały książki kucharskie. Ogłoszono konkursy: na plakat,
hasło reklamowe , wiersz, na przepisy
i upieczony własnoręcznie chleb.
W kampanię włączyła się Spółdzielnia Piekarsko –Ciastkarska. Dyrektor ds.
Sprzedaży i Marketingu Edyta Kwasowska oraz Anetta Wójcik Kierownik Działu Technologii i Koordynacji Produkcji
przeprowadziły prezentację o roli pieczywa w codziennej diecie i jego prozdro-

aplauz wśród uczestników , którzy dziękowali artystom z niepełnosprawnością
na stojąco. GRATULUJEMY !!!
Uczestnicząca w Jubileuszowej Gali
Żaneta Żardecka, pełnomocnik Zarządu
konstancińskiego Stowarzyszenia „RAZEM dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH”,
folklorysta,
specjalista ds. folkloru w Fundacji Cepelia Polska Sztuka
i Rękodzieło, wyróżniona podobnie jak
prezes Stowarzyszenia Marek Książek
okolicznościowym medalem pamiątkowym XXX- lecia Zespołu oceniła
występ jako: „bardzo ładny estetyczny, sceniczny (mimo braku sceny)
– w z r u s z a j ą c y. W prezentacji
było wszystko: muzyka ,taniec, śpiew
i elementy teatru . Artyści wczuwali
się w najwyższym stopniu w powierzone im role. Z dużym zaangażowaniem przedstawiając elementy tańców
ludowych, mimo z pewnością towarzyszącej im tremy przed tak zacną
publicznością. Maskowali swój niepokój szczerym uśmiechem, który towarzyszył im przez cały występ. Każdy z występujących był zainspirowany
do aktywności artystycznej , własnych
zdolności, samorealizacji aktorskiej
i wokalnej. Dla grona osób zaangażowanych w pracę z członkami Zespołu
ogromne słowa uznania”.
Słowa podziękowania za artystyczne
doznania , a także za książkę „Inspirowani Folklorem” .
Jolanta Jędrzejewska

Gdy przychodzi jesienna pora,
Obchodzimy Dzień Seniora.
Wtedy czas na wielkie świętowanie,
Bo Seniorzy zasługują na nie!
(„Smyki z Wyki”)
Dzisiaj Wasze święto Seniorzy kochani.
I my przedszkolaki życzenia składamy.
Niech Wam sprzyja szczęście,
niech Wam zdrowie służy.
Cieszcie się życiem, sto lat albo dłużej.
(„Wiślana Kropelka”)
Opr. Jot.

wotnych wartościach, o rodzajach mąki
i rodzajach pieczywa oraz o procesie
produkcji.
SPC i WSS Śródmieście przygotowały upominki dla zwycięzców konkursów,
a na zakończenie odbyła się degustacja tradycyjnego pieczywa na zakwasie
z piekarni przy ul. Krakowiaków. Smakowało !!! 
jj

Dynie w Powsinie

Zespół Mazowiacy

wej , osoby zatrudnione w spółdzielniach
inwalidzkich i nie tylko. Nie do ocenienia jest rola wolontariuszy uczniów szkół
średnich , studentów i osób zaangażowanych w ten rodzaj działalności.
O zasługach
założyciela Zespołu
i jego współpracowników mówili zaproszeni goście wśród nich przedstawiciele
Parlamentu, Urzędu Marszałkowskiego
, Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, organizacji

korka, liści, s z k ł a (!!!), farb, kredek . Wymienione wśród materiałów szkło to materiał użyty do wykonania witraża „Tulipany”
przez trzyletnią Marysię Zakrzewską pod kierunkiem
Karoliny Mączyńskiej.
Autorzy prac to trzylatki: Marianka Ulaczyk,
Marysia Zakrzewska ,
czterolatki: Tola Pawelska-Brodowicz, Marysia
Horosz, Patrycja Nowicka
i pięciolatki Hania Budziszewska, Barbara Bączkowska, Jakub Bogdański,
Sveva Bardanin ,Maja Pociejewska, Stanisław Szydłowicz vel Szydłowicz,
Martyna Zych. Teresy
Borkowskiej, Agaty Hanuli, wymienionej Karoliny Mączyńskiej ,
Róży Roszkowskiej, Elżbiety Trzcianki,
Magdy Wawrzos.
Wszystkie prace zostaną zaprezentowane Seniorom, uczestnikom spotkania
z Radą Nadzorczą i Zarządem śródmiejskiej spółdzielni , które odbędzie się
w Hali Mirowskiej w dniu 30 listopada br.

W

trzecią niedzielę października DYNIA była bohaterką
Piątego Powsińskiego Dnia
Dyni zorganizowanego przez Centrum Kultury Wilanów w Powsińskim
Domu Pracy Twórczej. Ojczyzną dyni
jest kontynent południowoamerykański a na nim najprawdopodobniej
Peru, Argentyna lub Boliwia. Uprawiana przez Indian wykorzystywana
w gospodarstwach domowych w postaci naczyń użytkowych , także jako
materiał do rzeźb i swoistego rodzaju
ozdób, z czasem również jako produkt
spożywczy obok fasoli i kukurydzy.

Kiedy pojawiła się w Europie - dokładnie nie wiadomo. Niektóre źródła podają
,że w wieku XV za sprawą Krzysztofa
Kolumba. Z zapisków Pliniusza wiadomo ,że znali ją już starożytni Rzymianie
podawano ją w połączeniu z miodem .
W Polsce pojawiła się w na przełomie
VII i XVIII wieku. Od chwili poznania jej
walorów smakowych , a przede wszystkim zawartych a w niej składników mineralnych i beta –karotenu w postaci prowitaminy A zagościła na naszych stołach
nie tylko w postaci marynaty. Najbardziej

popularna jest z niej zupa, ciasto , konfitura, a z odmiany makaronowej sama nazwa wskazuje podstawę do mięs i sosów
, a z pestek dzięki zdrowemu, o charakterystycznym posmaku olejowi. Wielkość
tego warzywa jest zróżnicowana w zależności od rodzaju (800 odmian ) , spośród
nich dynia olbrzymia dochodzi do 60 kg,
a zwyczajna od 8-10 kg.
Powsińska impreza została zainaugurowana mszą w Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej, w której , jak również i po
jej zakończeniu, wzięła udział Orkiestra
Straży Pożarnej z Siedlątkowa (najmniejszej gminy w Polsce ) w województwie
łódzkim. Zespół dobył nagrodę na XVI
Międzynarodowym Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych Tęcza
2015 w Polanicy Zdroju. Po mszy muzycy przemieścili się na teren jarmarku,
gdzie w deszczowej aurze zaprezentowali się m.in. właścicielom stoisk z tradycyjnymi wędlinami, pieczywem oscypkami, potrawami tatarskimi, rękodziełem
artystycznym .
Gospodynie z Zespołu Śpiewaczego
„Powsinianie ” działającego w ramach
Pracowni Etnograficznej przy Wilanowskim Centrum Kultury częstowały
wypiekami i przetworami w których została wykorzystana dynia. Organizator
powsińskich imprez zapewnia zawsze
rozrywkę dzieciom. Tym razem zorganizowano warsztaty, podczas których najmłodsi malowali, rysowali, wycinali , lepili ujawniając swoje talenty plastyczne.
Najmłodsi mieli możliwość obejrzenia
bajki pt. „Bazyliszek”.
Na powsińskim święcie pomyślano
również o ochronie środowiska . Pomarańczowe dynie o zróżnicowanej wielkości stanowiły rekompensatę za przyniesiony zużyty sprzęt AGD i RTV, a ich
nabywcy mogli je wykorzystać w kuchni
lub przygotować się do coraz bardziej
popularnego w Polsce święta Halloween
, podczas którego królują dyniowe latarnie.
Jolanta Jędrzejewska
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l 70-lecie
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„Społem” PSS w Szczecinie l

Dokończenie ze str. 1

prezesów bratnich spółdzielni społemowskich z całego kraju, z prezesem
największej z nich, w Białymstoku
Mieczysławem Dąbrowskim. Owacyjnie powitano m.in. nestorów spółdzielni oraz byłego prezydenta miasta
Jana Stopyrę i byłego prezesa PSS
Bogdana Nowaczyka.
W ogromnej hali, udekorowanej znakami Społem i pomarańczowo-zielonymi barwami spółdzielni, rozświetlanej
punktowymi reflektorami, galę poprowadził sprawnie i elegancko, ze swadą
wiceprezes PSS Jarosław Grabowski.
Nad jej przebiegiem czuwał pracowity przewodniczący komitetu organizacyjnego jubileuszu, wiceprezes Jerzy
Malesa. Bo trzeba dodać, że gala była
zwieńczeniem całorocznych obchodów
70-lecia, a w tym takich imprez jak np.
opisywana przez nas w numerze czerwcowym Społemowca Warszawskiego

Od lewej: Mieczysław Dąbrowski, Olgierd Geblewicz i Anna Tylkowska.

Okazałe wejście na Galę.

