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Komisja Konsumencka

KRS

W Prezydium od lewej: J. Rybicki, A. Anulewicz i A. Domagalski.

P

rzy stuprocentowej frekwencji,
w sali konferencyjnej najstarszego obiektu handlowego w stolicy,
Hali Mirowskiej, 25 listopada br, ze-

SS Mokpol

brała się na swe posiedzenie Komisja
Spółdzielczości Konsumenckiej Krajowej Rady Spółdzielczej, której przewodniczy Andrzej Anulewicz, prezes

Zarządu KZRS Samopomoc Chłopska.
16 członków Komisji oraz jej gości powitali na wstępie nie tylko jej przewodniczący, ale gospodarze obiektu – prezes
WSS Śródmieście, wiceprzewodnicząca
Zgromadzenia Ogólnego KRS Anna
Tylkowska i dyrektor Hali Bogusław
Pieńkowski. Gośćmi Komisji byli przewodniczący ZO KRS Jerzy Jankowski,
prezes Zarządu KRS Alfred Domagalski, jego zastępca, prezes KZRSS „Spolem” Jerzy Rybicki i niżej podpisany
redaktor Społemowca.
Po przyjęciu protokołu z poprzedniego
posiedzenia i porządku obrad obecnego,
informację pt.„Wczoraj i dziś Społem”
złożył prezes Jerzy Rybicki. Mówił m.in.
o działalności Związku i 260 zrzeszonych w nim spółdzielni. Na tle bogatej,
blisko 145-letniej tradycji, prowadzą w 4
tysiącach sklepów nowoczesny handel,
dzielnie konkurując z bogatymi sieciami
na rynku.
Zrzeszają one ok. 50 tys. członków,
zatrudniają 30 tys. osób, prowadzą obok
Dokończenie na str. 3

Supermarket na Pradze
T

o pierwszy sklep Spółdzielni
Spożywców Mokpol na Pradze
o imponujących warunkach.
Położony w samym centrum Pragi,
w Centrum Handlowym Targowa między ulicami Kijowską a Ząbkowską.
Mimo perturbacji komunikacyjnych,
związanych z budową metra, to jednak nadal ruchliwa arteria. Wielkość
sklepu spożywczego, położonego po
przejściu wygodnych schodów w dół,
w rozległym przyziemiu - 1200 mkw.
Zatrudnionych jest 35 osób, w tym
4 kierowników. Główny kierownik,
bardzo doświadczona pracownica, to
Beata Kupis. Kierownictwo jest młode wiekiem, ale nie stażem. Pracują
w Mokpolu od wielu lat. Dotychczas
były zatrudnione w sklepie przy ul.
Dąbrowskiego. To bardzo dobra placówka, z opinią bardzo dobrze zarzą-

Stoją od lewej:S. Cerański, P. Zalewski, J. Wójtowicz-Garwoła i A. Tylkowska. Z
tyłu przemawia J. Borkowski.

VI Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Głosy ekspertów

W

warszawskim hotelu Sheraton w dniach 5-6 listopada br.
odbyło się VI Forum Rynku
Spożywczego i Handlu, zorganizowane
przez Polskie Towarzystwo Wspierania

Przedsiębiorczości PTWP, wydające
m.in. miesięcznik Rynek Spożywczy
i portale dlahandlu.pl i portalspozyczy.pl /na których opieramy nasze relacje/. W tym największym krajowym

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku 2014 poprosiliśmy
o wypowiedź prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej – ALFREDA
DOMAGALSKIEGO. Właśnie wrócił
on niedawno z Kapsztadu, stolicy Republiki Południowej Afryki, gdzie stał
na czele delegacji polskich spółdzielców na obrady Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (red.).
– Zgromadzenie w Kapsztadzie było
pierwszym najwyższej rangi spółdzielczym spotkaniem po zakończeniu obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012 i po rozpoczęciu prac
związanych ze Światową Dekadą Spółdzielczą 2013-2020. Nic zatem dziwnego, że wiele miejsca poświęcono wprowadzeniu w życie przyjętemu rok temu
Planowi Działania Dekady Spółdzielczej.
„Warsztaty tematyczne”, w których brała udział polska delegacja, dotyczyły
właśnie głównych zadań zarysowanych
w Planie Działania.
Co zainteresuje na pewno społemowców, mówiono o zadaniach spółdzielni
w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, ich roli w realizacji różnego
rodzaju usług społecznych, komunikacji
i upowszechnianiu spółdzielczego przekazu, możliwości pozyskiwania kapitału
przez spółdzielnie. Debatowano również
o upowszechnianiu wiedzy na temat spółdzielczości, badaniach naukowych i edukacji. Podczas sesji plenarnych dyskutowano o miejscu spółdzielni w działaniach
na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz
tworzeniu finansowych podstaw funkcjonowania spółdzielni. Polska delegacja
brała udział w tych dyskusjach, a dużą
aktywność wykazali też liderzy „Społem”
Anna Tylkowska i Jerzy Rybicki.
Ważnym momentem obrad były wybory nowych władz MZS na czteroletnią
kadencję i ponowny wybór na prezydenta MZS Pauline Green, wypróbowanej
przyjaciółki polskiej spółdzielczości,
która gościła u nas w kraju i wielokrotnie wspierała naszą obronę przed atakami wrogich sił przeciwko spółdzielniom.
Zgromadzenie Kapsztadzkie zdecydowało również o zmianie logo spółdzielczego. W miejsce tęczowych łuków
z gołębiami, wprowadzono bardziej czytelny znak słowno-graficzny COOP. Po-

MAH-KPH

stanowiono też zamienić siedzibę MZS,
przenosząc ją z Genewy do Brukseli, co
dla nas oznacza przybliżenie do władz
Unii Europejskiej.
Obrady Kapsztadzkie z pewnością
wzmacniają naszą solidarność i siłę oddziaływania miliardowej masy spółdzielców na całym świecie! Dla nas Polaków,
MZS jest mocnym zapleczem w walce
o sprawiedliwe spółdzielcze prawo u nas
w kraju. I jeśli trzeba będzie skorzystamy z tego poparcia w 2014 roku. Dlatego z optymizmem i nadzieją wchodzimy
w Nowy Rok.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku 2014 pragnę skierować
do Społemowców najlepsze, serdeczne
życzenia aby historyczna, niezawodna
marka „Społem”, którą stworzyli tak
wybitni Polacy jak prezydent Stanisław Wojciechowski i Stefan Żeromski,
dzięki Waszej pracy dalej rosła w siłę
i znaczenie! By w placówkach „Społem”, tak jak ja to osobiście odczuwam
podczas swoich zakupów, nadal klienci
czuli się swojsko i przyjaźnie, by wykazywali patriotyzm zakupowy i popierali wszystko co polskie w polskich
sklepach.
Zdrowe i smaczne produkty w społemowskich sklepach, grzeczna, miła
i kompetentna obsługa, to Wasze atuty
i dalej pielęgnujcie je dla dobra wszystkich rodaków. Krzepkiego zdrowia,
wytrwałości i siły w pokonywaniu przeszkód, szczęścia rodzinnego i osobistego Drodzy Społemowcy!
ALFRED DOMAGALSKI

Podsumowanie roku

Dokończenie na str. 5

branżowym forum brał udział m.in.
wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński oraz kilkuset ekspertów i fachowców z branży spożywczej
i handlu, w tym wiceprezes KZRSS
„Społem” i prezes Krajowej Platformy
Handlowej „Społem” Ryszard Jaśkowski. Uczestniczyl on w dyskusji panelowej w sesji „Multi-channel – efektywne
strategie sieci handlowych na polskim
rynku”. Mówił on m.in. o powodzeniu
wprowadzania w tysiącu sklepach 140
spółdzielni społemowskich najstarszej
w kraju, stuletniej marki własnej handlowej „Spolem”.

Marki własne

Wśród panelistów R. Jaśkowski (drugi z lewej).

Z

naprzód!

– Uczymy się od dużych graczy, dlatego wprowadziliśmy do sklepów „Społem” markę własną „Lux”, która cieszy
się uznaniem klientów – mówił Ryszard
Jaśkowski, Podkreślił, że sklepy „Społem” to wyjątkowe zjawisko na handlowej mapie Polski. – Istniejemy od 150
lat. Zawsze mieliśmy różne formaty sklepów, najwięcej, bo aż 70 proc. to sklepy o powierzchni do 150 mkw. Naszym
atutem jest to, że dobrze znamy naszych
klientów – sprzedawcy pracują u nas od
wielu lat. Chcemy ugruntować naszą poDokończenie na str. 5

Na zdjęciu od lewej: Paweł Kochański – dyrektor handlowy KPH, Ryszard
Jaśkowski – prezes Zarządu KPH, Jadwiga Wójtowicz-Garwoła – prezes Zarządu
MAH, Henryka Brzezicka – dyrektor handlowy MAH.

M

azowiecka Agencja Handlowa
„Społem” Sp. z o.o. od dnia
21 lipca 2011 roku współpracuje z Krajową Platformą Handlową
„Społem” Sp. z o.o. na bazie podpisanej umowy o współpracy. W dniu 18
listopada br. Kierownictwa obu spółek rzeczowo oceniły dotychczasowe
wspólne działania. Szczególnej analizie poddano współpracę obu spółek z
kontrahentami współpracującymi z
Mazowiecką Agencją Handlową od 17
lat, a obecnie będącymi dystrybutorami KPH. Pierwszorzędną sprawą jest,
aby dalsze działania w tym zakresie nie
były konkurencyjne, ale uzupełniające
się.
W 2013 roku MAH promowała produkty marki własnej Społem w prasie
branżowej: „Społemowiec Warszaw-

ski” i „Tęcza Polska” oraz Biuletynie
Informacyjnym KZRSS i na monitorze w budynku KZRSS, przy siedzibie
MAH. Aktualności o promocjach zamieszczane są również na stronie www.
mahwarszawa.pl
W trakcie spotkania zaplanowano
kontynuację rozpoczętych w tym roku
działań na rzecz promowania produktów marki własnej Społem w 2014 roku.
Pani Jadwiga Wójtowicz-Garwoła,
prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji
Handlowej z uznaniem odniosła się do
dotychczasowego dorobku KPH w zakresie rozwoju marki własnej Społem
oraz zadeklarowała dalsze wspieranie
rozwoju produktów marki Społem we
współpracy ze spółdzielniami – właścicielami MAH.
MAH
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Konkurs „Boże Narodzenie” 2013

J

ak podaje WSS Śródmieście na swej stronie internetowej, akcja „Właściwe
odżywianie pomaga w nauce” przeprowadzana w przedszkolach niejednokrotnie jest początkiem utrzymywania dalszych kontaktów. Przykładem
takiego współdziałania może być ogłoszony konkurs na kartkę świąteczną „Boże
Narodzenie 2013” dla dzieci z Przedszkola 222 „Smyki z Wyki” przy ul. K. Wyki
17 na Bemowie.
Przedszkolaki w wieku 3-5 lat w ramach konkursu wykonały 150 kartek, wykorzystując różnorodne materiały i techniki. Materiały to: kolorowy papier, falista tekturka,
wycięte elementy świąteczne (bombka, mikołaj, choinka, aniołki, bałwanki, święta ro-

Na pomoc bezdomnym

P

rawie 10 milionów zł przeznacza
wojewoda mazowiecki – Jacek
Kozłowski dla Warszawy i Mazowsza na pomoc zimową dla osób
bezdomnych. Pomoc doraźna, program wsparcia po powrocie do społeczeństwa oraz dotacje dla organizacji
pozarządowych – takimi sposobami
Mazowiecki Urząd Wojewódzki zamierzają pomagać bezdomnym podczas zimy.
Według szacunków, na terenie Mazowsza ludzi bezdomnych jest około 5
tysięcy, z czego prawie
60 proc. przebywa w Warszawie. Na-

tomiast poza stolicą najwięcej osób bez
dachu nad głową znajduje się na terenie
powiatów podwarszawskich oraz byłych
miast wojewódzkich jak Siedlce i Ciechanów. Na terenie całego województwa
mazowieckiego przygotowano dla nich
blisko 3,5 tys. miejsc w 71 schroniskach,
noclegowniach i pomieszczeniach, w których będą mogli się ogrzać.
Oprócz tego bezdomni będą mogli
korzystać z 25 jadłodajni, wydających
dziennie koło 5 tys. posiłków.
Podczas zimy będą również funkcjonowały punkty pomocy medycznej.
J.W.

dzina itp) naklejone i bogato ozdobione gwiazdkami, szlaczkami, kwiatkami z krepiny,
brokatem.
Na uwagę zasługują kartki pięciolatków z namalowanymi kredkami lub wyklejonymi „wydzieranymi” kawałkami papieru choinkami. Wszystkie prace to małe kolorowe
arcydzieła wykonane z dużym zaangażowaniem pod kierunkiem prowadzących zajęcia
nauczycielek.
Kartki są eksponowane od 2 grudnia w otwartej we wrześniu placówce Lux
przy ul. Wyki 11 w sąsiedztwie przedszkola, a ich fotografie umieszczono w SDH
Hala Mirowska. Zostaną też wykorzystane jako kartki świąteczne.

l Panorama Wydarzeń l Panorama Wydarzeń l

Ø

Apel związkowców

Ø

Spotkanie patriotyczne

Zamknijmy sklepy w Wigilię o
godz. 14 apeluje „Solidarność”. Apel
związkowców zyskuje pozytywne komentarze – pisze wyborcza.biz. Apel
związkowców nie budzi specjalnych
kontrowersji. – Nie ma mowy o poważnych stratach dla gospodarki – podkreśla
w rozmowie z wyborcza.biz Marcin Nowicki z Instytutu Badań nad Gospodarką
Rynkową. – Tu zgłaszam jedyną moją
uwagę, że o tej akcji trzeba uprzedzać
wcześniej, to musi być jasna informacja.
Dzięki temu ludzie wcześniej kupią to, co
mieliby kupić w Wigilię. Natomiast to, co
mi się bardzo tu podoba, to forma tej akcji – tu nie ma przymusu, nikt nie straszy
zmianą prawa, tu jest apel, oddolna akcja
społeczna. To bardzo dobry sposób rozwiązywania problemów.