Istniejemy i istnieć będziemy!
spółdzielni udekorowano odznakami
„Zasłużony dla Społem”, a prezes KRS
Alfred Domagalski wręczył prezesowi
PSS Zbigniewowi Rewkowskiemu jedno z najwyższych wyróżnień spółdzielczych, statuetkę Menedżer Spółdzielca.
Po części oficjalnej uczestnicy gali
bawili się podczas bankietu, przy występach estradowych i kabaretowych artystów scen szczecińskich, a na koniec
tańczyli przy muzyce aż do wczesnych
godzin porannych. Wrażeń zatem była
moc i każdy mógł znaleźć coś miłego dla
siebie. Skorzystałem z okazji i rozmawiałem z wieloma gospodarzami i gośćmi, którzy wyrażali zachwyt nad imprezą jubileuszową i satysfakcję z dorobku
spółdzielni jubilatki.

Piotr Krzystek, Alfred Domagalski i Jerzy Rybicki.
majowa, wspomnieniowa, czy nawet nostalgiczna wystawa jubileuszowa w Muzeum Techniki, czy rodzinne Święto
Latawca w październiku, z udziałem
aż 300 latawców na lotnisku Aeroklubu
w Dąbiu.
Trzeba dodać, że z okazji jubileuszu
po mieście jeździł tramwaj udekorowany znakami i hasłami Społem, pojawiły
się okolicznościowe bannery, plakaty
i hasła, a w sierpniu oddano do użytku
całkowicie zmodernizowaną Halę Piastowską. To najlepszy dowód żywotności i rozwoju spółdzielni, co opisujemy
w naszym dodatku specjalnym.

Na gali

Zbigniew Rewkowski i Anna Tylkowska.

Po odegraniu hymnu spółdzielczego,
uczestnicy jubileuszowego zgromadzenia wysłuchali m.in. okolicznościowych wystąpień przewodniczącej Rady
Nadzorczej PSS Krystyny Laskowskiej
i prezesa Zarządu PSS Zbigniewa Rewkowskiego oraz gości. Następnie liczną grupę zasłużonych pracowników

Nade wszystko uderzała duma społemowców, że pracują w tak przyjaznej,
niemal rodzinnej firmie, a wśród gości
szczery podziw i uznanie dla szczecińskiej PSS. Np. z wielkim aplauzem sali
spotkał się okrzyk przewodniczącej
Rady Nadzorczej Krystyny Laskowskiej
na zakończenie jej wystąpienia: „Społem to brzmi dumnie!”.

Prezes mówił z całą mocą: „Ale nie
poddaliśmy się naciskom konkurencji
i obcego kapitału. To dzięki wspólnemu uporowi, wytrwałości i słuchaniu
potrzeb klientów istniejemy do dziś!
Istniejemy i istnieć będziemy! I wszyscy, jak tu jesteśmy zrobimy wszystko, aby nasza Spółdzielnia nadal się
rozwijała i nigdy nie pozwolimy, aby
ktokolwiek zniszczył naszą pracę!”.
Te słowa zabrzmiały niemal jak ślubowanie dawnych polskich osadników i to wtedy zerwała się burza
oklasków.
Trafnie odczytali słowa prezesa
i przewodniczącej Rady oraz reakcje załogi goście, bo np. marszałek województwa Olgierd Geblewicz pochwalił społemowców za to, że wśród innych firm
wyróżniają się poczuciem wspólnoty,
solidarności i wzajemnej odpowiedzialności, przywiązania do swej spółdzielni.
Podobnie prezydent miasta Piotr Krzystek, jako szczecinianin i klient sklepów
społemowskich z uznaniem podkreślał
ich przyjazny charakter, a prezes KRS

Alfred Domagalski zaznaczył, że dzięki
takim postawom społecznym społemowców w spółdzielczości ceni się bardziej
pojęcie – nie moje, a NASZE…
Natomiast prezes KZRSS Społem Jerzy Rybicki, również gratulując i życząc
dalszego pomyślnego rozwoju szczecińskim jubilatom, podziękował im
serdecznie za pielęgnowanie społemowskich wartości i tradycji.
Wiele ciepłych gratulacji i życzeń
przekazali jubilatom także inni goście,
w tym dostawcy, partnerzy gospodarczy,
prezesi bratnich spółdzielni społemowskich, przekazując okolicznościowe
upominki.
Wzajemnym podziękowaniom, w tym
dla pracowitej, dzielnej załogi i kierownictwa PSS nie było końca. Dominowała
wspaniała atmosfera spółdzielcza, wzajemnej przyjaźni, życzliwości i optymizmu.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ

W towarzystwie dyrektora handlowego PSS Pawła Siemińskiego gratulowałem odznaczeń wyróżnionym
kierowniczkom sklepów, paniom w eleganckich sukniach, Henryce Serbinowskiej ze sklepu spożywczego w Hali Piastowskiej i Helenie Baumgart ze sklepu
1001 Drobiazgów /ich informacje wykorzystałem w reportażu w bieżącym dodatku specjalnym/.

Przemówienie
prezesa
Osobą chyba najbardziej zajętą podczas uroczystości był prezes Zbigniew
Rewkowski, który witał gości, przemawiał, przyjmował życzenia i gratulacje,
odpowiadał na nie, przyjmował upominki dla spółdzielni i rozmawiał chyba
z setkami osób. Jego przemówienie było
przerywane kilkakrotnie oklaskami. Na
wstępie wspomniał, że jesteśmy częścią
światowej miliardowej „rodziny spółdzielczej”.
W polskim Szczecinie tuż po wojnie w 1945 r. kiedy napływali masowo
pierwsi polscy osadnicy, ich organizatorzy, działacze PPR i PPS utworzyli
dwie spółdzielnie spożywców – „Osadnik” i „Robotnik”, by następnie założyć
jedną wspólną, o nazwie „Robotnik”.
Jej pierwszym prezesem był Bogdan
Zawierucha, a przewodniczącym Rady
Nadzorczej Józef Gendaszyk.

Cała sala wspólnie śpiewała refren Beatlesów „Hey Jude”.

Potem spółdzielnia przechodziła
różne reorganizacje, ale zawsze w każdych warunkach służyła niezawodnie
ludziom. Szczecińska PSS „Społem”
przeżywała okresy niedoborów, pustych półek, kartek żywnościowych, co
negatywnie odbierała opinia społeczna,
niesłusznie obarczając spółdzielnie spożywców odpowiedzialnością za braki
w zaopatrzeniu /a nie ówczesne władze/.

Prezes Rewkowski dziękuje za wyrożnienie i życzenia.

Dalej prezes Rewkowski mówił
o trudnym początku lat 90-tych, kiedy
to nastąpił gwałtowny napływ do Polski obcych bogatych sieci handlowych.
„Społem” wobec rosnącej konkurencji
podjęło wtedy nieustanną walkę o swe
miejsce na rynku.

Prezes Rewkowski przyjmuje gratulacje od marszałka Geblewicza.
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Asertywny szef
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Kierownika

oprosiłeś jednego z pracowników o wykonani mało pilnego ,ale ważnego zadania, lecz
mimo trzech próśb nadal nie zostało zrobione – czy jest ci znana taka sytuacja ?No właśnie ,
na pewno tak. Codzienność także od Ciebie jako
Szefa wymaga asertywności. Nie tylko w trosce
o Twój autorytet małe także w trosce o Twoją
przyszłość.

Dzisiaj nie jest Ci bowiem łatwo ponieważ wiesz
,że jeśli Twój pracownik czegoś nie potrafi – przyczyny mogą być tylko dwie: albo czegoś nie umie
,albo się do tego nie nadaje. Winny jest zawsze jeden
– właśnie Ty – albo go czegoś nie nauczyłeś ,albo źle
zrekrutowałeś Odpowiedzialność zawsze spoczywa
na tobie i jest największa.

Konsumenta

W

części społemowskich sklepów,
szczególnie na wybranych półkach, regałach i stoiskach gdzie
zgromadzono poszukiwane coraz częściej
towary ekologiczne, także z certyfikatami, pojawił się m.in. na opakowaniach
znak Fair Trade. Co on oznacza? Otóż, na
stronie internetowej Koalicji Sprawiedliwego Handlu www.fairtrade.pl ukazał się
artykuł informujący o tym, co oznacza to
pojęcie. Według autorów, Sprawiedliwy
Handel to zorganizowany ruch społeczny,
który wykorzystuje podejście rynkowe
aby poprawiać sytuację mieszkańców
krajów rozwijających się oraz promować
zrównoważony rozwój.
Główne założenia Sprawiedliwego
Handlu to oferowanie lepszych warunków handlowych oraz ochrona praw nieuprzywilejowanych producentów i pra-

Domowe dania

D

ynie – zachwycają bogactwem
kształtów i niezwykłym smakiem.
Serwowane w trakcie jesiennych
przyjęć, przykuwają oko intensywną pomarańczową barwą. Podane w odpowiedniej, przemyślanej aranżacji zachwycają

Właśnie dlatego warto wykorzystać tę sytuację, aby
zadbać o swój zespól, zadbać o swój autorytet i swój czas.
Warto więc przekazywać asertywne informacje
zwrotne ,warto nauczyć swój zespól jak chce się być
traktowanym i pozwalając innym zachować twarz.
Jeśli więc spotykasz się z sytuacjami, w których
działania twojego zespołu dalekie są od twoich oczekiwań poniższa procedura powinna ułatwić Ci życie:
Cokolwiek zrobisz, dla większości pracowników
spotkania z Tobą nie będą obojętne .Czy będą sterujące czy nie to zależy od Ciebie i zasad panujących
w twoim zespole .Będą wyjątkowe z uwagi na Twoja
pozycję .Pozycja daje Ci autorytet , a spotkanie z autorytetem w większości ludzie nie jest obojętne .Każdy więc widząc Ciebie zadaje sobie pytanie „po co
chce ze mną rozmawiać i jeżeli na początku nie dowie się tego od Ciebie sam udzieli sobie odpowiedzi,
wypełniając ja najczęściej negatywnymi fantazjami
na swój lub Twój temat .

cowników z krajów Globalnego Południa.
Poza uczciwą ceną, producenci otrzymują
od partnerów handlowych wsparcie, aby
móc prowadzić swoją działalność w sposób zrównoważony, bezpieczny dla ludzi
i środowiska, oraz rozwijać swoją społeczność na zasadach demokratycznych.
Do zwolenników i propagatorów Sprawiedliwego Handlu należy szerokie gro-

W

iele osób nie wyobraża sobie
urlopu w innym okresie niż
lato – skwar, plaża, morze;
inni cenią wiosnę za wybuch zieleni
i pełnię życia; zima to narty, skrzypiący
śnieg i bałwany, a jesień to niewątpliwie
paleta barw, kolorowy dywan liści, ścielące się w dolinach mgły, zimne poranki
i ciepłe dni, prawie puste szlaki górskie,
spokój, ciepła herbata w schronisku
oraz sztormowe fale nad morzem. Jesień to czas na podróże, od gór po morze, od wschodu na zachód Polski – we
wszystkich miejscach nasz kraj w czerwieniach i żółciach buków i klonów wygląda pięknie.
Należące do Beskidów Wschodnich
Bieszczady to cudowna alternatywa na
jesienny urlop . Najbardziej wysunięte na
wschód pasmo naszych Karpat to zielono-żółto-czerwone lasy, ponad którymi
ciągną się brunatno-żółte już wtedy falujące połoniny. Cisza, widoki, prawdziwa
dzicz, niez wykła atmosfera w schroniskach, spokój na szlakach – czy to na
Połoninie Caryńskiej, czy Wetlińskiej, na
Haliczu, Rawce czy w odludnej dolinie
Sanu.

Dlatego pierwszym krokiem powinno być przedstawienie celu Twojej rozmowy celu Twojej reakcji. To
bardzo ważny krok, nie tylko ze względu na obniżenie
poziomu lęku Twojego rozmówcy ,ale także ze względu
na Twoje oczekiwania wobec twojego zespołu.
Określ więc na czym Ci zależy bez zwracania ,
uwagi ,karania – bo przecież zmierzasz zapewne do
tego ,aby mieć zmotywowany zespól .
Powiedz co chcesz uzyskać prowadząc rozmowę
z pracownikiem .
• „Spotykamy się dlatego ,że chcę ,aby mój zespół
składał się z ludzi , na których zawsze mogę liczyć
i z którym razem zapracujemy na wynik sprzedaży .
Wyrażenie oczekiwań na wstępie da Ci kilka
korzyści:
• Po pierwsze ,wiedząc po co spotykasz się z pracownikiem nie dasz się ponieść emocjom
• Po drugie odwołując się do celu przypomnisz
pracownikowi wyznawane przez Ciebie wartości
• Po trzecie , przygotujesz w ten sposób właściwy
grunt do korekty jego zachowania

powstawaniu, byli uczciwie traktowani
i wynagradzani.
Oficjalna definicja Sprawiedliwego
Handlu wg FINE:
Sprawiedliwy Handel (Fair Trade)
to partnerstwo handlowe oparte na
dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu

Sprawiedliwy Handel
no organizacji społecznych i handlowych,
które aktywnie działają i lobbują na arenie międzynarodowej na rzecz większej
równości w podziale zysków, jakie generuje handel międzynarodowy. Konsumentom w krajach wysoko rozwiniętych,
także w Polsce, Sprawiedliwy Handel pozwala kupować produkty, które gwarantują, że ludzie, którzy pracowali przy ich

międzynarodowym. Przyczynia się do
zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych
i ochronę praw marginalizowanych
producentów i pracowników najemnych szczególnie na ubogim Południu.
Organizacje Sprawiedliwego Handlu
(wspomagane przez konsumentów) są
aktywnie zaangażowane we wspieranie

przez 5 minut co pewien czas mieszając.
3. Dodajemy cebulę i ziemniaki. Dokładnie mieszamy i zalewamy 250 ml bulionu. Garnek przykrywamy i przestawiamy
na mały ogień. Warzywa gotujemy do
miękkości przez ok. 45 minut, co pewien
czas mieszając. 4. Ugotowane warzywa
dokładnie blendujemy na gładką masę,

ilości gorącej wody, a kiedy ostygnie dolejemy ją do masy serowej i całość ubijamy na najwyższych obrotach przez ok. 5
minut. 5. Masę serową wylewamy do formy i władamy do lodówki na ok. godzinę.
6. Po upływie tego czasu na wierzch sernika wykładamy równomiernie konfiturę
z dyni i ponownie władamy całość do
lodówki lub od razu podajemy.
Konfitura z dyni, z pomarańczą
i imbirem
▪700g dyni (bez miąższu i skóry) ▪2 pomarańcze ▪ łyżeczka startego imbiru
▪ 200ml wody ▪ 5 łyżek cukru brązowego
Dynię kroimy w drobne kawałki. Z pomarańczy ścieramy skórkę i wyciskamy
sok. Do garnka wrzucamy dynię, dodajemy skórkę, sok, wodę, imbir i cukier
- gotujemy aż dynia zmięknie, mieszając
od czasu do czasu. Następnie wszystko
miksujemy na gładką masę. Konfiturę
podgrzewamy i gotującą wlewamy do
słoików. Słoiki mocno zakręcamy, i odwracamy do góry nogami - tak pozostawiamy do ostygnięcia.

Pomarańczowy listopad

gości i rozbudzają w nich instynkt kulinarnego konesera. W dzisiejszym numerze Społemowca polecam:
Klasyczną zupę dyniową
● 700 g słodkiej dojrzałej
dyni bez skóry i pestek ●
1 średnia marchewka ●
1 średnia cebula ● 250 g
ziemniaków ● 1 duży ząbek czosnku ● 2 łyżki masła ● 450 ml
bulionu ● 1,5 łyżeczki mielonego imbiru
1. Dynię kroimy w grubą 2-3 cm
kostkę. Cebulę, czosnek, ziemniaki
i marchewkę obieramy. Cebulę kroimy
w talarki, ziemniaki w grubą, a marchewkę w drobną kostkę. Ząbek czosnku
dzielimy na kilka mniejszych kawałków.
2. W garnku lub dużym rondlu z nieprzywierającą powłoką na dość silnym
ogniu rozgrzewamy 2 łyżki masła. Gdy
się roztopi i zacznie wrzeć, wrzucamy do
garnka dynię i marchewkę. Podsmażamy

Mam problem bo …

– czyli jak wyzwalać inicjatywę, mieć
więcej czasu i budować autorytet szefa?

Spotykamy się bo zależy mi …

poradnik
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w międzyczasie dodając imbir i resztę bulionu. 5. Podajemy na ciepło z dodatkiem
natki pietruszki i suszonych nasion dyni.
… i jeszcze coś na deser:
Cynamonowy sernik
na zimno
z konfiturą z dyni
● 1 szklanka zblendowanych biszkoptów ●
1 łyżeczka cynamonu
● 100g masła ● 450g serka homogenizowanego ● waniliowego lub naturalnego ●
150g kremówki ● 1,5 łyżeczki cynamonu
● 2 łyżki cukru pudru ● 2 łyżki żelatyny
● 200g konfitury z dyni
1. Biszkopty łączymy na jednolitą
masę z cynamonem i roztopionym masłem. 2. Wykładamy tą masą spód tortownicy. 3. Serek ubijamy z kremówką,
cynamonem i cukrem pudrem. 4. Na końcu żelatynę rozpuszczamy w niewielkiej
Jesienią najwięcej uroku mają chyba
Tatry – wakacyjne tłumy są już wspomnieniem, co sprzyja odpoczynkowi zarówno
podczas wędrówki jak i w schroniskach.
Góry wydają się być jeszcze bardziej
majestatyczne, a gama kolorów jest najpełniejsza: ciemna zieleń kosodrzewiny,
świerków i limb, złotawo-żółte brzozy,
czerwono-rdzawe trawy. Jesienią warto
wejść na szlaki
w Tatrach Zachodnich. Całe
pasmo wygląda
wtedy
oszałamiająco. Czerwone Wierchy w końcu nie
przypadkiem noszą swoje miano pochodzące od czerwono-brązowej barwy ich
stoków, jaką nadaje im roślina o nazwie sit
skucina, która jesienią, a często już w połowie lata przebarwia się na czerwono.
Jesień to na ogół gwarancja stabilnej
pogody i dużej przejrzystości powietrza.
Wspaniałe widoki na Tatry rozpościerają
się z Pienin. Wapienne turnie Pienin wyglądają przepięknie, przebijając się przez
czerwono-żółte buki i lipy, zielone jodły,
świerki i modrzewie. Oblegane w lecie
szlaki na Trzy Korony i Sokolicę teraz
są niemal puste. Wspaniale – z punktów