W dniu 7 listopada 2013 roku w Białej
Podlaskiej, w restauracji „Stylowa”, będącej własnością miejscowej „Społem”
Powszechnej Spółdzielni Spożywców,
odbyło się spotkanie patriotyczne z okazji
11 Listopada – Święta Niepodległości. W
spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu
Spółdzielców, Chór „Społem” oraz Zarząd
„Społem” PSS w Białej Podlaskiej.
W pierwszej części spotkania patriotycznego Eugeniusz Mazur – prezes Zarządu, poinformował jego uczestników
o sytuacji gospodarczej i finansowej spółdzielni. Członkowie Klubu Spółdzielców
mieli możliwość przekazania swoich spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania spółdzielni. Zaś Przewodnicząca Klubu Spółdzielców poinformowała zebranych, że z
inicjatywy Zarządu Klubu, w dniu 31 października 2013 r. przedstawiciele Klubu
zapalili znicze na 16. grobach zasłużonych
działaczy i pracowników spółdzielni.
W drugiej części spotkania wystąpił,
działający w spółdzielni, Chór „Społem”,
którego koncert pieśni patriotycznych
wprowadził obecnych w zadumę i wzruszenie.

Ø

1/4 budżetu rodziny
to żywność

W budżetach polskich gospodarstw
domowych najważniejszą pozycję nadal
stanowią wydatki na żywność i napoje
bezalkoholowe – wynika z danych GUS.
Stanowią one aż jedną czwartą całości
wydatków polskiej rodziny.
– W Niemczech jest to 11 proc., w
Wielkiej Brytanii 9-10 proc., w Irlandii 10 proc. To wskazuje na to, że nasza
zamożność jeszcze nie jest na poziomie

europejskim – wyjaśnia Joanna Mróz,
wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej
w Toruniu, autorka książki „Domowe
wydatki pod kontrolą”
Strukturę wydatków w budżetach polskich gospodarstw domowych tłumaczy
prawem Engla, mówiące o tym, że wraz
ze wzrostem zamożności gospodarstw
domowych maleje udział wydatków na
podstawowe potrzeby.
Jak pisze portal wirtualnemedia.pl Ponad połowa Polaków w ogóle nie planuje
swoich wydatków i kupuje spontanicznie, często zaciągając kredyt na ten cel.
Wprawdzie liczba udzielanych przez banki i SKOK-i pożyczek spada, to rośnie ich
wartość. Polacy najczęściej zapożyczają
się na bieżące potrzeby oraz na meble i
sprzęt RTV AGD. – Z przykrością muszę
powiedzieć, że Polacy nie zarządzają w
sposób dobry domowym budżetem –
mówi ekspertka. – Z przeprowadzonych
ankiet wynika, że aż 60 proc. Polaków
nie zarządza domowym budżetem, a w
związku z tym podchodzi do wydatków
w sposób dość impulsywny.

Ø

Społem oficjalnie
najemcą

Jak podał 15 listopada portal dlahandlu.pl, WSS Śródmieście podpisała
umowę najmu powierzchni handlowej
w projekcie Centrum Marszałkowska.
Projekt BBI Development to obecnie
dom handlowy Społem – Sezam. Społem
wynajmie 1860 mkw. powierzchni handlowej na poziomie -1 inwestycji. Spółdzielnia zajmie cały poziom – łącznie 13 proc.
powierzchni komercyjnej w budynku.
Okres najmu rozpocznie się, wg przewidywania stron, w IV kwartale 2017
roku i trwać będzie przez 25 lat. Najemca
jest uprawniony do rozwiązania umowy
najmu ze skutkiem natychmiastowym, w
przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2018
roku nie zostanie uzyskane prawomocne
pozwolenie na użytkowanie budynku. Po
upływie okresu najmu strony zobowiązały się podjąć negocjację w celu przedłużenia obowiązywania umowy najmu.
Inwestycja powstanie na działce o powierzchni 2 920 mkw. i będzie składał się
z 10 kondygnacji naziemnych oraz 3 podziemnych. Dwa najniższe piętra zostaną
przeznaczone na parking mieszczący 106
miejsc. Obiekt zaoferuje łącznie 13,5 tys.
mkw. powierzchni usługowo-biurowej,
która zostanie wykorzystana na lokale
gastronomiczne, handlowe oraz biura.

Ø

Wzrost marek
własnych

28 proc. produktów sprzedawanych w
sieciach handlowych to marki własne

Produkty marek własnych bardzo
dobrze radzą sobie nie tylko w sieciach
dyskontowych, które są kojarzone z
tymi produktami, ale również w sieciach chemiczno-kosmetycznych czy
w hiper– i supermarketach – mówi w
rozmowie z portalem wirtualnemedia.
pl Tomasz Krysiak Senior Retail Client
Consultant w firmie Nielsen.
Według raportu PLMA Private Label
Yearbook, który został opracowany przez
firmę Nielsen dla Międzynarodowego
Stowarzyszenia Producentów Marek
Własnych, w tym roku aż 28 proc. produktów sprzedawanych w polskich sieciach handlowych ma logo samej sieci.
To o 3 proc. więcej niż w ubiegłym roku.
Jeśli Polska dostosuje się do trendów w
najbardziej rozwiniętych krajach, to można się spodziewać dalszych wzrostów.
W Szwajcarii marki własne mają ok. 53
proc. udziału w rynku; zaś w Niemczech,
Belgii czy Wielkiej Brytanii – ponad 40
proc.– podaje portal wirtualnemedia.pl.

Ø

Eksport żywności

To jedna z najważniejszych gałęzi
naszej gospodarki. 2012 rok był rekordowy pod względem wartości polskiego
eksportu rolno-spożywczego, osiągając
poziom 17,5 mld euro – wyższy o blisko
15 proc. niż w 2011 roku. Jak twierdzą
eksperci, eksport mógłby być większy,
gdyby nie utrudnienia związane z kwestiami finansowymi. 54,2 proc. przedsiębiorców skarży się na opóźnienia w płatnościach kontrahentów zagranicznych,
spowodowane złożonością procedur płatności, a 43,4 proc. na niesprawne funkcjonowanie systemu bankowego.

Ø

Polska szóstym
producentem

Polska jest obecnie szóstym producentem żywności w UE, a udział naszego kraju w unijnej produkcji wynosi 7,4
proc. – podaje PAP. Do rozwoju branży
żywnościowej przyczyniło się członkostwo Polski w UE, co wiązało się ze
znacznym napływem środków finansowych, które firmy przeznaczyły na modernizację. W ostatnich latach najwięcej inwestują podmioty zajmujące się
przetwórstwem produktów pochodzenia
zwierzęcego (mięsa i mleka). W 2012
roku rentowność sprzedaży wyniosła
3,75 proc. i była o 0,92 pkt. proc. niższa od rekordowej z 2009 roku, zaś rentowność netto zwiększyła się w siedmiu
branżach (cukrowniczej, owocowo-warzywnej, mięsnej, ziemniaczanej, spirytusowej, winiarskiej i wyrobów tytoniowych), a ujemna była tylko w przemyśle
olejarskim (-0,65 proc.).
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handlu działalność produkcyjną w 200
piekarniach i ciastkarniach oraz 4 masarniach i działalność gastronomiczną w 150
zakładach. Na ich roczne obroty ok. 7 mld
zł pozytywnie wpływają m.in. wspólne
zakupy w Krajowej Platformie Handlowej
i w pięciu agencjach regionalnych, w tym
produktów marki własnej Społem.
W Społem nie ma – jak mówił prezes
– szczególnej presji na przekształcanie
w spółki. W ciągu ostatnich lat uczyniło
to zaledwie 10 spółdzielni i część tego żałuje, bo majątek poszedł w obce ręce, np.
w Zabrzu w ręce kapitału wietnamskiego. Jednak poważnym zagrożeniem są
projekty ustaw posłów PO, zdecydowanie oprotestowane przez spółdzielców.
Następnie prezes Anna Tylkowska

WSS Śródmieście

mówiła o trudnościach handlu społemowskiego w stolicy, szczególnie wynikających nie tylko z rosnącej konkurencji wielkich sieci, ale i z budowy
metra. Na tym tle spółdzielnie podejmują nowe inwestycje i modernizacje,
czego przykładem jest rewitalizowana
przez WSS Śródmieście ogromnym nakładem Hala Mirowska, przygotowana
budowa nowego SDH Sezam oraz nowe
sklepy na Bemowie i w Wilanowie.
W dyskusji zabrał głos prezes największej spółdzielni społemowskiej
w Białymstoku Mieczysław Dąbrowski, mówiąc o niszczących projektach
sejmowych posłów PO, które są faktycznie „skokiem na kasę”, czyli na
majątek spółdzielczy. Musimy temu
z całą mocą przeciwstawić się, konsolidując szyki! Może w tym pomóc zainicjowana przez Społemowca dyskusja

Dzień Seniora

26

listopada br. Rada Nadzorcza i Zarząd „Społem” WSS
Śródmieście
zorganizowały, jak co roku, uroczyste spotkanie
z aktywem samorządowym z okazji
Dnia Seniora, w sali konferencyjnej
SDH Hala Mirowska. Licznie przybyłych seniorów i komitety członkowskie
serdecznie powitała przewodnicząca
Rady Nadzorczej Cecylia Przedpełska.
Zarząd reprezentowały prezes Anna
Tylkowska i wiceprezes Małgorzata
Klimas-Komorowska.
Członek prezydium Komisji Historycznej WSS Kazimierz Bendkowski

przedstawił referat na temat niezwykłych
dziejów wojennych „Społem”. Obszerny
i bardzo ciekawy materiał obejmował
dzieje Społem w przededniu wojny, w czasie wybuchu wojny i kampanii wrześniowej, w czasie okupacji niemieckiej,
a także działalność w nowych warunkach
ustrojowych. Na zakończenie przeczytał
wzruszający wiersz pt.”Warszawa”, autorstwa Mariana Rapackiego, wybitnego
działacza i zasłużonego prezesa Związku
„Społem”.
Prezes Anna Tylkowska poinformowała o bieżącej działalności Spółdzielni.
Był to kolejny trudny rok na rynku han-

Poznańskie inwestycje

G

ospodarka jest w stanie pogłębiającej się recesji, co ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację
finansową gospodarstw domowych.
Określonej dynamice ulega też profil
klienta. Beneficjentem kryzysu są duże
sieci handlowe z zagranicznym kapitałem, szczególnie dyskonty. Rośnie również konkurencja wśród sklepów małopowierzchniowych typu convinience
store. Systematycznie postępuje proces konsolidacji zarówno w sektorze
hurtowym jak i detalicznym – mówi
Grażyna Raniewicz-Lis, prezes zarządu „Społem” Poznańska Spółdzielnia
Spożywców.
– Funkcjonowanie w realiach, w których polskie państwo nie stwarza żadnych
sprzyjających warunków dla rozwoju
spółdzielczej formy gospodarowania,
a wręcz odwrotnie kolejne nowe projekty
legislacyjne prowadzą wprost do demontażu systemu spółdzielczego – nie należy
do łatwych zadań. Odpowiedzią Spółdzielni na obecną sytuację rynkową jest
podejmowanie działań zmierzających do
zapewnienia stabilizacji oraz dążenie do
rozwoju sieci handlowej poprzez sukcesywne otwieranie nowych placówek
– dodaje Grażyna Raniewicz-Lis.

Obecnie Spółdzielnia prowadzi dwie
duże inwestycje w Poznaniu przy ul.
Słowiańskiej i ul. Wilczak w wyniku.
Powstaną tam nowe obiekty handlowe.
Podobne przedsięwzięcia planowane są
już na rok 2014.
– Cechą charakterystyczną naszego
przedsiębiorstwa jest jego wielobranżowość – do sieci należą zarówno sklepy
spożywcze, jak i sklepy z artykułami
gospodarstwa domowego, chemią gospodarczą i kosmetykami. Zapewnia to
klientom szeroki dostęp do różnego rodzaju asortymentu, z kolei Spółdzielni
możliwość elastycznego dopasowania
się do potrzeb rynku. „Społem” PSS cały
czas dąży do poszerzenia dostępnej oferty
sprzedażowej, a także poszukuje nowych
form prowadzenia działalności wykorzystując nowoczesne trendy społeczne.
Przykładem jest pierwszy uruchomiony
pod szyldem „Eko Społem” sklep z żywnością ekologiczną , ekologicznymi artykułami chemii gospodarczej i kosmetykami – wyjaśnia prezes spółdzielni.
4 marca „Społem” Poznańska Spółdzielnia Spożywców zakończyła remont
sklepu spożywczego zlokalizowanego
przy ulicy Bukowskiej 100.
Placówka
została
wyposażona

redakcyjna o misji Społem. Musimy
domagać się ułatwień ustawowych dla
łączenia się spółdzielni w większe, silne
organizmy.
Szczegółowo o walce o dobre prawo
spółdzielcze mówili następnie liderzy KRS
Alfred Domagalski i Jerzy Jankowski. Jeśli
trzeba będzie, KRS w obronie spółdzielczości nasili formy protestu, z wykorzystaniem
petycji do Parlamentu Europejskiego, poparcia MZS, a przede wszystkim spotkań
z posłami przed nowymi wyborami parlamentarnymi. Obaj prezesi postulowali
też konsolidację spółdzielni, poprzez m.in.
system wspólnych zakupów i tworzenie
własnych hurtowni, np. dla spółdzielni warszawskich. Ich głosy poparł w dyskusji także prezes lubelskiej spółdzielni „Społem”
Mieczysław Zapał.
O potrzebie zwiększenia aktywności
spółdzielców mówił na koniec przewodniczący Komisji Andrzej Anulewicz,
który za najważniejszy uznał okres przed
kolejnymi wyborami do europarlamentu,
do samorządów oraz do Sejmu i Senatu.
Z satysfakcją przysłuchiwałem się
obradom Komisji, widząc z jakim zaangażowaniem i pasją spółdzielcy chcą
bronić swoich racji. Miałem też okazję w dyskusji zadeklarować wsparcie
prasy spółdzielczej oraz zaproponować
przy związkach spółdzielczych utworzenie Społecznej Rady Konsumentów
– złożonej z autorytetów ze świata kultury, nauki, sportu, ekonomii, prawa,
itd., wzorując się na przedwojennych
dobrych społemowskich związkach
z literatami i artystami.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ
dlowym i w całej gospodarce. Wyczuwa
się kryzys, ludzie mają mniej pieniędzy,
zmniejszają i ograniczają zakupy. Otwarto nowy sklep przy ul. Wyki na Bemowie, a w najbliższym czasie przewiduje
się otwarcie drugiego nowego sklepu w
Wilanowie. Przy ul.Długiej prowadzony
jest sklep we współpracy z Cepelią. Kontynuowany jest remont Hali Mirowskiej
i sklepów.
Podczas zebrania obecni działacze docenili wysiłki Zarządu i załóg placówek
handlowych i wyrazili podziękowanie.
W części artystycznej serdecznie powitano artystów chóru „Promyk” z Domu
Pomocy Społecznej „Matysiakowie”.
W latach poprzednich zespół ten również
gościł na święcie seniora, ale w tym roku
został poszerzony o nowych solistów.
Przygotowano nowy i bardzo bogaty
program. Znane szlagiery śpiewała cała
sala np. „Czarne oczy”, „Upływa szybko
życie”, „Warszawa da się lubić”, „Kuba
wyspa jak wulkan gorąca”. Konferansjerkę jak zwykle prowadziła rewelacyjna
i niezastąpiona pani Romana Ziemińska
przy kierownictwie muzycznym Marcina Piętki. Własnego autorstwa wiersze
recytował Ryszard Kowalski. Hucznymi
oklaskami nagradzano artystów.
Na zakończenie prezes A.Tylkowska
i przewodnicząca C.Przedpełska podziękowały artystom za występy oraz działaczom za sympatyczną i miłą atmosferę.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia złożyły życzenia, aby te
święta były ciepłe, rodzinne i dostatnie.

Internauci o Hali Mirowskiej

Na portalu młodych konsumentów
yelp.pl, znajdujemy jeszcze poza szczytem zakupów przedświątecznych, sporo
opinii pozytywnych (pisownia oryginalna). Oto one:
• Recenzja od Nathalie B., 2013-1119
Długo miałam przyjemność mieszkać w pobliżu Hali Mirowskiej i zdecydowanie jestem fanką - bo tu naprawdę
można znaleźć świeże, dobre, zdrowe
warzywa podczas całego roku za małe
sumy i można, tak na dobrą sprawę,
znaleźć wszystko, co potrzebne jest..
Chcesz wymienić fleki w butach? Jest
szewc! Potrzebujesz dorobić klucze? Dorobią ci obok MarcPola na miejscu za 15
zł! Świeże mięso, ryby? Są! Warzywa?
Na co tylko masz ochotę. I tak dalej, i
tak dalej, nie zapominając o wszystkie
małe stanowiska z kwiatami na zewnątrz.
Hala Mirowska jest mega i strasznie mi
smutno, że teraz już nie mam tak blisko,
jak kiedyś. Mała wskazówka - oczywiście
trzeba mieć ze sobą gotówkę. Ale ratuje zapominalskich co najmniej jeden bankomat
euronetu :)
• Recenzja od Katarzyna J., 201307-11
Hale są cudem!!! Kupisz tu wszystko.
Mięsko (ja się już zaprzyjaźniłam z pewną
Panią i już mi daje najładniejsze kąski), rybki,
owoce, warzywa, pieczywo, kawę- wszystko. Nawet żarówkę i lampkę do roweru.
A gdy chcesz odpocząć, poobserwować i
porozmawiać ze starszym pokoleniem to
polecam stoisko w Hali, w której jest sklep
SPOŁEM. Jest tam stoisko cukiernicze,
które posiada trzy drewniane stoliczki. I
tam można się napić herbaty w szklance z
koszyczkiem lub kawy fusiastej w szklance
ze spodeczkiem. I zjeść eklera rozmawiając
o życiu z baaaardzo ciekawymi ludźmi.
• Recenzja od Karolina W., 2013-0312
Hale Mirowskie to po prostu raj na
ziemi! Jest tu cudowany, wspaniały wybór warzyw, owoców i ziół! Znajdziemy
tu fioletowe ziemniaki, liczi, skorzonerę
i tajską bazylię. Oprócz tego czekają na
nas świetnie zaopatrzone stosika z rybami,
mięsem, wiejskimi jajkami i przyprawami. No i oczywiście piękne kawiaciarnie.
Minusem jest brak możliwości płacenia
kartą (rzecz jasna), no i to, że czasem zdarzają się kolejki - szczególnie w wiosenne
weekendy. Ale i tak daję pięć gwiazdek, bo
uważam, że miejsce jest idealne!
• Recenzja od Aleksandra K., 201208-28
Hale Mirowskie były jednym z moich pierwszych odkryć w Warszawie. To
zdecydowanie unikatowe miejsce, niezastąpione, jeśli ma się ochotę na świeże
owoce i warzywa - dostaniemy tu nie tyl-

ko tradycyjną włoszczyznę, ale i bardziej
wyszukane produkty: bez problemu udało mi się ostatnio kupić melona i liczi.
Chociaż kiedy jadę tramwajem, który ma
na swojej trasie przystanek Hala Mirowska, już wiem, że czeka mnie atak warszawskiej geriatrii - nie byłoby w tym nic
złego, gdyby nie fakt, że wtedy w tramwaju robi się nie dość, że nader gęsto, to jeszcze nader hałaśliwie. Zdarzają się też nieuprzejme odzywki i nieprzyjemne sytuacje.
Choć już nie mieszkam w okolicy, nadal
zdarza mi się robić zakupy w Halach Mirowskich, mają jedyny w swoim rodzaju
klimat. Często chodziłam tam po prostu
na spacer, bez żadnego celu, ale nigdy
nie wracałam do domu z pustymi rękoma:
kolorowe stragany były po prostu zbyt kuszące.
• Recenzja od Natalia C., 2012-0829
Do tego kultowego miejsca w Warszawie trafiłam na długo przed przyjazdem
na studia. Po prostu moja siostra mieszkała w pobliżu i często, gdy u niej bywałam, to właśnie tam robiłyśmy zakupy.
Niewątpliwie najlepsze warzywa i owoce
w mieście znajdziemy w Halach Mirowskich. Zawsze świeże, niepryskane. Wybór przeogromny. Szukasz rzadko spotykanych owoców typu liczi? Na pewno je
tam znajdziesz. Co więcej - w niektórych
stoiskach istnieje możliwość spróbowania
danej rzeczy. Jednak Hale Mirowskie to
nie tylko warzywa. To również wielgachny
Społem, sklep przemysłowy i wiele mniejszych sklepików oraz punktów handlowo
- usługowych. Tak więc można się obkupić od stóp do głów i nie wydamy na to
wszystko kroci. Polecam, naprawdę warto
choć raz tam pójść.
• Recenzja od Jacek B., 2012-08-08
Hale Mirowskie to z pewnością najlepszy warzywniak dla wszystkich mieszkańców Śródmieścia. Miejsce to jest jednak
tak wyjątkowe, że warto tu przyjechać
nawet z najdalszych zakątków miasta.
Przede wszystkim jest to przepiękna zabytkowa architektura, niestety mocno zdewastowana przybudówką z czasów PRL.
We wnętrzu znajduje się duży sklep samoobsługowy Społem, sklep przemysłowy
oraz mnóstwo mniejszych biznesów typu
szewc, zegarmistrz czy secondhand. Do
środka warto jednak wejść głównie z uwagi
na przepiękną stalową konstrukcję dachu.
Dla mnie zdecydowanie najciekawsze
są stragany przylegające do hali. Są tam
piękne kolorowe warzywniaki ale spotkać
można też osoby sprzedające własne plony.
Na targowisku kupić można także świeże
ryby, pieczywo, jest nawet budka specjalizująca się w produktach orientalnych.
Ja zawsze staram się kupić też pyszne,
świeże mleko ze specjalnego automatu.

RODZINNA TRADYCJA OD 1992

Tekst i foto:
IRENA CHOJNOWSKA
Propozycja podania
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w nowe stoisko monopolowe wykonane
na wymiar oraz stoisko warzywno-owocowe. Zmianie uległa również oferta
asortymentowa placówki, która poza
dotychczasowymi grupami towarowymi
poszerzyła się o świeże mięso oraz kurczaki z różna.
Jak już pisaliśmy, obecnie spółdzielnia prowadzi dwie duże inwestycje w Poznaniu przy ul. Słowiańskiej i ul. Wilczak
w wyniku. Powstaną tam nowe obiekty
handlowe. Podobne przedsięwzięcia planowane są już na rok 2014.
Spółka Protea Development zawarła z Poznańską Spółdzielnią Społem
przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu
w Poznaniu o powierzchni 2.791 mkw.
Umowa dotyczy również prawa własności budynku znajdującego się na tym
gruncie.
– Przyrzeczona umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Protea Development ostatecznej
decyzji o warunkach zabudowy, umożliwiającej przebudowę budynku na budynek handlowy o powierzchni sprzedaży
ok. 1.300 mkw., najpóźniej do czerwca
przyszłego roku – podała spółka. Cena
sprzedaży nieruchomości została ustalona na 7,5 mln zł netto.
Opr red.

www.madejwrobel.pl
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zycję w centrach miast i na osiedlach, bo
handel się stamtąd wyprowadza, upada
wiele małych sklepów – mówił Ryszard
Jaśkowski.
Zdaniem prezesa Grupy Muszkieterów,
Marka Ferugi, marki własne są kluczowe
dla działalności sklepów. – Pozwalają
nam żyć, bo na produktach markowych
nie mamy marży, zarabiamy na wolumenie. We Francji co trzeci produkt na kasie to marka własna. To produkty dobrej
jakości, które konkurują z liderami, a są
tańsze średnio o 20 proc. Będziemy pogłębiać ten trend. Sławomir Rupikowski,
prezes małopolskiej sieci franczyzowej
Kefirek dodał, że obecność marki własnej
w asortymencie pomaga sieci pozyskać
nowych franczyzobiorców.
Jak mówili paneliści, wprowadzenie
do małopowierzchniowych sklepów produktów marki własnej jest bardzo dobrym
posunięciem. To właśnie te produkty
pozwalają generować marżę, a także zachęcają potencjalnych franczyzobiorców
do przyłączenia się do sieci, która ma
je w swojej ofercie. Uczestnicy debaty
zgodnie podkreślili, że ważne jest unowocześnienie handlu hurtowego.
Zdaniem Andrzeja Falińskiego, dyrektora Polskiej Izby Handlu i Dystrybucji, rynek sam weryfikuje liczbę graczy.
– Niestety, ci którzy okazali się zbyt słabi,
są z niego eliminowani. Ja bym zwrócił
uwagę na rolę hurtowni. Polski rynek
hurtowy jest skonsolidowany, dzięki czemu do małych zrzeszonych sklepów trafiły produkty marki własnej. Trzeba walczyć o dobrą marżę w hurcie, by ją potem
obronić w detalu – można wówczas mieć
ceny na poziomie supermarketów – mówił Andrzej Faliński.

Przetrwają zintegrowani
– Polacy mają dość zderzania się wózkami w hipermarketach w niedzielne
popołudnie. Dlatego małe sklepy naładowane różnego rodzaju towarami – wraz
z produktami premium – przetrwają czas
zmian na rynku handlowym – powiedział
Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny
Polskiej Izby Handlu podczas debaty pt.
„Convenience – globalny trend w Polsce”
w ramach VI Forum Rynku Spożywczego
i Handlu.
Jak potwierdził Maciej Ptaszyński,
część sklepów osiedlowych będzie ewoluowała w kierunku jeszcze więcej wygody klienta – w kierunku convenience,
a pozostałe niezależne sklepy będą miały coraz trudniej utrzymać się na rynku.
– Nadal, z punktu widzenia klientów,
kluczowym obszarem jest cena towaru.
Te sklepy, które nie będą w stanie wytrzymać cenowej konkurencji, będą skazane
na niebyt – komentował.