Z sezonowego kalendarza - LISTOPAD
Warzywa: brokuły, brukselka, buraki,
cykoria, dynia, endywia, fenkuł, jarmuż,
kalafior, kalarepa, kapusta, marchewka,
natka pietruszki, pietruszka, por, roszponka, rukola, seler, szpinak, ziemniaki.
Owoce: gruszki, jabłka, pigwa.
Tartinka
widokowych i z pokładu flisackiej tratwy
– prezentuje się też Dunajec.
Nie można zapomnieć też o zachodniej Polsce – Sudety, chociaż niższe, to
równie piękne i fascynujące góry. Większość sudeckich pasm, poza najwyższymi
częściami Karkonoszy czy Gór Izerskich,
porastają lasy liściaste, które zapewniają jesienne bogactwo barw. Odwiedzając majestatyczny Masyw
Śnieżnika, należy
koniecznie zajrzeć
do
bajkowego
Międzygórza, zobaczyć wodospad Wilczki i zamek w Międzylesiu. Z Masywu Śnieżnika cała Kotlina
Kłodzka stoi otworem. Oprócz cudownego
Kłodzka i malowniczej Bystrzycy Kłodzkiej, warto odwiedzić jedno z kilku uzdrowisk: Duszniki-Zdrój, Polanicę, Kudowę
czy Długopole. Parki uzdrowiskowe zachęcają do spacerów, a jesień to też świetny
czas do spędzenia kilku dni w sanatorium
lub spa, podreperowania zdrowia, oddania
się zabiegom leczniczo-upiększającym
i odpoczynku.
Góry Bystrzyckie to jedno z najrzadziej
odwiedzanych pasm Sudetów. Znajdujące
się tu torfowiska Lasówka i torfowisko

Polska na jesień

Gdy określiłeś i zapowiedziałeś już cel spotkania
,opisz dokładnie stan obecny ,przekazując wyraźną
informację o rezultatach pracownika ., oraz pokazując ,że jego działanie stanowi dla Ciebie problem
Nazwij działanie powiedz jak się czujesz , pokaż
konsekwencje dla Ciebie jako szefa . Mów o konkretnych ,obiektywnych ,widocznych i policzalnych
zachowaniach pracownika , mów o tym w jaki sposób błędy oraz wpadki pracownika godzą w Ciebie
jako człowieka .
To bardzo ważne – ludzi szanuje się zazwyczaj
bardziej niż piastowane przez nich stanowiska
Przykład:
„Niepokoi mnie to , że ostatnio przestałaś dbać
o ułożenie wędlin, bo jesteś jedną z moich najlepszych sprzedawców na stoisku mięsnym ,Czy coś się
stało ?”
Powiązanie Twojej reakcji z dotychczasowymi
sukcesami da wam dwie korzyści. Po pierwsze – pracownikowi łatwiej będzie przyjąć twoja informację.
Po drugie odwołanie się do sukcesów przygotuje
emocjonalny grunt do kolejnego kroku o którym już
w następnym numerze .
Marzanna Nikliborc
– trener sprzedaży , doradca
Bibliografia: Naucz ich jak mają cię traktować –
Bartłomiej Stolarczyk

producentów, podnoszenie świadomości i kampanie na rzecz zmian zasad
i praktyk konwencjonalnego handlu
międzynarodowego.
Sprawiedliwy Handel pojawił się
w latach 60-tych, jako nawiązanie do
słynnego hasła „Trade not Aid”, wzywającego do rozwijania relacji handlowych
z Ameryką Łacińską i Afryką, jako najlepszej recepty na
rozwój tej części
świata. W ideę
tą zaangażowane
były początkowo
organizacje kościelne w Wielkiej Brytanii i Holandii, które rozprowadzały głównie rękodzieło etniczne.
Realna poprawa bytu, jaką przyniosła
sprawiedliwa wymiana handlowa z producentami z krajów Globalnego Południa – Afryki, Azji, Ameryki Środkowej
i Południowej – spowodowały rozwój
ruchu Fair Trade.

SPC
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Począwszy od lat 80-tych, w Sprawiedliwym Handlu coraz większe znaczenie
zyskiwały produkty spożywcze (m.in.
gwałtownie taniejąca wówczas kawa),
które są podstawowym źródłem dochodów dla krajów Południa. Prawdziwym
przełomem w historii ruchu było jednak
opracowanie systemu certyfikacji Fairtrade, który pozwolił na wprowadzenie
produktów wyprodukowanych w ramach
Sprawiedliwego
Handlu do masowej
dystrybucji. Dzięki
stworzeniu jasnego
zestawu
standardów, których spełnienie jest warunkiem
umieszczenia na produkcie odpowiedniego znaku graficznego, konsumenci mogą
mieć gwarancję, że to, co kupują, rzeczywiście zostało wyprodukowane z poszanowaniem praw człowieka ubogich producentów.
Opr. Red.

Klasyczny sernik

tym zgrabnym, samodzielnym pawilonie od wielu lat
sprzedają znane wyroby
Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej.
To mój ulubiony sklep firmowy, do
którego przyjeżdżam z Saskiej Kępy
po wyborne ciasta i chleby. Są tu najświeższe, ponieważ za ścianą znajduje
się największa w Warszawie Ciastkarnia Lubelska, a jeszcze są odpiekane tu
na miejscu w sklepie bułki i chleby. Od
pewnego czasu można również kupić
reklamowane świeże kanapki i pieczywo żytnie. Osobna ulotka poleca chleb
czystoziarnisty, bez drożdży i mąki.
Ale ja przybywam tu głównie po klasyczny okrągły tort serowy. Od lat jest
pieczony bez dodatków i jest doskonały,
aromatyczny i mięciutki, idealnie słodki. Bywa tylko we wtorki i czwartki,
a uprzejme panie, po zamówieniu telefonicznym poprzedniego dnia, trzymają go
specjalnie dla klienta już od 6 rano. Obok
tego bywa też w chłodziarce ulubiony przez domowników torcik Marcello
i drobne ciasteczka na wagę do herbaty.
Sklep przy Grochowskiej ma gamę
produktów spożywczych, w tym do pieczywa nabiał, wędliny, napoje. Na niedużej powierzchni zgrabnej, niemal kwadratowej sali możemy dowolnie wybierać

z półek towar, a czasem sprzedawczyni
podpowie właściwy wybór, zwłaszcza jeśli jesteś stałym klientem i zna twoje gusta. Atmosfera w sklepie dość familiarna
i wzajemnie życzliwa, bo bez pośpiechu,
chyba że ktoś bardzo spieszy do tramwaju. Ale zwykle goście lubią ogrzać się
w tym klimacie i pobyć w zapachu jeszcze ciepłych wyrobów. 
DG

Pod Zieleńcem wyjątkowo urokliwie prezentują się właśnie w jesiennej szacie.
Przenosząc się na wschód Polski trudno
pominąć Roztocze – wzgórza porośnięte
w większości lasami mieszanymi i liściastymi – z jodłą, bukiem i lipą, które jesienią tworzą piękny krajobraz. Wspaniale
wyglądające wtedy doliny rzeczne: Tanwi,
Wieprza, Szumu.
Podlasie jesienią przybiera jeszcze bardziej melancholijny charakter niż zazwyczaj. Liście przybierają brunatnoczerwony
kolor, jakby dopasowując się do drewnianych chat. Barwny dywan pokrywa mokradła, łąki i stare cmentarze. Podlasie to
kraina dzikiej przyrody, która jesienią mieni się wieloma odcieniami.