Dyrektor PIH podał, że te sklepy, które
przetrwają na rynku, muszą postawić na
jakość i zmianę wyposażenia. – Trzeba
koniecznie zrezygnować z lady i przejście na format samoobsługowy. Ponadto
mniejsze sklepy powinny zainwestować
także w rozwiązania gastronomiczne
(kawa, ciepłe przekąski). Takie wyposażenie sklepu wiąże się z coraz dynamiczniejszym stylem życia konsumentów
– dodał.
Jednak – jak przyznał – food-to-go to
raczej domena większych miast. – Sklepy convenience nie mogą stawiać jedynie
na gastronomię i gotowe rozwiązania, bo
klient przyzwyczajony jest do szerokiego asortymentu spożywczego. Gdy nie
będzie mógł zrobić podstawowych zakupów – gdzie indziej będzie musiał nabyć
te produkty. Sklepy convenience muszą
więc utrzymać szeroki asortyment – podsumował.

podczas panelu zatytułowanego „Handel
detaliczny i hurtowy w Polsce – możliwe scenariusze rozwoju rynku”. – My
też będziemy rośli, zmieniali np. formaty
opakowań. Jesteśmy nastawieni na zmiany na rynku, zmieniamy też np. łańcuchy
dostaw – dodał.
David Boner powiedział także, iż spodziewa się, że za 5 lat będziemy mieli do
czynienia z jeszcze większą konsolidacją
na tym rynku i jeszcze większym wykorzystaniem wielu kanałów dystrybucji.
Jego zdaniem w najbliższych latach rozwijać się będzie także, słabszy w porównaniu z innymi krajami, rynek gastronomiczny i zmieni się dotychczasowy trend,
w którym dużo ludzi żywi się w domach.
– Cały polski rynek gastronomiczny jest
wart tyle ile rynek gastronomiczny np.
Mediolanu, a to wskazuje na to, że ten
rynek w Polsce ma miejsce na to, żeby
jeszcze rosnąć – powiedział Boner.

Głosy ekspertów

Jednocześnie podkreślił potrzebę integracji małych sklepów w duże, silne sieci.
– Franczyza to realna szansa na przetrwanie małych sklepów, które nie są w stanie
za własne środki przeprowadzić remodellingu, inwestycji w IT, w marketing i reklamę czy agresywnie negocjować warunków cenowych z dostawcami. Jeżeli mali
nie będą wchodzili do sieci, to nie przeżyją, albo będzie im bardzo, bardzo ciężko
– podsumował Maciej Ptaszyński.

Decydują konsumenci
i lokalizacje

Zdaniem Nuno Sereno, dyrektora finansowego i członka zarządu Jeronimo
Martins Polska, jedyną drogą rozwoju
dla handlu jest wsłuchiwać się w głos
konsumentów.
– Polacy jako konsumenci są szczególnie wrażliwi na cenę, jakość i świeże

Konsolidacja hurtu
Branża handlu hurtowego będzie się
nadal rozwijała, za pięć lat będziemy
mieli do czynienia z większą konsolidacją rynku i większym wykorzystaniem
wielu kanałów dystrybucji – mówili
eksperci. Drugi dzień VI Forum Rynku
Spożywczego i Handlu (Food Market &
Retail Forum) poświęcony był rynkowi
handlowemu. W debatach wzięli udział
prezesi i dyrektorzy największych
firm i sieci handlowych w Polsce, m.in.
przedstawiciele Lidl Polska, Jeronimo
Martins Dystrybucja, Makro Cash &
Carry, Żabki Polska, Stokrotki, Almy
Market, sieci Piotr i Paweł, Ruch SA,
Kaufland Polska Markety, ITM Polska, Polomarket, Kefirek, a także reprezentanci rynku spożywczego oraz
analitycy i eksperci branży handlowej
i spożywczej.
– Jako Makro Cash&Carry mogę powiedzieć, że branża handlu hurtowego
będzie się rozwijać. Obecnie mamy wysoki poziom konkurencji i duże wyzwania dla tego rynku, ale ten biznes będzie
rósł, bo to jedyna droga – powiedział
David Boner, prezes Makro Cash&Carry

Ryszard Jaśkowski.
produkty. Taki trend zostanie utrzymany
i jedyną drogą rozwoju dla rynku handlu
detalicznego jest wsłuchiwanie się w głos
konsumenta. Kluczem jest też lokalizacja.
Biedronka zwraca na to wszystko uwagę.
Koncentrujemy się więc na jakości, cenie,
lokalizacji i świeżości naszych produktów.
Sukces ostatnich lat pokazał, że jedyna
rzecz, w którą wierzymy, jest słuchanie
klientów oraz rozwój oferty, aby sprostać
ich oczekiwaniom – powiedział ma VI
Forum Rynku Spożywczego i Handlu.
– To co miało miejsce w ciągu ostatnich
lat – czyli utrata udziałów w rynku przez
hipermarkety – pokazuje, że musimy wykazać dużą ostrożność i śledzić zmiany na
rynku – dodał Nuno Sereno.

Producenci pod presją
Na sesji poświęconej innowacyjności
w branży mięsnej i przyszłym kierunkom
rozwoju tego sektora, Zbigniew Nowak,
prezes Zakładów Mięsnych Nowak powiedział: – Trzeba jasno określić, że
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Przemawia wicepremier Janusz Piechociński.

bieżący rok jest okresem zmniejszonych
inwestycji w branży mięsnej. Większość
programów unijnych się zakończyła,
zostało ich bardzo niewiele. Apogeum
inwestycji na rynku mięsa miało miejsce
ok. 5 lat temu, kiedy wsparcie unijne było
bardzo wysokie.
Zdaniem Zbigniewa Nowaka maszyny masarskie mogą pracować z powodzeniem nawet przez kilkanaście lat,
a w przypadku kutrów nawet przez ponad
dwadzieścia. Dlatego nie ma sensu często ich wymieniać. – Innym problemem
są nietrafione inwestycje. Przykładowo
firmy, które zainwestowały w krajalnice,
znalazły się w sytuacji, kiedy nie za bardzo miały co nimi kroić, ponieważ ilość
zakładów dopuszczonych do sieci nowoczesnej dystrybucji jest ograniczona,
a to właśnie one mogą w głównej mierze korzystać na sprzedaży produktów
krojonych. Z drugiej strony powstało
już wiele przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w samym krojeniu – wyjaśniał
prezes ZM Nowak.
– Wydaje mi się, że 2013 r. jest czasem wyciszania inwestycji. Tym bardziej,
że w dzisiejszych warunkach przed każdym wydatkiem zarząd firmy mięsnej
niezwykle dokładnie liczy pieniądze. Nawet w kontekście dopłat zakłady mięsne
nie postępują pochopnie, drobiazgowo
sprawdzając czy dany projekt rzeczywiście przyniesie zakładane przychody.
Branża mięsna ciągle znajduje się pod
różnego rodzaju presją. Chociażby ze
strony sieci handlowych, które traktują
nasze wyroby, jako towar impulsowy,
przy sprzedaży ok. 20 tys. asortymentów.
Sieci mogą oferować produkty mięsne
nawet o 25 proc. taniej niż my. To przekłada się na spadek rentowności sektora.
Ten i inne problemy sprawiają, że firmy
z branży mają przed sobą ważniejsze wyzwania, niż dalsze inwestycje. W pierwszej kolejności zależy nam na uregulowaniu rynku – podkreślił Zbigniew Nowak.
Na VI Forum Rynku Spożywczego
i Handlu prezes Zakładów Mięsnych Pekpol Ostrołęka Tomasz Łączyński zwrócił uwagę, że firmy w branży mięsnej
obecnie ”walczą o grosze a nie o złotówki”. Dlatego rentowność produkcji jest
na każdym etapie bardzo szczegółowo
monitorowana. Obecny pęd do innowacyjności niejako wymusza na firmach
wdrażanie zmian technologicznych, oraz
modyfikacji w procesach produkcyjnych.

Patriotyzm zakupowy

ak zapowiadaliśmy, 22. października br. ruszyła wielka akcja
edukacyjna, którą przeprowadzono w sklepach „Społem” na terenie całej Polski, w tym w Warszawie
i okolicy. Swoim zasięgiem objęła ona
blisko tysiąc placówek. Przez miesiąc
klienci odwiedzający sklepy spożywcze i przemysłowe Społem, mieli okazję zetknąć się z promowanym przez
nas przekazem. Wiceprezes KZRSS
„Społem” Ryszard Jaśkowski mówił,
że była to okazja do podkreślenia, iż
sieć sklepów społemowskich jest całkowicie polska i „kupowanie polskich
produktów w polskich sklepach wpływa pozytywnie na zamożność naszego
społeczeństwa”.
Przygotowano blisko 150 000 nośników informacyjnych, ulotek i plakatów.
Wśród nich są m.in. plakaty informujące, że warto jest wybierać produkty wytworzone na terenie naszego kraju, gdyż
wpływa to na tworzenie miejsc pracy. Natomiast ze specjalnie sporządzonych ulotek, które jednocześnie będą pełnić rolę
listy zakupowej klienci dowiadywali się
jak rozpoznać polski produkt i co oznacza
prefiks 590 w kodzie kreskowym.

Akcja uzyskała rekomendację Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Spożywców „Społem”, który zrzesza poszczególne Spółdzielnie z terenu Polski.
Jak wiadomo, sklepy „Społem” to najstarsza sieć sprzedaży detalicznej w Polsce. Spółdzielnie „Społem” to nie tylko
sklepy, ale również zakłady produkcyjne, lokalne piekarnie, zakłady gastronomiczne. Jak podkreślają organizatorzy
akcji, Stowarzyszenie non profit PEMI,
placówki społemowskie posiadają rzeszę
lojalnych klientów.
Formalnie akcja została zakończona
po miesiącu, 22 listopada, ale plakaty
i ulotki dalej wiszą w społemowskich
sklepach i warto przedłużyć tę informacyjną kampanię do Nowego Roku
2014. Warto dodać, że akcję wsparło
nie tylko blisko sto polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych,
Superexpress, ale patronatem objęli
wojewodowie: świętokrzyski, śląski,
podkarpacki,
warmińsko-mazurski,
kujawsko-pomorski oraz marszałkowie województw: mazowieckiego, pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego,
śląskiego i kujawsko-pomorskiego
Red.

– Jest jasne, że celem wprowadzania
innowacji jest umocnienie pozycji konkurencyjnej poszczególnych zakładów
na rynku mięsa. Obserwując sytuację
w naszej branży, oraz oferty dostawców
technologii, a jednocześnie nie tracąc
z oczu oczekiwań konsumentów, można
łatwo dojść do wniosku, że innowacyjność stawia przed nami duże wyzwania
– powiedział Tomasz Łączyński. – Nie
bez znaczenia jest fakt, że inwestycje
w innowacje generują znaczące koszty.
Muszą być zatem poprzedzone dokładną kalkulacją, uwzględniającą „czynnik
ludzki”. Czasami zdarza się bowiem, że
nowoczesne rozwiązania wyprzedzają
możliwości kadry w zakresie ich wykorzystania – dodał.

Walka o mleko
O wyzwaniach dla przemysłu mleczarskiego w Polsce w nowych realiach
gospodarczych mówił m.in. Jacek Migrała, prezes Hochland Polska. – Obecna cena mleka jest za wysoka, w wyniku
czego trwa bardzo ostra walka o surowiec. Zwiększenie ceny o każdy grosz
przekłada się na miliony złotych wyniku
finansowego. W wyniku walki pomiędzy
producentami straciliśmy w ostatnim czasie kilkunastu stałych dostawców. Konkurencja zaproponowała im 25 groszy
więcej na litrze mleka. Mimo wieloletniej
współpracy zdecydowali się odejść. Nasze firma stara się budować trwałe relacje z naszymi dostawcami, ale rynek ma
swoje prawa. Powyżej pewnej ceny jest
granica – mówił Jacek Migrała.
Podkreślał, że firma Hochland czeka
na zniesienie kwotowania. – To chory
system. Chcielibyśmy, aby rynek normalnie funkcjonował – dodał szef Hochlandu. Jego zdaniem, w ciągu dwóch lat od
zniesienia kwotowania wzrost produkcji
mleka może mieć nawet wskaźnik dwucyfrowy.

Ceny a koszty
– Obserwujemy stałe przenoszenie
marży od procenta do handlu. Marża powinna być równo dzielona. Intermarche
we Francji posiada własne zakłady produkcyjne. Jestem przekonany, że gdyby
w Polsce Biedronka posiadała własne
zakłady, to natychmiast by je zamknęła,
gdyż nie była by w stanie wyprodukować tak tanio jak kupuje na rynku obecnie – mówił Dariusz Zieliński, prezes
CEKO.
Podkreślał, że potrzebne jest odejście
od argumentu ceny. W jego opinii żywność powinna być droższa. – Nie można
stale dążyć do obniżenia kosztów. Nie ma
obecnie korelacji pomiędzy cenami na
półce sklepowej, a kosztami jej wytworzenia – dodał Dariusz Zieliński.

Browary lokalne
O innowacyjności w zarządzaniu
przedsiębiorstwem branży FMCG mówił
w odniesieniu do Browarów Regionalnych ich prezes, Marek Jakubiak: – Innowacyjność Browarów Regionalnych
Jakubiak polega na mówieniu „stop!”.
Nie pędźmy! Walczmy o powrót Polaków
do korzeni piwnych, nie wódkowych.
– Gdzie jest ta nowoczesność w małych
browarach? Warto było się zatrzymać,
obejrzeć do tyłu i zadać sobie pytanie: to
w końcu co ja mam robić, piwo, czy produkty piwopodobne – komentował.
– Mamy o co walczyć w Polsce. Stare
browary w okresie transformacji niczym
nie zawiniły, ale były sprzedane jako
pierwsze, od ręki. Globalne, bezduszne firmy z Zachodu nie spojrzały na ten
biznes tak, jak my. Żeby unowocześnić
browary główne, pozamykano bez zmrużenia oka w ciągu kilku dni małe browary, które miały po kilkaset lat i zasługują
na to, żeby istnieć, bo sztuka piwowarska
w Polsce jest sztuką narodową – mówił
Marek Jakubiak.
Opr.red.
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dzanej. W nagrodę otrzymały awans,
czyli zarządzanie tak okazałą placówką właśnie tu, przy ul. Targowej 33A.
Po wejściu wrażenie imponujące. Bardzo eleganckie ekspozycje, w tym kolorowa wyspa owocowo-warzywna, ciąg
chłodniczy z nabiałem, regały z towarami masowymi, napoje, słodycze, pieczywo. Osobno, oczywiście za szybą, dobrze
oświetlone mięso i wędliny. Szerokie
korytarze prowadzą klienta, zgodnie z regułami ekspozycji, przez cały sklep, dookoła schodów, do kas.
Co wyróżnia tę placówkę (nr 60), to
oryginalne, faktycznie delikatesowe stoiska producenckie, specjalnie dla niej
stworzone przez tak renomowane firmy,
jak: Wedel, Coca Cola, Pepsi Cola, Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec, Agros
Nova, Linda, Mondalez. To przy tych
stoiskach zachwycali się goście, którzy
26 listopada br. przybyli na uroczyste otwarcie placówki.
A było ich sporo, bo wypełnili całe
pomieszczenie przy wejściu, przy schodach. Przybyli m.in. burmistrz dzielnicy
Praga Północ Piotr Zalewski, burmistrz
Bielan Rafał Miastowski, liczni społemowcy, a wśród nich liderzy KZRSS
„Społem” – przewodnicząca Rady Nadzorczej Anna Tylkowska, prezes Zarządu Jerzy Rybicki i jego zastępca, szef
Krajowej Platformy Handlowej Ryszard
Jaśkowski, prezes Mazowieckiej Agencji
Handlowej Jadwiga Wójtowicz-Garwoła, prezesi warszawskich i mazowieckich
spółdzielni „Społem”, także dostawcy
i partnerzy handlowi Mokpolu.
Gości witali serdecznie prezes Mokpolu Sylwester Cerański i przewodnicząca
Rady Nadzorczej Bożena CzerwińskaŻejmo. Po nich serdeczne gratulacje
i życzenia złożyli burmistrz Pragi Północ

Piotr Zalewski i prezes Jerzy Rybicki.
Konferansjerkę ze swadą i humorem prowadził popularny i lubiany aktor Jacek
Borkowski, który potem przy muzyce
mechanicznej śpiewał wesołe piosenki.
Można było zauważyć, że goście, w tym
członkowie Rady Nadzorczej Mokpolu
i panie z Koła Seniorów świetnie się przy
tym bawiły.
Po przecięciu mokpolowskiej żółtoniebieskiej wstęgi i tradycyjnej lampce
szampana, niewątpliwie najważniejszym
dla gości było zwiedzanie obiektu i podziwianie kolejnych ekspozycji. Byłem
świadkiem żywych dyskusji przy regałach i półkach naszych prezesów, a także
widać było, że np. doświadczony redaktor Wiadomości Handlowych Paweł Kapuściński, który przecież niejeden obiekt
handlowy widział i opisywał, jest pod
silnym wrażeniem ekspozycji.
Warto zaznaczyć, że ta placówka została świetnie oznakowana, bo na ulicy
jest widoczny z daleka szyld z pionowym
napisem Mokpol, są napisy i „koziołki” wewnątrz, informujące o otwarciu
i promocjach. Poza tym sklep ma własną
stronę na facebooku, co może przyciągać
młodszych klientów.
Tekst i foto: DARIUSZ GIERYCZ
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listopada br. w historycznym gmachu „Społem” przy ul. Grażyny
odbyły się kolejne Warsztaty Handlowe Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem”, które prowadziła prezes
MAH Jadwiga Wójtowicz-Garwoła.
Swoje nowości rynkowe, akcje promocyjne i marketingowe zaprezentowały
trzy firmy: Coca Cola HBC Polska,
Młyny w Stoisławiu i hurtownia Agpol
z Giżycka.
Na wstępie spotkania przedstawiciel stowarzyszenia non profit PEMI
Stanisław Litka omówił wspólną akcję
informacyjną - kampanię edukacyjną
dla klientów społemowskich sklepów
p.n. „590 powodów”, dotycząca patriotyzmu zakupowego Polaków. Promując
zakupy polskich produktów w polskich
sklepach, wpływa się na podniesienie
świadomości klientów. Podobnie jak we
Francji, Hiszpanii i innych krajach europejskich patriotyzm zakupowy dotyczy
również zakupów produktów lokalnych,
aby wzmocnić siłę rodzimych przedsiębiorstw. Duże zainteresowanie akcją odnotowano wśród młodzieży, która chętnie
wchodzi z pytaniami na facebook PEMI.
Ze strony „Społem” koordynatorem akcji jest KZRSS, a obok społemowskich
spółdzielni bierze w niej udział ponad 90
polskich firm.
O sprzedaży produktów Coca Coli,
renomowanej firmy, która od 17 lat
współpracuje z MAH i jej członkowskimi
spółdzielniami, mówili jej przedstawiciele Grzegorz Kawałek i Rafał Łusik.
W związku ze zmianami w dystrybucji od
września br, w ramach nowej umowy ramowej z MAH będą podpisywane nowe
umowy ze spółdzielniami, z uwzględnieniem nowych planogramów. Zmiany
w ekspozycji produktów, przy odpowiednim, precyzyjnym rozmieszczeniu
lodówek, półek, palet, poprawiają wyniki
sprzedaży, np. w Mokpolu aż o 12 proc.
Potwierdzali to w dyskusji sami spółdzielcy z Mokpolu i Legionowa.
Jak co roku, Coca Cola organizuje konkurs świąteczny dla spółdzielni

z atrakcyjnymi nagrodami. Jego wyniki
będą ogłoszone na spotkaniu przedświątecznym w grudniu.
Z kolei o sprzedaży mąki z całkowicie polskiej firmy, Młyny w Stoisławiu
mówiła jej przedstawicielka Katarzyna
Szadziul (jej właścicielem w 70 proc. jest
Krajowa Spółka Cukrowa). Prezentowała
szeroką ofertę oraz charakterystykę firmy, położonej blisko morza nad jeziorem
Mielno.
W szczególności z powodzeniem
sprzedawane są mąki poznańska, tortowa, krupczatka, a także popularne płatki
owsiane górskie i otręby pszenne, od lat
znane klientom w tradycyjnych opakowaniach. W promocję prozdrowotnych
produktów włączyła się lubiana przez widzów prezenterka TVP Ewa Wachowicz.
O wysokiej jakości tych produktów wypowiadali się obecni spółdzielcy. Od 15
lat z Młynami w Stoisławiu współpracuje
warszawska HSP Hurt.
Na koniec spotkania szeroką ofertę
sprzedaży markowych rajstop, które panie noszą przez cały rok, przedstawiła
Agnieszka Plakwicz z giżyckiego Agpolu.
Od 13 lat Agpol prowadzi hurtową sprzedaż 2 tysięcy pozycji asortymentowych
takich m.in. marek jak Gatta, Glamour,
Fiore, Conte, w tym nie tylko rajstop,
ale i bielizny bawełnianej, podkoszulek
i skarpet, także męskich. Marką własną
Agpolu jest Lady Q i obejmuje rajstopy
z lycry i elastilu.
Uczestnicy warsztatów wysłuchali
też informacji kier. Marketingu Jolanty Jędrzejewskiej z WSS Śródmieście
o akcji promocyjnej w szkołach i przedszkolach p.n. „Właściwe odżywianie pomaga w nauce”. Jak podkreślała prezes
MAH Jadwiga Wójtowicz-Garwoła jest
to dobra forma współpracy spółdzielni
ze środowiskiem lokalnym i promocja
sprzedaży. Prezes MAH omówiła tez
planowane przedsięwzięcia reklamowe
w końcu roku, w okresie przedświątecznym.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ
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Smaczne „Społem”

ak informowaliśmy przed miesiącem, w dniach 16-17 października
br. w Pałacu Bursztynowym we
Włocławku zebrali się przedstawiciele spółdzielni społemowskich z całego
kraju, uczestniczących w działalności
Krajowej Platformy Handlowej „Społem”, aby omówić wprowadzenie nowego programu asortymentowego pod
nazwą „SMACZNE SPOŁEM”.
Jak mówił prezes KPH Ryszard Jaśkowski, który jednocześnie pełni funkcję
zastępcy prezesa Zarządu KZRSS „Społem”, szczególny nacisk KPH kładzie na
promocję marki własnej „Społem”, pod
którą sprzedaje się w społemowskich
sklepach już 118 produktów spożywczych
i przemysłowych 20 firm, i liczba ta stale
rośnie. Naszym zdaniem, byłoby dobrze,
aby jeszcze w okresie sprzedaży przedświątecznej program „SMACZNE SPOŁEM” objął całą sieć tysiąca sklepów 140
spółdzielni współpracujących z KPH.
Założenia nowego programu sprzedaży artykułów spożywczych pod hasłem
„Smaczne Społem”, a więc z marką
„Społem”, przedstawił dyrektor handlowy KPH Paweł Kochański. Program
wszedł w życie w listopadzie br. Obejmuje sprzedaż naturalnej wody mineralnej „Społem Selenka”, wódki tradycyjnej „Lux” oraz 12 wędlin tradycyjnych
„Smaczne Społem”. Będą one miały
wydłużone okresy trwałości (najwięcej
szynka konserwowa).
Ostatnie nowości rynkowe w sprzedaży pod marką własną, to m.in. bakalie
w czekoladzie, konserwy rybne w siedmiu
rodzajach, sosy do makaronów w czterech rodzajach, syropy owocowe o trzech
smakach i przekąski słone, w tym paluszki i precle.
Szczegółowe oferty zaprezentowali przedstawiciele firm uczestniczących
w programie. Ryszard Grządziel wskazał
na szczególne zalety wody mineralnej
„Selenka”, produkowanej w jego zakładzie w Uzdrowisku Wieniec. Ma ona
unikalne właściwości, bowiem zawiera
dobroczynny dla zdrowia selen , wpływający na odporność organizmu, zapobiega
stanom zapalnym i nowotworowym. Posiada tez pożyteczny magnez i lit.
Na spotkaniu we Włocławku występowali szefowie i przedstawiciele firm:
Jarosław Nowociel z warszawskiego Konesera, mówiący o jakości wódki Lux,
produkowanej od lat ze spirytusu zbożowego, Szczepan Jankowski z Grupy
Olewnik Bis – o tradycyjnych wędlinach
i podobnie Witold Szproch z firmy WIR
z Łopuszna, również o wędlinach produkowanych według starych receptur. Są to
m.in. sprzedawane pod marką „Społem”:
parówkowa wiedeńska, szynka konserwowa, kaszanka gryczana, kiełbasa śląska i kabanosy wieprzowe, szynka polska
(Olewnik/ oraz kiełbasa krakowska sucha, szynkowa szlachecka, schab szlachecki, kiełbasa szlachecka, filet z piersi
kurczaka i parówki śniadaniowe (WIR).
Oto szczegółowa charakterystyka tych
wyrobów:
1. Parówkowa wiedeńska – Kiełbasa
homogenizowana, wieprzowa, delikatnie wędzona i parzona. Wyprodukowana z mięsa wieprzowego (62%). Wyrób
w osłonkach naturalnych, odkręcanych
w odcinkach 12-14 cm. W smaku intensywnie wyczuwalne przyprawy. Idealna
do szybkich dań gorących.
2. Szynka konserwowa – Wyprodukowana z mięśni szynki wieprzowej
(61%), peklowana, parzona. Barwa mięsa na przekroju różowa, dopuszczalne

przetłuszczenia śródmięśniowe. Smak
i zapach charakterystyczny dla szynki
peklowanej,
parzonej, umiarkowanie
słona, konsystencja ścisła, plastry dobrze
związane.
3. Kaszanka gryczana – Wyprodukowana z mięsa z głów wieprzowych (9%),
tłuszczu, skórek oraz krwi wieprzowej,
z dodatkiem kaszy gryczanej (17%),
solona, parzona. Wędlina podrobowa
w jelitach naturalnych wieprzowych odkręcona w odcinki o długości 14–16 cm.
Konsystencja dość ścisła, krucha, dobre
związanie plastra. Smak i zapach charakterystyczny dla wędliny podrobowej parzonej z dodatkiem kaszy gryczanej oraz
krwi, umiarkowanie słony, wyczuwalny
smak i aromat dodanych przypraw.
4. Kiełbasa śląska – Kiełbasa wieprzowa (mięso 63%), średnio rozdrobniona, wędzona, parzona. Kiełbasa w osłonkach naturalnych odkręcona w odcinki
o długości około 12–14 cm. Smak i zapach charakterystyczny dla kiełbasy wieprzowo-drobiowej wędzonej, parzonej,
umiarkowanie słony. Wyczuwalny smak
i zapach przypraw.
5. Kabanosy wieprzowe extra – Ze
160g mięsa wieprzowego wyprodukowano 100g wyrobu. Kabanosy w delikatnym
baranim jelicie mają doskonałą, krucho
– soczystą konsystencję, delikatny smak
i wyraźną nutę naturalnych przypraw.
Tajemnica Kabanosa ze Starej Wędzarni
tkwi w jego wybornej jakości, zastoso-

waniu najlepszych składników oraz unikalnej recepturze sprzed lat.
6. Szynka w siatce - Ze 104 g szynki
wieprzowej wyprodukowano 100 g wyrobu. Soczysta i delikatna w smaku. Wyprodukowana ze starannie selekcjonowanych mięśni szynki wieprzowej. Metoda
peklowania oparta na recepturach sprzed
50 lat, wykorzystujących niepowtarzalną
mieszaninę ziół i przypraw. Soczysta, ale
jednocześnie bardzo krucha.
7. Kiełbasa krakowska sucha – Wyprodukowana z chudego mięsa wieprzowego przez 48 godzin solonego. Dodane
świeżo mielone przyprawy (czosnek tylko
polski, pieprz czarny i gorczyca), nadają
kiełbasie wyjątkowy smak i aromat, a suszenie idealną konsystencję długą trwałość. Z 1 kg mięsa otrzymujemy tylko
0,55 kg kiełbasy. Nie zawiera fosforanów
i sztucznych aromatów. Długość kiełbasy
około 22 cm, waga około 0,6 kg.
8. Szynkowa szlachecka – Wyprodukowana z najlepszych mięśni szynki wieprzowej (górna i dolna zrazowa) grubo
rozdrobnionego. Dodane świeżo mielone
przyprawy (kolendra i gałka muszkatołowa), nadają kiełbasie wyjątkowy smak
i aromat „szynkowej takiej jak kiedyś”.
Waga batonu około 1,6 kg, w osłonce fi
80 długość 32 cm