Docierając w okolice Krakowa odwiedzić koniecznie należy Ojcowski Park
Narodowy, który jesienią wygląda cudnie.
Zielona wciąż dolina Prądnika kontrastuje
z żółto-czerwonymi zboczami, pośród których wznoszą się białe i kremowe ostańce
wapienne. Znane dobrze zamki w Pieskowej Skale i Ojcowie wydają się wrzucone
w zupełnie nową przestrzeń, a urokliwy
Ojców i pobliskie doliny odpoczywają od
tłoku i hałasu.
O tej porze roku krajobraz Warmii
i Mazur przypomina dzieła polskiego malarstwa pejzażowego. Szpalery rosłych
drzew wśród pustych dróg, mozaika pól,
niewielkie wsie, samotne kościoły i oczywiście śliczne jeziora, nad którymi snuje
się poranna mgła.
Jesień to zdecydowanie najlepszy czas
na wędrówki górskie, ale także długie spacery nadbałtycką plażą. Po zatłoczonych
plażach i parawaningu nie ma już śladu,
we wszystkich miejscowościach są wolne
miejsca noclegowe, ceny o wiele niższe,
a jesienne sztormy wyrzucają najwięcej
bursztynów.
Czy może być coś piękniejszego od
złotej polskiej jesieni ?!
Danuta Bogucka
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a portalu wyborcza.biz.pl ukazał się 29 października br. ciekawy artykuł pt. Łowią nas
na mięso i tanie crocsy. Co kupujemy
w sieciach marketów i za ile? Autorzy
Piotr Miączyński i Leszek Kostrzewski przekonują na wstępie, że Polak
kupuje pomidory, łopatkę wieprzową lub ćwiartkę kurczaka. I crocsy,
oczywiście w promocji. Jak piszą dalej – Handel przypomina grę w trzy
kubki. Niby konsument doskonale widzi, co się dzieje. Ale ostatecznie sklep
żongluje kubkami na tyle biegle, aby
klient uszczuplił portfel, czy to się mu
podoba, czy nie. W grze w trzy kubki
na początku ruchy rozgrywającego są

Wreszcie w „reklamówkach” sieci
promują nowości (to ruch w stronę kobiet
– Polki lubią próbować nowych rzeczy
i lubią promocje). – W tym trendzie można podać przykład Lidla czy Biedronki
– całe ich gazetki mają na celu przedstawienie asortymentu kuchni włoskiej,
francuskiej czy portugalskiej – twierdzi
Dobek. I głośno się zastanawia, dlaczego
sieci nie stworzyły jeszcze oferty promocyjnej z kuchnią ukraińską. – Wydaje się,
że to mógłby być hit dla sieci handlowej
ze względu na liczbę potencjalnych klientów (imigracja). Na pewno też mogłoby
to pozytywnie wpłynąć na wizerunek danej sieci – twierdzi ekspert.

Nęcące mięso

Polacy według sieci dają się łowić
na mięso. Owszem, najbardziej promo-
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poprzednich numerach pisaliśmy o patriotyźmie gospodarczym i zakupowym Polaków,
zamieszczając obszerne fragmenty artykułu prof.Witolda Modzelewskiego
w Onecie, znakomitego eksperta podatkowego i byłego wiceministra finansów oraz opinie polskich biznesmenów.
Obecnie wspominamy akcję „Żyj po
polsku”, jaką od 2014 r. prowadzi popularny poseł krakowski, kandydat na
ministra w nowym rządzie premier Beaty Szydło – Jarosław Gowin. Jak wielki to kontrast w stosunku do umizgów
poprzedniego prezydenta, poprzedniej
pani premier i jej ministra spraw zagranicznych wobec kolonizujących rynek dyskontów portugalskich…
Na stronie internetowej https://www.

szem Strzebońskim w jego „Karczmie
pod Kogutkiem”. Janusz Strzeboński prowadził firmę w Stanach Zjednoczonych
i Jarosławowi Gowinowi opowiedział
o swoich doświadczeniach z prowadzeniem firmy w USA i w Polsce.
„Gąszcz przepisów w których trudno
się odnaleźć” – to pierwsze doświadczenia Strzebońskiego z polskimi przepisami. „Jak coś zaplanuję na 3-4 lata
do przodu, a w międzyczasie zmienią
się przepisy, to całe to przedsięwzięcie może legnąć w gruzach.” – mówił.
Przedsiębiorca podkreślał, że w Polsce problemem są martwe przepisy np.
sprawozdawczość z użycia paliwa emisyjnego, która powinna być składana
przez każdego przedsiębiorcę do Urzędu
Marszałkowskiego. Z ponad 300 tysięcy firm w Małopolsce tylko 400 złożyło
sprawozdanie do urzędu. „To pokazuje
jaki ten przepis jest martwy” – podkreśla
Strzeboński.

Podobnie pisze na swym portalu prezes Fundacji Teraz Polska Krzysztof
Przybył: „Patriotyzm konsumencki to
idea, której przyklasnąć powinien nawet
najbardziej zagorzały zwolennik europejskiego federalizmu. Co więcej, idea ta
ma się w zglobalizowanym świecie coraz
lepiej. Z roku na rok wśród konsumentów
z najbardziej rozwiniętych państw świata
rośnie świadomość tego, że warto i trzeba nabywać rodzime produkty. Cieszy
fakt, że ta świadomość jest coraz większa
również w Polsce. Przypomnę, że kiedy
w 1992 roku ruszaliśmy z programem
„Teraz Polska”, chcieliśmy przywrócić
Polakom wiarę w jakość krajowych produktów…
Sięgamy po to, co rodzime, ponieważ
jakością na pewno nie ustępuje zagranicznemu, a często znacznie je przewyższa. Na szczycie listy krajów, w których
dominują takie postawy, znajdują się
Niemcy, Francja, USA, Wielka Brytania,

Jak kupują Polacy? Patriotyzm konsumencki

powolne, tak aby zachęcić potencjalnych uczestników. Tak samo odwracają uwagę sklepy. Robią to dzięki gazetkom reklamowym.
Sieć nie zarobi na pomidorze – twierdzą autorzy. Marcin Dobek, prezes instytutu badawczego ABR SESTA, opowiada
im, że sieci wybierają do gazetek produkty według co najmniej kilku kryteriów.
Po pierwsze, mają to być rzeczy, które
wygenerują im jak największą liczbę
transakcji. Często więc są to produkty
o stosunkowo niskiej cenie. – Działa to
na zasadzie: przyjdziesz po taniego pomidora, a przy okazji zrobisz całe zakupy do
domu. Sieć nie zarobi na pomidorze, ale
na pozostałych zakupach już tak – tłumaczy Dobek.
Kiedy badacze obserwują nasze zachowanie, okazuje się, że nierzadko nie
wiemy nawet, dlaczego dany produkt
znalazł się w naszym koszyku. I często
odpowiedź na pytanie: „Dlaczego pan/
pani to kupił/a?”, brzmi: „Serio? Nie pamiętam”. „A dlaczego pan kupił to konkretne masło?”. „Nie wiem. Zawsze je
kupuję”.
Po drugie, za umieszczenie konkretnego produktu w gazetce zwykle płaci
jego producent. Toteż np. w gazetkach hipermarketów większość oferty stanowią
produkty znanych marek FMCG (dobra
szybko zbywalne).

Nowości i promocje

Z kolei dyskonty mniej więcej połowę swoich reklamówek poświęcają na
promocję artykułów nieżywnościowych.
Promują ubrania sportowe, torby, buty,
książki, artykuły motoryzacyjne itp. Dlaczego? Ludzie nie wiedzą, czy np. 50 zł
za bluzkę to dużo, czy bardzo mało. Tu
w grę jeszcze bardziej wchodzi to, jaka
to marka.
Tymczasem dla sklepu takie produkty
charakteryzują się wysoką rentownością,
są też chętnie kupowane. – I to jest właśnie jedna z przyczyn sukcesów Lidla,
który przeznacza aż 56 proc. powierzchni
gazetki na non– food – wyjaśnia Marcin
Dobek.
Po trzecie, sieci promują produkty,
którymi chcą się na rynku wyróżnić. To
mogą być akcje specjalne (sławetne bitwy o crocsy czy torebki Wittchen), ale
głównie są to wyroby marek własnych.
Celują w tym dyskonty. I tak dwie
trzecie oferty FMCG w gazetkach Lidla
to jej marki własne. W przypadku Aldi
jest to niemal jedna trzecia, w Biedronce
– 22 proc., a w Netto – 10 proc.

wanym artykułem w kraju są pomidory.
Ale już numer dwa na liście najczęściej
reklamowanych produktów to łopatka
wieprzowa bez kości sprzedawana luzem,
numer trzy – ćwiartka kurczaka, numer
cztery – szynka wieprzowa bez kości, numer sześć – schab wieprzowy, a na dziewiątej pozycji jest karkówka wieprzowa
bez kości.
Polacy – jak pokazuje ta lista – żyją,
jedząc głównie kurczaka i wieprzowinę.
Ryby promowane są rzadko, bo są drogie,
a są drogie, bo jemy je rzadko. Podobnie
jest z wołowiną. W tym przypadku zakupy ogranicza też to, że ten gatunek mięsa
łatwo jest zepsuć, a kosztuje dość dużo.
– Co to zestawienie mówi o konsumentach? Że kochają produkty podstawowe,
nieluksusowe – tłumaczy Piotr Haman,
dyrektor zarządzający usługami wsparcia
sprzedaży w Cursor SA. Naprawdę jest
taniej. – Typowy Polak kupuje pomidory,
łopatkę wieprzową, ćwiartkę kurczaka.
Ptasie mleczko jest najtańszym markowym słodyczem. Podstawowym owocem
w koszyku jest pomarańcza, często zresztą tańsza niż jabłka – opowiada Haman.
Pomarańcze, banany czy cytryny nadal w świadomości wielu osób żyjących
w czasach realnego socjalizmu mają
w sobie coś odświętnego. Były niedostępne, a właściwie dostępne jedynie
w okresie świątecznym. Niedostępność
sprawiała, że się na nie czekało. Podobnie
jest z kawą, którą bez problemu można
było kupić tylko w Peweksie i Baltonie.
Odświętne było wspólne picie tej kawy
i delektowanie się nią. I część, może
niewielka, tego wspomnienia istnieje do
tej pory w świadomości sporej części ludzi. Dlatego też sieci tak często promują
kawę.
Z tej listy wyłania się jeszcze jeden
trend. Najczęściej reklamowane produkty z pierwszego półrocza 2014 i 2015 r.
różnią się niewiele (rok temu było tam to
samo mięso plus arbuz, młoda kapusta,
młode ziemniaki i olej kujawski). Spadły
jednak ceny. W pierwszej połowie 2014
r. najtańsze pomidory w promocji kosztowały 2,49 zł (teraz 1,79 zł), łopatka 8,99
zł (teraz 6,99 zł), ćwiartka kurczaka 2,99
zł (teraz 2,49 zł).
A to efekt deflacji. Większość osób
intuicyjnie się z tym nie zgodzi, ale to
prawda: w sklepach żywność jest sporo
tańsza niż przed rokiem.
Jednak intuicja przy kupowaniu,
jak widać, często nas zawodzi – konkludują autorzy artykułu. .
Opr.red.