9. Schab szlachecki – Polędwica
wieprzowa, marynowana przez nacieranie solą peklującą oraz ziołami po to aby
po minimum 10 dniach długo ją wędzić
dymem pochodzącym z drzewa bukowego palonego w tradycyjnych wędzarniach. Umiarkowanie słony, wyczuwalny
smak użytych ziół, soczysty. Bez fosforanów, karagenów i białek sojowych. Z 1
kg polędwicy otrzymujemy tylko 0,70 kg
wyrobu gotowego.
10. Kiełbasa szlachecka – Kiełbasa
z pokrojonych szynek wieprzowych wędzona w ceglanych wędzarniach - pieczona na żywym ogniu. Bardzo krucha z wyczuwalną lekką nutą czosnku i świeżo
mielonego pieprzu. Bez fosforanów i glutaminianu sodu i konserwantów. Kiełbasa
,,bez E”. Odkręcana w pętka około 30 cm.
Barwa brązowa, powierzchnia pomarszczona. Z 1 kg mięsa otrzymujemy tylko
0,88 kg kiełbasy.
11. Filet naturalny – Kiełbasa z piersi kurczaka grubo rozdrobniona, parzona
w osłonce barierowej. Produkt kruchy,
delikatny bardzo dobrze wyczuwalne
przyprawy naturalne. Produkt nie zawiera
MOM i innych wypełniaczy, wyprodukowany w 100% z fileta z kurczaka. Baton
o długości około 30 cm. Waga batonu
około 2 kg.
12. Parówki śniadaniowe - Parówki
wieprzowo-wołowe bez MOM, homogenizowane, w osłonce celulozowej łatwo
zdejmowalnej. Idealne na śniadanie jak
i kolację, doskonałe do hot-dogów. Parówki wędzone, parzone.
W gronie znajomych i rodziny
wypróbowaliśmy w listopadzie kilka
wyrobów marki własnej „Społem” (są
wolne od MOM i wielu chemicznych dodatków!), i do gustu przypadły nam m.in.
na gorąco gulasz wieprzowy, lub pulpety
do piór i świderków Makaronów Polskich
albo kaszanki gryczanej. Na zimno kabanosy wieprzowe, szynka polska, schab
szlachecki, kiełbasa krakowska, filet naturalny z kurczaka, a także pasztety, dżemy
i powidła. Do tego dodatki w postaci
ogórków konserwowych, ćwikły, keczupu,
groszku, kukurydzy, chrzanu i buraczków.
Szczególnie panowie degustowali jeszcze
lampkę dobrze zmrożonej wódki Lux.
I było jeszcze pieczywo z bratniej SPC.
Smaczna, a nie tylko zdrowa okazała
się woda „Selenka”, którą produkuje
Uzdrowisko Wieniec. Na deser polecamy mleczko waniliowe w czekoladzie,
orzechy arachidowe i laskowe w czekoladzie i dietetyczne biszkopty Lux do
herbat Roney’sa. Oto, jakie przykładowo,
niedrogie i smaczne przyjęcie świąteczne
można urządzić z tych wyrobów. Były one
też powszechnie degustowane i spotkały
się z pozytywnym przyjęciem ze strony
uczestników spotkania we Włocławku.
Jak pisałem w poprzednim numerze „Społemowca Warszawskiego”,
spotkanie we Włocławku było dobrą
okazją nie tylko do wymiany informacji i doświadczeń, ale i wzmocnienia integracji spółdzielni spod znaku
„Społem”, zacieśnienia przyjacielskich więzi między spółdzielcami. I to
w dobie zewnętrznych i wewnętrznych
zagrożeń dla spółdzielczości. Jak
zauważyłem, jego uczestnicy z dumą
i satysfakcją biorą udział w odrodzeniu
i wzroście znaczenia marki „Społem”
w kraju. Oby przełożyło się to na sukces
w sprzedaży promowanych wyrobów
pod hasłem „SMACZNE SPOŁEM”.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ
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Klub Działaczy Spółdzielczych
listopada br, na zaplanowane spotkanie członków
Klubu Działaczy Spółdzielczych z prezesem Fundacji Rozwoju
Spółdzielni Uczniowskich, Michałem
Zarembą, przybyła w jego zastępstwie
z Krakowa członek Zarządu tejże Fundacji, Zofia Węgrzyniak. Prelegentkę
przedstawił prezes KDS Bogdan Augustyn – który również krótko wprowadził słuchaczy w ważną tematykę,
jaka została następnie przez nią poruszona. Chodzi tu bowiem o problemy
związane z przygotowaniem przyszłych
kadr spółdzielczych w sytuacji, gdy
– niestety– coraz dotkliwszy (i coraz
bardziej zauważalny) jest w spółdzielniach i strukturach spółdzielczych

uczciwości, gospodarności
oraz rozsądku i oszczędności.
Z. Węgrzyniak na wstępie swojego
wystąpienia «wylegitymowała się» przed
obecnymi swoim stażem – 27 latami
społecznej opieki nad uczniowską spółdzielnią w szkole, gdzie jest nauczycielką. A zatem była to wypowiedź dojrzałego praktyka w omawianej dziedzinie.
Stwierdziła, że poprzez swoją działalność Fundacja pomaga de facto szkołom
w rozwiązywaniu takich problemów, jak
konieczność troszczenia się o dzieci z niezamożnych domów. Na ten cel przekazywana jest (np. w formie dożywiania tych
uczniów, którzy nie dostają w domu drugiego śniadania do szkoły) część zysku.
Ze zgromadzonego zysku finansowane są
także np. atrakcyjne wycieczki (zazwyczaj z częściową dopłatą rodziców).

«omija się» przepis wymagający posiadania przez sprzedawcę tzw. książeczki
zdrowia, wprowadzając do sprzedaży
tylko odpowiednio opakowane produkty.
Mówiła też o szykanach ze strony Urzędów Skarbowych, których rewidenci nie
rozumieją istoty działalności spółdzielni
uczniowskich, gdzie wszyscy – bo także opiekunowie– pracują nieodpłatnie.
Rozbawiła też zgromadzonych, z pozoru
kuriozalnym, ale mentalnie „złowrogim”
i przystającym „do naszych czasów” żądaniem ze strony pewnego burmistrza, by
dochód z uczniowskiego sklepiku był odprowadzany do… kasy gminy, a on go już
później sam „sprawiedliwie podzieli”!
Prelegentka opowiedziała też o dużym
znaczeniu organizowanych przez Fundację konkursów nt. spółdzielczości.
W jednym z nich udział wzięło ponad 2
tys. uczniów klas ponad gimnazjalnych

brak młodych, zaangażowanych działaczy, zdolnych zastąpić w przyszłości
chociażby obecną kadrę kierowniczą.
A także tych, którzy stanowią po prostu
podstawową siłę w spółdzielniach, czyli
tzw. «ogół członkowski».
Fundacja Rozwoju Spółdzielni Uczniowskich powstała ponad dwadzieścia
lat temu. Jej celem jest popularyzacja idei
spółdzielczych wśród młodzieży, wspieranie działalności spółdzielni uczniowskich
na terenie szkół, a także zachęcanie «dorosłych» spółdzielni i ich związków do
obejmowania patronatu i wspomagania
(w różnych formach) działalności spółdzielczości «szkolnej». Fundacja jest również współorganizatorem (działając na tym
polu wraz z wyspecjalizowanym aparatem
Krajowej Rady Spółdzielczej) kursów wakacyjnych dla nauczycieli, posiadających
«zacięcie społeczne» – czyli przyszłych
opiekunów i instruktorów – dotyczących
zasad powoływania i właściwej organizacji pracy spółdzielni uczniowskich. Z kolei spółdzielnie uczniowskie uczą młodych
wspólnego działania, odpowiedzialności,
troski o innych. Kształtują też u młodych
szacunek dla wspólnej własności, przyzwyczajenie do dobrej pracy, codziennej

Zdaniem prelegentki, rozsądny dyrektor, pomimo głuchego milczenia na
ten temat władz szkolnych ( to i tak lepiej – dodała – aniżeli miało to miejsce
w latach dziewięćdziesiątych ub. wieku,
kiedy to władze oświatowe wręcz potrafiły sugerować dyrekcji, że uczniowskie
spółdzielnie to „przeżytek komunizmu”,
który trzeba „w imię demokracji” zlikwidować – co zaowocowała faktem,
że z 25 tys. szkolnych spółdzielni ostało
się do dnia dzisiejszego ok. 4 tys. (ok. 5
tys. licząc wraz ze Szkolnymi Kasami
Oszczędności) życzliwie «znajdzie miejsce w szkole dla uczniowskiej spółdzielni». A spółdzielnia ze swojej strony «zrewanżuje się» zakupem z wypracowanego
zysku pomocy szkolnych – np. atlasów
dla biblioteki, które posłużą wszystkim
uczniom, a nie tylko «spółdzielcom».
Szkoleniem przez Fundację są obejmowani przeważnie nauczyciele – opiekunowie spółdzielni, ale mogą nim być też
objęci zaangażowani społecznie rodzice.
To także «plus» dla dyrekcji…
Z. Węgrzynak – odnosząc się do poruszonego później problemu braku «umocowania» spółdzielni szkolnej w odpowiednich przepisach– opowiadała, jak m.in.

(podobno pytania nie były łatwe, bo dotyczyły też «różnych gałęzi spółdzielczości
„dorosłej”») – była to Olimpiada «wiem
wszystko o spółdzielczości»; oczywiście
był także konkurs na najlepiej działającą
spółdzielnię uczniowską, a także konkurs
wiedzy ekologicznej. Problemem w tym
wypadku «są pieniądze na przyzwoite
nagrody». Tu opisała wrażenia z «nagrodowej» wycieczki do Londynu pewnej
dziewczynki, która stwierdziła, że „ w innym wypadku w życiu bym tam nie wylądowała, bo pochodzę z biednej rodziny
i nigdy przedtem nie potrafiłabym sobie
nawet wyobrazić, że wyjadę w ogóle za
jakąś granicę państwa polskiego”.
Odpowiadając na padające z sali pytania, p Zofia Węgrzyniak wskazała na
perypetię prawne: bo, paradoksalnie,
spółdzielnię uczniowskie w ogóle mogą
istnieć tylko dlatego, że są zapisane
w schematach statutów szkół. Brak natomiast jakiegokolwiek ich «umocowania
prawnego» w innych aktach prawnych,
które regulowałyby ich działalność.
Wspomniała także, że trwa teraz walka
o zniesienie opodatkowania spółdzielni
uczniowskich i Fundacji. Jeśli chodzi
o wyniki finansowe, to prelegentka poda-

W spotkaniu tym, wraz z dyrektor tej
placówki, Beatą Kotowską oraz gronem
opiekunów i nauczycieli, wzięło udział 54
uczniów w wieku od 6 do 14 lat. Mimo
znacznej rozpiętości wiekowej, ta liczna
grupa nie tylko z uwagą wysłuchała prelekcji tematycznej, lecz także bardzo aktywnie uczestniczyła w związanych z nią
zajęciach, m.in. umieszczając na planszy

już od lat utrzymuje stały kontakt z dziećmi z tego stołecznego zespołu szkół,
m.in. także sponsorując szereg praktycznych inicjatyw, mogących im dopomóc
w przezwyciężeniu uciążliwości życiowych. Takie znaczenie mają np. zajęcia
przygotowujące tę młodzież do przygotowywania posiłków we własnym zakresie
– bowiem bardzo często dzieci słabo wi-
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WSS Śródmieście

W

ramach działań związanych
z kontynuowaniem akcji
„Właściwe odżywianie pomaga w nauce” (rozpoczętej w 2012
r. w placówkach oświatowych przez
Społem WSS Śródmieście, która jest
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ła jako przykład fakt,
że dobrze funkcjonująca spółdzielnia uczniowska jest w stanie
dopłacić
dyrektorowi znaczną sumę na
paczki świąteczne dla
najuboższych uczniów
(a takich nie brakuje!).
Jeśli chodzi o realną pomoc spółdzielniom uczniowskim,
to zazwyczaj pochodzi ona od lokalnych
spółdzielni – oczywiście tych, które same
dobrze
prosperują.
Bywa, że taką pomocą
służy samorząd lokalny. Szkolnym Kasom
Oszczędności (przede
wszystkim) pomagają Zofia Węgrzyniak i Bogdan Augustyn.
banki spółdzielcze.
Posługując się przykładem Małopolski raz w miesiącu) pod czujnym okiem
Z. Węgrzyniak stwierdziła, że w wie- opiekunów.
lu miejscach spółdzielnie uczniowskie
Za wystąpienie zgromadzeni podzięotrzymują wsparcie od Gminnych Spół- kowali Z. Węgrzyniak burzą oklasków.
dzielni „Samopomoc Chłopska”; gorzej Zamykając spotkanie prezes B. Augustyn
jest ze spółdzielniami pionu „społe- zapowiedział, że osobiście poprosi premowskiego”, które często takiej pomo- zesa KRS, A. Domagalskiego, o sprawcy po prostu odmawiają. Zapytana o to, dzenie, czy w «naszych» projektach nogdzie jest obecnie najwięcej (w skali wego prawa spółdzielczego znalazły się
kraju) spółdzielni uczniowskich, prele- stosowne zapisy, dotyczące spółdzielni
gentka wskazała na Małopolskę, Śląsk uczniowskich. Chce również wystąpić do
i Ostrołękę wraz z okolicami.
Krajowego Związku Banków SpółdzielZapytana o ewentualne problemy, czych, Krajowego Związku Rewizyjnezwiązane z nieuczciwością (np. w sto- go Spółdzielni Spożywców „Społem”
licy jest «tajemnicą Poliszynela» to, że i do Krajowego Związku Rewizyjnego
w szkołach różnego szczebla – od podsta- Gminnych Spółdzielni „Samopomoc
wowej zacząwszy – uczniowie nagminnie Chłopska” – w imieniu Klubu Działaokradają innych uczniów, przeważnie czy Spółdzielczych – o zwrócenie przez
młodszych: z zjedzenia i tzw. fantów, te instytucje większej uwagi na zasadną
którymi może być telefon komórko- potrzebę świadczenia szerszej pomocy
wy, drobne pieniądze, części garderoby zarówno samej Fundacji Rozwoju Spóła nawet…sportowe buty czy podręczniki) dzielni Uczniowskich, jak i poszczegól– Zofia Węgrzyniak mówiła o pojedyn- nym spółdzielniom uczniowskim, mając
czych przypadkach włamań (na trzy takie na uwadze, że to przecież «kuźnia przyprzypadki sprawcami jednego z włamań szłych kadr» w najlepszym znaczeniu.
były osoby dorosłe, które okradając szko- Prezes KDS także prosił prelegentkę (co
łę, „przy okazji” zabrały pancerną kasetę już wcześniej uczyniła obecna na sali kol.
z pieniędzmi spółdzielni uczniowskiej, Zofia Sikora) o przekazanie, od wszystktórą następnie porzucono, gdyż zawiera- kich zgromadzonych i jego osobiście,
jąc sporo bilonu okazała się dla złodziei życzeń rychłego powrotu do zdrowia
„za ciężka”) Sklepikami uczniowskimi prezesowi Michałowi Zarembie.
zajmują się uczciwi uczniowie (przede
wszystkim są to dziewczęta), którzy są
Foto i tekst
systematycznie rozliczani («generalnie»
Cezary Bunikiewicz

Spotkania z dziećmi i młodzieżą
liderem w dziedzinie promowania
wśród społeczeństwa tradycyjnej i ekologicznej żywności oraz racjonalnego
sposobu żywienia, zorganizowała 29
października br. kolejne spotkanie tematyczne z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
nr 8 dla Dzieci Słabowidzących im. dr
Zofii Galewskiej przy ul. Koźmińskiej
7 w Warszawie.

Felieton obywatelski

W

ykładowca
dziennikarstwa
i politologii na University of
Maryland, profesor Michael
Szporer w trafny sposób ocenił relacje
między władzą a obywatelami w Polsce: „Mamy do czynienia z pewną siebie i arogancką władzą unikającą dialogu społecznego.” Takiej do perfekcji
opanowanej, pełnej arogancji i buty,
sztuki uników różnych szczebli władzy
ze społeczeństwem trudno by się doszukać w jakimkolwiek innym państwie
unijnym. Jedynie prezydent Bronisław
Komorowski potrafi się zdobyć na spotkania z różnymi grupami społecznymi
oraz zawodowymi celem przedyskutowania nabrzmiałych problemów i poszukiwania consensusu.
Zebrany przez rodziców 1 milion podpisów pod Wnioskiem o Referendum
Edukacyjne „Ratujmy Maluchy i starsze
dzieci też” w sprawie obowiązku szkolnego dla sześciolatków wywołały burzliwą dyskusję w Sejmie i apodyktyczne odłożenie głosowania w tej sprawie przez
marszałek Sejmu Ewę Kopacz. Tą decyzją pani marszałek „solidnie” przyczyniła
się do spadku słupków wyborczych Platformy Obywatelskiej. Słychać tu i ówdzie
przypuszczenia, że obywatelka Kopacz
zupełnie się pogubiła w kierowaniu pracami Sejmu.
W tym roku rodzice ostatni raz mieli wybór i w rezultacie do szkół posła-

z Piramidą Zdrowego Żywienia na właściwych miejscach piktogramy produktów,
składających się na zdrową rację żywieniową. Towarzyszyła temu atmosfera niewymuszonej zabawy – co niewątpliwie
jest wielką zasługą doświadczonej w kontaktach z dziećmi i młodzieżą, prowadzącej to spotkanie dietetyczki Małgorzaty
Cempel-Zgierskiej.
Należy tu dodać, że WSS Śródmieście

dzące są pod tym względem całkowicie
wyręczane przez opiekunów w rodzinnych domach, co ostatecznie skutkuje to
dla nich ogromnymi trudnościami przy
dostosowywaniu się do potrzeby samoobsługi w dorosłym, codziennym życiu.
Ze strony Warszawskiej Spółdzielni
Spożywców Śródmieście organizacją
tego spotkania i czuwaniem nad jego
sprawnym przebiegiem zajęli się Danuta

li tylko 15 proc. sześciolatków. Rzecz
jasna, tak słaby wynik nie przypadł do
gustu obywatelskiej władzy. Pozostałą
większość 85 proc. dzieci w przyszłym
roku Ministerstwo Edukacji Narodowej
zamierza do uczęszczania do szkoły
przymusić, a tymczasem nie ma żadnego
środowiska w Polsce, które popierałoby nieprzemyślaną reformę edukacyjną.
Wysłanie sześciolatków do pierwszej
klasy jest autorskim pomysłem Platformy Obywatelskiej, ściślej mówiąc byłej

cie Wandy Nowickiej i Ryszarda Galla
– oboje niezrzeszeni.
Na posiedzeniu Sejmu w dniu 8 listopada br. koalicja po raz kolejny pokazała,
że zwykli obywatele nie mają nic do powiedzenia, kiedy ona rządzi, i odrzuciła
wniosek o referendum edukacyjne, pod
którym przecież podpisało się aż milion Polaków. „Wstydźcie się”, „Hańba”
– skandowali obecni w Sejmie inicjatorzy akcji referendalnej. Znany politolog
z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab.

Lekceważenie 6-latków
minister Katarzyny Hall i byłej minister
Krystyny Szumilas. I to mimo krytycznego raportu Najwyższej Izby Kontroli,
negatywnej opinii Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
oraz wielu środowisk edukacyjnych
i akademickich.
Sytuacja w koalicji PO – PSL jest
napięta, gdyż wielu ludowców popiera
referendum, jak choćby posłowie Andrzej Dąbrowski i Eugeniusz Kłopotek.
Dlatego marszałek Kopacz rozdzieliła debatę od głosowania na dwa różne
posiedzenia Sejmu. Liderzy Platformy
w obawie, iż rząd nie uzyska wymaganej większości głosów do odrzucenia
wniosku o referendum zdyscyplinowali swoich posłów i poszukali wsparcia
paru głosów poza koalicją, a mianowi-

Rafał Chwedoruk powiedział, że odrzucenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum jest jednym z objawów kryzysu demokracji w Polsce.
Jest jeszcze inny aspekt reformy edukacyjnej rządu – otóż liczne kontrole wykazały, że większość polskich szkół nie
jest należycie przygotowana na przyjęcia
tysięcy małych sześciolatków, gdyż one
musiałaby się uczyć w warunkach szkodliwych nie tylko dla jakości ich edukacji,
ale nawet zdrowia.
Dla rządzącej Platformy te protesty rodziców i merytoryczne negatywne oceny
reformy edukacyjnej okazały się nieważne. Sejmowi wybrańcy narodu zgodzili
się na lekceważenie sześciolatków ...
Jerzy Wojciewski

Bogucka i Marcin Cieluba. Mazowiecką
Agencję Handlową reprezentował Maciej
Filipowicz. Przedstawicielem promującym produkt Actimel był Łukasz Borkowski z firmy Danone.

Ze „starszakami”
w Przedszkolu nr 222
5 listopada br. z „Piramidą zdrowego żywienia” organizatorzy akcji gościli
w Publicznym Przedszkolu nr 222 (o nazwie „Smyki z Wyki”) przy ul. Kazimierza Wyki 17 na warszawskim Bemowie.
Tym razem ich zadanie było trudniejsze,
gdyż stosowną wiedzę trzeba było we
właściwy sposób przekazać dzieciom
młodszym, pięcioletnim…
Jak wykazał przebieg tego spotkania,
rezolutne „starszaki” nie tylko potrafiły
z uwagą wysłuchać prelekcji Małgorzaty Cempel- Zgierskiej, lecz również dobrze zapamiętać najważniejsze
wątki przekazanej im wiedzy na temat
racjonalnego żywienia – czego wyrazem były trafne odpowiedzi dzieci na
zadawane im pytania oraz umiejętne
umieszczanie, na odpowiednich poziomach „Piramidy” piktogramów artykułów spożywczych.
W atmosferę wesołej zabawy i rywalizacji, w jaką stopniowo przekształciła się
prelekcja, znakomicie wpisał się obecny
na spotkaniu przedstawiciel firmy JBB,
dyr. Waldemar Szymczak. Prowadząc
dowcipny dialog z przedszkolakami,
przedstawił im krótki film rysunkowy, na
podstawie którego przeprowadził z dziećmi mini- konkurs – oczywiście z nagrodami dla najuważniejszych i najśmielszych.
Ponadto wszystkie dzieci zostały przez
niego obdarowane gadżetami oraz diete-

tycznymi parówkami – do skonsumowania w domu.
Z ramienia MAH Społem w spotkaniu uczestniczyli: dyr.Henryka Brzezicka
i Maciej Filipowicz, a z Sekcji Marketingu WSS Śródmieście, kierownik Jolanta
Jędrzejewska (która to spotkanie poprowadziła) i Marcin Cieluba. Lekcję poglądową prowadziła dietetyk, Małgorzata
Cempel – Zgierska. Tej udanej imprezie
przyglądały się też dwie reporterki z pisma dla kobiet „Relaks” i wydawnictwa
„Newsweek”.
Jak nas poinformowała dyrektor
Przedszkola, mgr Barbara Barlak, w zajęciach wzięło udział pięćdziesięcioro dzieci z dwóch najstarszych grup wiekowych:
IV grupy (o nazwie „Biedronki”) pod
opieką nauczycielki – wychowawczyni
Joanny Zdzielnickiej i V grupy (o nazwie
„Pszczółki”) ze swoją wychowawczynią,
Iwoną Musiałkiewicz.
Jak oceniła pani dyrektor, omawiane
spotkanie tematyczne b. trafnie wpisuje
się w program nauczania przedszkolnego
ze względu na kontynuowany od kilku
lat projekt edukacyjny pod nazwą „Zdrowie”, jak również ze względu na inny
projekt – pn. „Przedszkolaki gotują”.
Prowadzone przez nią przedszkole realizuje też scenariusz zajęć w ramach ogólnopolskiego programu o nazwie „Wiem,
co jem” i warszawskiego programu pn.
„Akademia zdrowego przedszkolaka”.
Dyr. Barbara Barlak liczy również na
dalszą, długofalową i owocną współpracę
z WSS Śródmieście. Najbliższym czasowo przedsięwzięciem z tego zakresu jest
konkurs plastyczny dla dzieci, o tematyce
związanej z Bożym Narodzeniem.
Tekst i foto:
Cezary Bunikiewicz
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ak pisze 13 listopada portal Newseria.
pl, Causeway Bay w Hongkongu jest
najdroższą ulicą handlową na świecie
– wynika z raportu firmy doradczej Cushman & Wakefield. Drugie miejsce zajęła
Fifth Avenue w Nowym Yorku. W Europie najwyższe czynsze za powierzchnię
handlową płacą najemcy na Polach Elizejskich w Paryżu. Na najdroższej ulicy
w Polsce – warszawskim Nowym Świecie – czynsz jest 25 razy niższy niż na
Causeway Bay.
Na najdroższej
ulicy świata metr
kwadratowy kosztuje blisko 25 tys.
euro rocznie. O korzystną lokalizację
walczą tam nie tylko firmy sprzedające
towary z najwyższej półki. Inaczej jest na
Fifth Avenue, gdzie w tym roku otwierały
swoje sklepy najdroższe marki, takie jak
Ralph Lauren, Cartier czy Valentino. Tu
najemcy płacą nieco ponad 20 tys. euro
rocznie. Na paryskich Polach Elizejskich
czynsz wynosi ponad 13 tys. euro.
– W przeliczeniu na złote, są to astronomiczne sumy, sięgające 100 tys. złotych za metr kwadratowy – mówi agencji
informacyjnej Newseria Biznes Tomasz
Górski, starszy negocjator w dziale powierzchni handlowych Cushman & Wakefield. – Tegoroczna edycja naszego
raportu pokazuje tendencję wzrostową
lub stabilizację na rynkach najdroższych
światowych lokalizacji handlowych. Najciekawszą informacją, jeśli chodzi o rynki europejskie, jest wzrost czynszów na
Polach Elizejskich w Paryżu, które wzrosły o ok. 40 proc. rok do roku – dodaje.
W Polsce najwyższy jest czynsz na
warszawskim Nowym Świecie – wynosi 996 euro rocznie za metr kwadratowy.
Ulica zajęła 45. pozycję w światowym
zestawieniu Cushman & Wakefield.
W osobnym rankingu najbardziej
kosztownych lokalizacji w Polsce drugie
miejsce po Nowym Świecie zajęła krakowska ulica Floriańska, gdzie maksymalny czynsz wynosi 936 euro za metr
kwadratowy rocznie, a trzecie – Chmielna w Warszawie z czynszem 828 euro za
metr kwadratowy rocznie.
– Widzimy, że Warszawa dominuje –
zauważa Górski. – Uwagę zwraca awans

ul. 3 Maja w Katowicach. Wynika on
z otwarcia nowego dworca kolejowego
w centrum Katowic i rewitalizacji tamtej
części miasta. Wynajem nieruchomości
w najdroższej polskiej lokalizacji jest 25
razy tańszy niż na Causeway Bay. Znajduje się także poniżej średniej dla Europy
i dla Europy Środkowo-Wschodniej. Eksperci podkreślają, że w Polsce czynsze
zaczęły spadać.
– Nie są to oczywiście duże spadki,
a w niektórych miejscach można raczej
mówić o korektach – twierdzi Górski.
– Daleko nam jeszcze do krajów Europy
Zachodniej, ale często nawet do państw