facebook.com/zyjpopolsku, Jarosław Gowin napisał: „Wielu komentatorów sugeruje, że na kierowanie się patriotyzmem
gospodarczym Polaków zwyczajnie
nie stać. Twierdzą, że polskie produkty
w polskich sklepach są droższe od tych
zagranicznych, a patriotyzm gospodarczy
jest dobry, ale w bogatych społeczeństwach zachodnich. W ramach kampanii
#ŻyjPoPolsku sprawdzamy czy taka reguła faktycznie istnieje. Pokazujemy polskich przedsiębiorców, którym udało się
odnieść sukces. Zachęcamy do włączenia
się w naszą akcję. By wspierać polską
markę będziemy tworzyć internetową
bazę polskich produktów. Wspierajmy
razem patriotyzm gospodarczy”.
W ramach tej akcji na portalu pokazano wizyty i rozmowy posła Gowina,
który wspiera polskich przedsiębiorców
i ich inicjatywy, np. w Nowej Hucie, na
„Święcie Warzyw” w Igołomi – Wawrzeńczycach, na ulicach Krakowa /
producenci kiełbasek i lodów/, słynnych producentów kiełbasy Lisieckiej.
W Krzywaczce poseł spotkał się z Janu-
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Jak wspomina na swym portalu poseł
Jarosław Gowin, Akcja „Żyj po Polsku”
wystartowała w kwietniu 2014. „Narodziła się z chęci propagowania patriotyzmu gospodarczego. Chcemy pokazać
dobre polskie firmy, które tworzą miejsca
pracy, zachęcić do kupowania dobrych
polskich produktów. Zależy nam, żeby
zwrócić uwagę, że polscy przedsiębiorcy nie dostają takiego samego wsparcia
jak zagraniczne koncerny działające na
terenie Polski, które nie płacą podatków.
Podkreślamy, że przez wysokie koszty
pracy w Polsce, polskie produkty przestają być konkurencyjne a polski rynek jest
„zalany” produktami zagranicznymi. Za
hasłem „Żyj po polsku”, kryje się również życie polskimi wartościami.
Akcja spotkała się z fantastycznym
przyjęciem i na tyle dużym zainteresowaniem, że w kwietniu 2015 postanowiliśmy ją reaktywować. W nowej odsłonie
akcji pokażemy historie tych przedsiębiorców, którym udało się odnieść sukces. Bo Polsce jest tysiące przedsiębiorców, z których powinniśmy być dumni”.

Japonia, Hiszpania i Włochy. I są to właśnie te kraje, które prowadzą kampanie
społeczne i promocyjne, zachęcające do
kupowania wytworów rodzimej gospodarki…
W podobnym duchu na swym blogu
autor opisuje nasz „wstydliwy patriotyzm
konsumencki”. Nawiązuje do znanych
przypadków, kiedy to w Danii duńscy
konsumenci zablokowali groźbą bojkotu
sieć dyskontów Netto, która zamierzała
wprowadzić polską żywność do duńskich
sklepów. I wtedy duńscy konsumenci
i producenci pokazali umiejętność mobilizacji, jakiej wciąż nam brakuje… Chociaż z roku na rok jesteśmy coraz bardziej
świadomi walorów naszych produktów,
to jednak hasło „patriotyzmu konsumenckiego” wciąż zbyt mało nas mobilizuje”.
Ten patriotyzm konsumencki racjonalnie ściśle łączy się z patriotyzmem zakupowym, jaki w wielu krajach unijnych
często propagują tamtejsze rządy i samorządy, wspierające REALNIE nie tylko
rodzimy przemysł, ale i handel, usługi…
Opr. red.
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Normatywny czas pracy w 2016 r.

P

odane niżej wyliczenia normatywnego czasu pracy na rok 2016
pozwolą na skonfrontowanie własnych wyliczeń w poszczególnych spółdzielniach spożywców.
Przypomnę naszym Czytelnikom, ze
metodologia wyliczania normatywnego
czasu pracy określona jest art.130 Kodeksu pracy który stanowi, że wymiar czasu
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, oblicza się następująco:
1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie
rozliczeniowym, przy czym należy
przypomnieć, że dla celów rozliczania czasu pracy, przez tydzień należy
rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia
okresu rozliczeniowego,
2) dodając do otrzymanej liczby godzin
iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku
do piątku, nie wchodzących w okres
tygodnia.
Każde święto występujące w okresie
rozliczeniowym i przypadające w innym
dniu niż niedziela obniża wymiar czasu
pracy o 8 godzin. W przypadkach, gdy
święto przypada w dniu wolnym od pracy
wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca jest
obowiązany wskazać inny dzień wolny
od pracy w tym okresie rozliczeniowym.

Wymiar normatywnego czasu pracy
w 2016 r. w ujęciu miesięcznych okresów rozliczeniowych dla pracowników,
przedstawia się następująco:
Styczeń – /4 x 40/ + /1 x 8 za 29 stycznia/ – /2x 8 za 1,6 stycznia/ = 152 godzin
tj. 19 dni roboczych
Luty – /4 x 40/ + / 1x 8 za 29 lutego =
168 godzin, tj. 21 dni roboczych
Marzec – /4 x 40/ + /3 x 8 za 29,30,
31 marca / – /1 x 8 za 28 marca święto
Wielkanocne / = 176 godzin tj. 22 dni
robocze
Kwiecień – /4 x 40/ + /1 x 8 za 29
kwietnia / = 168 godzin, tj. 21 dni robocze
Maj – /4 x 40/ + /2 x 8 za 30,31 maja
/ – /2 x 8 za 3 i 26 maja Boże Ciało/ = 160
godzin, tj. 20dni robocze
Czerwiec – /4 x 40/ + / 2x 8 za 29,30
czerwca/ = 176 godzin, tj. 22 dni roboczych

Lipiec – /4 x 40/ + /1 x 8 za 29 lipca/ =
168 godzin, tj. 21 dni robocze
Sierpień – /4 x 40/ + /3 x 8 za 29,30,
31 sierpnia / – /1x 8 za 15 sierpnia/ = 176
godzin, tj.22 dni robocze
Wrzesień – /4 x 40/+ /2 x 8 za 29 ,30
września/ = 176 godzin , tj. 22 dni robocze
Październik – /4 x 40/ + /1 x 8 za 31
października/ = 168 godzin, tj. 21 dni
robocze
Listopad – /4 x 40/ / + /2x 8 za 29,30
listopada/ – /2 x 8 za 1,11 listopada/ = 160
godzin, tj.\20 dni roboczych
Grudzień – /4 x 40/ + /2 x 8 za 29,30
grudnia/ – /1 x 8 – za 26rudnia/ = 168 godzin, tj. 21 dni robocze
Za rok 2016 r. czas normatywny wynosi 2016 godzin, tj.252 dni roboczych.
Wymiar normatywnego czasu pracy w 2016 r. w ujęciu trzymiesięcznych
okresów rozliczeniowych dla pracowników, przedstawia się następująco:
Styczeń – marzec – /13 x 40/ / – / 3
x 8 za 1 , 6 stycznia, 28 marca Święto
Wielkanocne/ = 496 godzin, tj. 62 dni
robocze
Kwiecień – czerwiec – / 13 x 40/ – /2
x 8 za 1 i 26 maja Boże Ciało = 504 godzin, tj. 63 dni robocze
Lipiec – wrzesień – /13 x 40/ / + / 1 x
8 za 30 września/– /1 x 8 za 15 sierpnia/ =
520 godzin, tj. 65 dni roboczych
Październik – grudzień – /13 x 40/ /
– /3 x 8 za 1 i 11 listopada, 26 grudnia/ =
496 godzin, tj. 62 dni robocze.

okresów rozliczeniowych dla pracowników przedstawia się następująco:
Styczeń– czerwiec – /26 x 40/ – / 5 x
8 za 1,6 stycznia, 28 marca Święto Wielkanocne 1,26 maja Boże Ciało/ = 1000
godziny, tj.125 dni robocze
Lipiec – grudzień – /26 x 40 / + / 1 x
8 za 30 grudnia/ – /4 x 8 za 15 sierpnia ,
1i11 listopada, 26 grudnia = 1016 godziny, tj 127dni roboczych.
Wymiar normatywnego czasu pracy
w 2016 r. w ujęciu dwunastomięsiecznego okresu rozliczeniowego dla pracowników przedstawia się następująco:
Styczeń – grudzień – /52 x 40/ + /8
x 1 dzień 30 grudnia/ – / 9 świąt x 8 / =
2016 godzin, tj.252 dni roboczych.
W przypadku pracy w przedłużonym
dobowym systemie czasu pracy ilość dni
wolnych od pracy będzie większa w zależności od zastosowanej dobowej ilości
godzin pracy zgodnie z obowiązującym
harmonogramem czasu pracy w poszczególnych placówkach spółdzielni.

Wymiar normatywnego czasu pracy
w 2016 r. w ujęciu czteromiesięcznych
okresów rozliczeniowych dla pracowników przedstawia się następująco:
Styczeń – kwiecień – /17 x 40/ + /1 x
8 za 29 kwietnia / – /3 x 8 za 1,6 stycznia i 28marca Święto Wielkanocne / =
664godziny, tj. 83 dni robocze
Maj – sierpień – /17 x 40/ + /3 x 8 za
29, 30,31 sierpnia/ – /3 x 8 za 3,26 maja
Boże Ciało, 15 sierpnia/ = 680 godziny ,
tj. 85 dni robocze
Wrzesień – grudzień – /17 x 40/ + /2
x 8 za 29,30 grudnia/ – /3 x 8 za 1 i 11
listopada, 26 grudnia/ = 672 godziny, tj.
– 84 dni robocze

W 2016 roku wykaz dni świątecznych w których obowiązuje zakaz pracy
w handlu przedstawia się następująco:
1 stycznia (piątek) – Nowy Rok,
6 stycznia (środa) – Święto Trzech
Króli,
27 marca (niedziela) – pierwszy dzień
Wielkiej Nocy,
28 marca (poniedziałek) – drugi dzień
Wielkiej Nocy,
1 maja (niedziela) – Święto Państwowe,
3 maja (wtorek) – Święto Narodowe
Trzeciego Maja,
15 maja /niedziela / Zielone Świątki,
26 maja (czwartek) – dzień Bożego
Ciała,
15 sierpnia (poniedziałek)– Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
1 listopada (wtorek) – Wszystkich
Świętych,
11 listopada (piątek)– Narodowe
Święto Niepodległości,
25 grudnia (niedziela) – pierwszy
dzień Bożego Narodzenia,
26 grudnia (poniedziałek) – drugi
dzień Bożego Narodzenia

Wymiar normatywnego czasu pracy
w 2016 r. w ujęciu sześciomiesięcznych

Opracowała:
Monika Bobke
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smaki warszawy
BASTYLIA

T

o jeden z milszych lokali na Zbawixie, jak nazywają plac Zbawiciela głównie młodzi ludzie. Tutaj
chyba najlepiej wykorzystano werandę
na kamiennej kostce, pozostawionej
z dawnego przejścia pod filarkami.
Ciepłe kolory pomarańczowy i żółty
nadają ton tej kafejce. Dziewczyny
kelnerki z numerkami na koszulkach
jak zawodniczki jednej drużyny, są
czujne, troskliwe i uczynne. Podają
w mig kawę, herbatę, czy przekąskę,
albo ciastko. Prasa do czytania na miejscu. Szerokie okna na plac i ulicę obok.
W środku cieplutko, gdy na zewnątrz
ziąb i jesienny deszcz. Fajne tło muzyczne /leci np. Georgia.../ i tylko gorąca kawka, herbata, lub grzane wino,
szampan na kieliszki, panini, czekają
na zmarzniętą sympatię... Polecam
też marchewkowy koktajl z bananem
i jabłkiem za 13 zł.

PINI

P

o wizycie po drugiej stronie ulicy,
gdzie mur odrapany i czas zatrzymał się chyba w latach 60. ubiegłego wieku, tutaj oddychamy głęboko.
Tak, bo dużo przestrzeni daje wysoki
sufit i nowocześnie zagospodarowane
wnętrze, np. jedna cała stylizowana
ściana z ciemnej cegły. Punktowe nierażące światło, matowe oprawki wiszących lamp, a nawet zapalone świece
w latarence na oknie i lampki na stolikach oraz poduszki na kanapach tworzą

intymną atmosferę. Do tego spokojna
chilloutowa muzyka i brak nieznośnego szumu chłodziarek. Obsługa męska w czarnych koszulach uprzejma
i sprawna. Moje cappuccino w firmowym kubku, prosecco i sok wyciskany
OK. Można spokojnie rozmawiać, czytać i pisać na laptopie. Wieczorem jest
nastrój randkowy. Warto posiedzieć.

Wokół
Zbawixa
MLECZARNIA
JEROZOLIMSKA

O

popularności tego lokalu, usytuowanego tuż za przystankiem
tramwajowym przy Nowowiejskiej
świadczy dobitnie stała kolejka klientów. Jest czysto i schludnie, a wesołe
krowy na ścianach dodają uroku. Oferta kuchni polskiej jak w barach mlecznych, ceny ciut wyżej, ale wszystko
podane gorące, świeżutkie, pachnące,
przygotowywane na bieżąco. Polecam
codzienne zestawy obiadowe z darmowym kompotem po 15,90-19,90 zł, albo
pojedyncze dania, np. gulasz z warzywami, lub udko kurze po 9,90, a do tego

P

ielęgnice
te
występują
w dorzeczu rzeki Coatzacoalcos w przesmyku Tehuantepec
w Meksyku. Należą do grupy dużych pielęgnic amerykańskich, gdyż
osiąga w naturze długość 30 cm.
Przy czym samce są większe od
samic. Warunki hodowlane dla tych
ryb wymusza ich wielkość oraz budowa ciała. Są krępe, silne z mocno
umięśnioną płetwą ogonową, przez
co mogą gwałtownie przyśpieszać.
Zbyt mały zbiornik może powodową urazy i złą kondycje ryb.
Przygotowując akwarium należy
pamiętać o stworzenie licznych kryjówek zbudowanych z kamieni bądź

CORSO

M

imo, że jestem miłośnikiem swojskiej kuchni, to jestem głęboko
zawiedziony wizytą tutaj. Lokal
odbiega przynajmniej o dwie klasy od
swojego imiennika na Elektoralnej,
gdzie wszystko jest na najwyższym poziomie, jadło, obsługa, wnętrze, klimat.
Tutaj wręcz krzyczy o remont! Meble
zużyte, serwety wyprane z dziurami
po papierosach. Tak, bo to nadal sala
dla palących, a lokal dla niepalących
jest obok jako lodziarnia. Nieznośne
jest zbyt jaskrawe oświetlenie boczne jarzeniówek i lamp z lodówki. To
razi w oczy, podczas gdy górne jest
wyłączone. Lunch fatalny, bo zupa kalafiorowa okazuje się być wodnistą,
przesoloną kartoflanką, a byle jaki stek
z cebulą towarzyszy zdębiałym kartoflom. Najlepsza jest mizeria! Cena 15 zł
za lunch niby korzystna, ale to wyrzucone pieniądze. A jakość w porównaniu
z ich bliźniaczym Corso na Mirowie jak
niebo i ziemia. Na Zbawixie bije w oczy
ta przeraźliwa bieda tego barku. Średnia
wieku wysoka i przy bufecie na wysokich stołkach grupują się amatorzy okowity w starym stylu. Inny świat...
SMAKOSZ

Paratheraps sp Coatzacoalcos

akwarium 

Pielęgnice

kopytka za 3,10, albo kasza za 3. Schabowy, golonka i żeberka tylko dwa złote
droższe. Osobno sok z marchewki za 5
zł. Atmosfera wzajemnej życzliwości
i choć nie ma tu przytulności kawiarnianej, to jednak można się ogrzać i szybko
zaspokoić głód.

korzeni co zapewni rybom
spokój a także o zachowaniu odpowiedniego przepływu gdyż ryby tego gatunku
lubią silny ruch wody typowy dla rzek. Ubarwienie ryb
jest zielonkawo niebieskie
z biegnącym wzdłuż ciała
ciemnym pasem. W okresie tarła ryby przybierają
jaśniejsze pomarańczowożółte ubarwienie z ciemnym
podbrzuszem.
Ryby można karmić żywym pokarmem pobieranym zwłaszcza pod lustrem wody,
ale przyjmują też pokarm w toni
wodnej i przy dnie. Można im przygotowywać pokarm z serc wołowych. W okresie tarła ryby stają
się bardziej agresywne, broniąc
wybranego przez siebie teryto-
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HOROSKOP
Baran 21.III-20.IV

Dużo radości dadzą ci dobre
relacje z rodziną i przyjaciółmi. Nadarzy się okazja
do poznania nowych osób.

Okres stabilizacji. Unikaj niepotrzebnego ryzyka.

Byk 21.IV-21V

Większa ilość pracy o tej porze
cię nie ominie. Mogą pojawić
się kłopoty , ale szybko miną.

Zadbaj o zdrowie, bowiem
ta pora roku jest zdradliwa.

Bliźnięta 22.V– 21.VI

Nadarzy się okazja poznania nowych osób. Pochłoną
cię spotkania towarzyskie.

Nie wykluczone problemy
,ale jak zwykle dasz radę .

Rak 22.VI– 22.VII

Sporo zmian, ale pozytywnych . Nie unikaj znajomych.
Dość trudny miesiąc. To co

było poukładane stanie na

głowie.

Waga 23.IX– 23.X

Pracowity okres niż zazwyczaj. W stosunkach
z rodziną raczej spokojnie.
Nadmiar cierpliwości nie
zaszkodzi. Aura może sprzyjać niewielkim przeziębieniom
Skorpion 24.X-22.XI
Postaraj się zapanować
nad ważnymi sprawami.
Drobiazgi zostaw na później.
Sprawy stosunków rodzinnych dążą ku stabilizacji. Dbaj o zdrowie.

Strzelec 23.XI– 23.XII

Dużo niespodzianek czeka cię w tym miesiącu.
Pracy też będzie sporo.
Przygotowania do różnych
spotkań nie dadzą ci chwili wytchnienia.

Koziorożec 24.XII-20.I

Po uporaniu się z zaległościami będziesz mógł zaplanować nowe przedsięwzięcia . Jeśli masz określony
termin badań nie przeocz go. Zdrowie
najważniejsze.

Wodnik 21.I-20.II

Lew 23.VII-22.VII

Lepsze niż do tej pory możliwości osiągnięcia stabilizacji .Do spraw finansowych podchodź ostrożnie.
Nie zaniedbuj rodziny.

Panna 23.VIII– 22.IX

Sytuacja ekonomiczna powinna ulec zmianie. Ważne
sprawy należy dokładnie
przemyśleć. Jesienna aura
nie przysporzy ci radosnych dni.

W nowych planach koniecznie uwzględnij pomoc otoczenia. To nieprawda, że bagatelizuje ono twoje sprawy.
Koniec roku wymaga skupienia.

Ryby 21.II-20.III

Pamiętaj ,że nie tylko pracą
człowiek żyje. Spójrz wokół
siebie czy nie zaniedbujesz
najbliższych i przyjaciół.
Lekiem – zaaranżowanie nawet niewielkich spotkań.

z hasłem
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rium. Ikra składana jest na płaskich
kamieniach, wcześniej dokładnie
oczyszczonych. Po złożeniu ikry
samiec zapładnia ją. Oboje rodzice
opiekują się najpierw złożoną ikrą,
a później narybkiem.
M.W.

1

23

10

11

12
10

14

7
13

14

15

16

17
9

Spotkania z medycyną

J

est chorobą objawiająca się przewlekłym zapaleniem stawów, towarzyszącym zmianom łuszczycowym
skóry. Ma zwykle zmienny przebieg,
z okresami zaostrzeń i remisji. Etiologia choroby nie jest znana. Zwykle rozwija się między 20, a 50 rokiem życia.
Łuszczycowe zapalenie stawów występuje u około 1/3 chorych na łuszczycę, na
którą choruje około 2% populacji. Częstotliwość występowania tego schorzenia
u obu płci jest zbliżona.
Gama objawów towarzyszących (ŁZS)
zależy od stopnia zajęcia układu ruchu
i innych narządów. Może zarówno dotyczyć tylko jednego stawu jak i obejmować jednocześnie kilka stawów. Zwykle
zmiany stawowe pojawiają się równolegle ze skórnymi zmianami łuszczycowymi ale znane są przypadki, że mogą je
wyprzedzać. Do typowych objawów chorobowych należą: ból, sztywność i obrzęk
stawów często z ograniczeniem ich ruchomości, deformacje stawów, zapalenie

Aforyzmy
Milczenie, które nie mówi prawdy –
jest również wielkim kłamstwem.
Można wiedzieć, dokąd droga prowadzi,
a nie mieć pojęcia, co jest na jej końcu.
Szczęście – to nadzieja przed faktem,
nieszczęście – to fakt po nadziei.

przyczepów ścięgnistych, łuszczycowe
zmiany skórne i płytki paznokciowej,
zmiany oczne, niekiedy uszkodzenie zastawek serca, zapalenie ściany aorty lub
zaburzenia przewodzenia.
Rozpoznanie stawiane jest na podstawie badań laboratoryjnych: (wzrostu
wartości OB i CRP) badania RTG kręgosłupa i stawów obwodowych, badania
płynu stawowego. Kryteriami rozpoznania jest obecność zmian łuszczycowych
ich rodzinny charakter oraz występowa-

stawów oraz innymi spondyloartropatiami. Ważnym aspektem w rozpoznaniu
tego schorzenia jest wczesna reakcja na
objawy samego chorego na łuszczycę co
znacznie przyspiesza wdrożenie skutecznego leczenia.
Leczenie sprowadza się do szerokiej
edukacji chorego co do odpowiedniego
postępowania, prowadzenia systematycznych zabiegów fizykoterapeutycznych
oraz leczenia farmakologicznego. To
ostatnie rozpoczyna się od NLPZ (nie-

Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS)
nie cech zapalenia stawów obwodowych
i /lub stawów krzyżowo-biodrowych
oraz stawów kręgosłupa przy jednoczesnym braku czynnika reumatoidalnego
w surowicy. Schorzenie to różnicuje się
głównie z RZS, chorobą zwyrodnieniową

Dar mądrości – to przede wszystkim
umiejętność panowania nad swoją głupotą.
O tym, co puszczono w niepamięć,
trzeba niekiedy szczególnie pamiętać.
Z tego, kim człowiek chce być,
zawsze można wywnioskować, kim jest.
Autor: Władysław Grzeszczyk

sterydowych leków przeciwzapalnych)
w osłonie gastrologicznej. Przy braku
skuteczności leczenia przeciwzapalnego
sięga się po leki modulujące działanie
układu odpornościowego, takie jak Metotreksat, Sulfosalazyna, Azatiopryna,
Cyklosporyna, Leflunomid. Gdy to leczenie zawodzi, wskazane jest zastosowanie leków biologicznych (etanercept,
infliksimab, adalimumab, golimumab),
które zmniejszają objawy zapalenia stawów przyczyniając się do zmniejszenia
destrukcji wstawów. Przy zajęciu jednego, dużego stawu, stosuje się dostawowo
GKS (glikokortykosterydy). U młodych
kobiet schorzenie nie stanowi przeciwwskazań do zajścia w ciążę i posiadanie
potomstwa należy jednak zaznaczyć, że
pewna grupa leków stosowanych w standardowych schematach jest teratogenna
i nie należy jej stosować.
ESKULAP
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Poziomo: 1) rzadkie imię męskie,
5)Marcin dziennikarz TVN, 8) przedsiębiorstwo, punkt usługowy, 9) częste
zjawisko w drużynach piłkarskich, 10)
wyrobisko korytarzowe w kopalni, 11)
pensja na utrzymanie rodu panującego,
13) hebrajska pieśń religijna, 16) handlowa nazwa włókien poliuretanowych, 20)
asysta, świta, 23) produkt firmy Andrea,
24) newralgia, 25) Andrei – rumuński
kikbokser, 26) niszczyciel, 27) Ćanakja
indyjski filozof teoretyk wojny (IV w p.
n e.)
Pionowo: 1) świt, 2) szkodzi zdrowiu, 3) dziecko diabła, 4) marka czes.
samochodów osobowych, ciężarowych
i autobusów, 5) klęska, 6) olcha, 7) kieruje dźwigiem, koparką, 12) ang. pociągnąć, 14)”ubiór” dla nogi, 15)Mirosława
dla znajomych , 17) istota rozumna, 18)
Sir Frederick (1904-1988) ang. choreograf, baletmistrz, tancerz twórca Royal
Ballet w Londynie. 19) odcinek głośnej
artykulacji, 21) profesja, 22) stadionowy
wandal, 23) narzędzie stalowe używane
w rytownictwie.

6

21

Karty z dopiskiem Krzyżówka nr 11
prosimy przesłać na adres redakcji do
dnia 30 listopada 2015 r. Prawidłowe
rozwiązanie będzie premiowane w drodze losowania nagrodą ufundowaną przez
Spółkę ANDREA.
Rozwiązanie krzyżówki
nr 9 /2015
Poziomo:1) robotnik, 5) kaseta, 8)
Dejmek, 9) Kornelka, 10) śpiączka , 11)
ołtarz, 13) ścieg, 16) Edgar, 20) brzoza,
23) Grenoble, 24) Podlasie, 25) mięsko,
26) syrton, 27) autarkia.
Pionowo: 1) Radość, 2) Bujnicki, 3)
trencz, 4) kukła, 5) kargo, 6) Soest, 7) tokarnia, 12) Łyse, 14) czerwony, 15) giez,
17) globusik, 18) angina, 19) Wesoła, 21)
omlet, 22) akson, 23) greka.
HASŁO: KIEŁBASA DOBROPOLSKA NOWOŚĆ Z JBB
Nagrodę ufundowaną przez Zakład
Przetwórstwa Mięsnego JBB otrzymuje Dorota Matuszewska z miejscowości
Kanie.
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