          Str. 
konsolidacji handlu miało już miejsce
na polskim rynku pod koniec lat 90-tych
poprzedniego stulecia. W tej chwili trend
ten został reaktywowany, a jego skutki
powodują, że sklepy małego formatu coraz skuteczniej konkurują z sieciami wielkopowierzchniowymi.
– Analizując trendy zmian oraz perspektywy rozwoju, wydaje się słusznym
przewidywanie, że w najbliższych latach
detal małego formatu utrzyma swoją liczebną przewagę nad handlem wielkopowierzchniowym. Mimo to, spodziewać
się jednak należy, że rola handlu małoformatowego ulegnie jeszcze osłabieniu,
którego
efektem
będzie zmniejszenie udziałów rynkowych i większa koncentracja sprzedaży
w sieciach wielkoformatowych reprezentowanych przez 4-6 głównych graczy,
którzy zdominują ten segment rynku.
Biorąc pod uwagę wzorce zakupowe
Polaków i utrzymującą się dużą liczbę
realizowanych misji zakupowych, a także przyzwyczajenie do robienia zakupów w wielu różnych miejscach, należy
przewidywać, że rola sklepów małych
sprowadzona zostanie przede wszystkim
do zaopatrywania polskich gospodarstw
w produkty świeże, produkty gotowe do
natychmiastowej konsumpcji oraz kupowane impulsowo. Już teraz wspomniane
kategorie stanowią ważny wyróżnik małych sklepów – podaje raport.
Mimo szybkiego tempa rozwoju detalu
wielkoformatowego oraz zachodzących
procesów konsolidacyjnych, polski rynek
zdominowany jest przez sklepy małoformatowe. To właśnie te sklepy stanowią 95
proc. placówek detalicznych w podstawowych kanałach, czyli bez sklepów specjalistycznych, aptek i sklepów na stacjach
paliw.
Mimo dynamicznych zmian i rosnącego udziału sklepów wielkiego formatu,
udziały top 10 detalistów nie przekraczają 50 proc. Dla porównania, w najbliżej
Polski położonych krajach Europy Centralnej, wskaźniki te osiągają znacznie
wyższe wartości, wahając się od ok. 70
proc. na rynku węgierskim do blisko 85
proc. na rynku słowackim. Łączny udział
sprzedaży wartościowej detalistów wielkoformatowych wynosi w Polsce ok. 53
proc. dla kategorii FMCG.
Opr.red.

Drogi Nowy Świat
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Europy Środkowo-Wschodniej, np. do
czeskiej Pragi czy Budapesztu. Nadal
jednak wyprzedzamy takie miasta jak
Bukareszt czy Sofia – dodaje.
Jak podaje POHiD w swym raporcie
13 listopada, jedna czwarta sklepów małoformatowych działa w organizacjach
zrzeszających drobny handel. W obliczu
zmian zachodzących na rynku, handel
małego formatu nie pozostaje bierny.
Również w tym segmencie rynku zachodzą procesy konsolidacyjne. Jedna
czwarta sklepów małego formatu działa
w różnego rodzaju organizacjach zrzeszających drobny handel i liczba ta systematycznie rośnie. Najczęściej są to
sieci franczyzowe – czytamy w raporcie
„Znaczenie handlu w gospodarce narodowej” przygotowanym przez POHiD, we
współpracy z GfK Polonia i Instytutem
Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
Wśród największych sieci franczyzowych małego formatu wymienić należy
sieci ABC (5800 sklepów), Lewiatan
(2800 sklepów), Żabka (ponad 2800 sklepów), Nasz sklep (ponad 2500 sklepów)
oraz Odido (2000 sklepów). Należy zauważyć, że procesy organizowania handlu małego formatu bardzo często inicjowane są przez największe firmy hurtowe,
takie jak Eurocash, czy Makro Cash and
Carry.
Hurtownie wspierają drobnych detalistów swoim know-how, proponują atrakcyjne warunki zakupu produktów, a sobie
zapewniają stałych odbiorców towarów.
Podobne zjawisko tak zwanej pionowej

Prawo na co dzień l

godnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 11 września
2013br. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego
w Dz. U. pod poz. 1074. minimalne wynagrodzenie w 2014 roku będzie wynosić
1680 zł i będzie wyższe o 80 zł od wynagrodzenia obowiązującego w 2013 roku.
W związku z podwyższeniem płacy
minimalnej zyskają pracownicy, którzy
zarabiają ustawowe minimum, jak również pracownicy, którym wypłacane są
składniki jako pochodne wynagrodzenia
minimalnego np. procentowo, albo jako
wielokrotność minimalnego wynagrodzenia. Taką pochodną jest np. dodatek
za pracę w nocy wypłacany pracownikom pracującym w nocy. Pracującym

kwota minimalnego wynagrodzenia,
po o dliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek
dochodowy,
2) zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi – wolna od potrąceń jest
kwota w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia,
3) kar pieniężnych z tytułu odpowiedzialności porządkowej – wolna od
potrąceń jest kwota w wysokości 90%
minimalnego wynagrodzenia (art. 871
k.p.).
Od minimalnego wynagrodzenia zależy też maksymalna wysokość odprawy dla pracownika z tytułu rozwiązania
stosunku pracy w ramach tzw. zwolnień
grupowych i wynosi maksymalnie 15-

Minimalne wynagrodzenie
w nocy jest pracownik, którego rozkład
czasu pracy obejmuje w każdej dobie co
najmniej 3 godziny pracy lub którego co
najmniej Ľ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Pora
nocna obejmuje 8 godzin między 21.00
a 7.00. Zgodnie z art. 1518 k.p. pracującym w nocy pracownikom przysługuje
dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej
z minimalnego wynagrodzenia.
Za czas przestoju w pracy przysługuje
pracownikowi wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania,
określonego stawką godzinową lub miesięczną, jednakże nie niższe od wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Stosownie do art.129 §5 Kp jeżeli
w danym miesiącu, ze względu na rozkład
czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, .pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu
wynagrodzenie w wysokości nie niższej
niż minimalne wynagrodzenie za pracę.
W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
wysokość tego wynagrodzenia ustala się
proporcjonalnie do tego wymiaru.
Ponadto przy potrącaniu:
1) sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – wolna od potrąceń jest

krotność minimalnego wynagrodzenia
obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.
Zgodnie z art.45.1. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa tzw.ustawy zasiłkowej (Dz.
U. z 2005 r. nr 31,poz. 267 z późn.zm.)
podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę,
po odliczeniu kwoty odpowiadającej
13,71% tego wynagrodzenia, tj.1680 zł
– 230,33zł (13.71% z przeznaczeniem na
składki ubezpieczeniowe) = 1449,67 zł.
W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
kwota ta ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Płaca minimalna stanowi wskaźnik
bazowy przy ustalaniu grzywny kwotowej za wykroczenia skarbowe i stawki
dziennej kary grzywny przy przestępstwach.
Przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia nie uwzględnia się:
nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę
lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych .
Opracowała
Monika Bobke

List do redakcji *
z 2 grudnia 2013 r.
Pan Dariusz Gierycz
Redaktor Naczelny
„Społemowca
Warszawskiego”

Szanowny Panie.
Brakuje mi w „Społemowcu Warszawskim” bieżących informacji o nowo
uruchamianych placówkach handlowych
różnych spółdzielni. Nie było m.in. informacji o uruchomieniu sklepów:
- SPC przy ul. Stanisława Wojciechowskiego 39 (dawniej: Jana Mizerkiewicza)
oraz przy ul. Stary Rynek 11A na Ursusie;
- SPC w Grodzisku Mazowieckim, Grójcu, Łowiczu, Pruszkowie, Sochaczewie,
Warce, Ząbkach, Zielonce, Żyrardowie.
- SuperSamu-u przy Placu Unii Lubelskiej.
Ponadto dnia 27 listopada 2013 roku
Spółdzielnia Spożywców MokPol uruchomiła Sklep nr 60 przy ul. Targowej
33A.
Przydałyby się też bieżące informacje na temat wprowadzania programu

HANDEL 2013

P

opularny portal dlahandlu.pl
w listopadzie podaje m.in.: Właściciele e-sklepów spodziewają się
wzrostu sprzedaży. Niemal 40 proc.
właścicieli e-sklepów spodziewa się
w tym roku w okresie świątecznym lepszych lub znacznie lepszych wyników
sprzedaży. Ponad 36 proc. uważa, że
utrzymają się one na poziomie sprzed
roku - wynika z raportu firmy DreamCommerce „E-commerce pod szczęśliwą gwiazdką” (29 listopada 2013).
Co piąty właściciel e-sklepu szacuje wzrost sprzedaży na poziomie 25–49
proc. Blisko 70 proc. respondentów za-

Spółka nie przedstawiła szczegółowo
planów rozwoju dla mniejszych formatów
i sklepów franczyzowych, ale podkreśliła, że w Polsce, gdzie 47 proc. sprzdaży
detalicznej realizowane jest przez handel
tradycyjny, widzi duży potencjał wzrostu. Analitycy Espirito Santo spodziewają
się, że Biedronka osiągnie pułap 3850
sklepów o łącznej powierzchni 2,5 mln
mkw. w 2020 roku. Uważają, że startegia
wieloformatowa pozwoli sieci na większe
nasycenie rynku, co z kolei dobrze rokuje
sprzedaży.
Biedronka będzie nadal otwierać głównie swoje standardowe sklepy, z czego
około 50 proc. z nich w większych miastach, gdzie poziom penetracji rynku przez
JM jest nadal niski ( 32 proc. wszystkich
sklepów). Spółka podkreśla również, że

Rozwój e-handlu
mierza przygotować specjalne oferty
świąteczne dla klientów. Rok temu 60
proc. deklarowało taki zamiar. Będą to
przede wszystkim niższe ceny i promocje
(60,8 proc.), rabat przy zakupie kilku
produktów (29 proc.), kupony rabatowe
(27,7 proc.) lub nowe produkty (niemal
37 proc.).
Badanie zostało przeprowadzone
między 6 a 20 listopada 2013 r. wśród
właścicieli sklepów internetowych
reprezentujących różne branże. W ankiecie zawierającej
pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru wzięło
udział 365 respondentów.
Tego dnia portal dla handlu.pl pisze również, że „Biedronka zapowiada start małego
formatu i franczyzy, by być „na
każdym rogu”. Jak dowiedział się
portal dlahandlu.pl spółka Jeronimo
Martins na Dniu Inwestora w Porto zapowiedziała, że planuje uruchomienie
w Polsce mniejszego formatu sklepów
Biedronka. Sklepy miałyby być bliżej
klientów w miastach, co w połączeniu
z ekspansją franczyzowych Biedronek
na obszarach wiejskich powinno skutkować stopniowym zastępowaniem
większych Biedronkek przez sklepy
o powierzchni 700 mkw. Miałyby one
stać się głównym motorem przychodów
Jeronimo Martins po 2016 roku.

spośród 93 proc. polskich konsumentów,
którzy przynajmniej raz zrobili zakupy
w Biedronce, 29 proc. z nich nadal nie ma
w najbliższym sąsiedztwie sklepu tej siec i . Biedronka zamierza dostosowywać
swój asortyment (30 proc. rocznego
obrotu), by skorzystać na rosnącej
sile nabywczej klientów i kontynuować ekspansję w większych miastach.
Sieć zróżnicuje asortyment w zależności od lokalizacji (miasto-wieś), co
zdaniem analityków Espirito
Santo wpłynie na zwiększenie
całkowitej liczby jednostek magazynowych. Uważają także, że
sprawna logistyka i rosnąca siła
nabywcza przełożą się na średnią
wartość koszyka w miastach.
Zarząd Jeronimo Martins przewiduje że w 2016 r. obroty sieci sięgną 50
mld zł. Zakładane wzrosty LFL to 5-proc.
w 2013 roku oraz 6-7 proc. na przestrzeni lat 2014-2016. Zdaniem analityków
może być to trudne do osiągnięcia przy
duzej inflacji. Uważają jednak, że w krótkim okresie Biedronka będzie znacząco
inwestowała w ceny, by umocnić swoje
postrzeganie cenowe jako najtańszej sieci
- czytamy w analizie przesłanej do portalu dlahandlu.pl.

lojalnościowego „Społem znaczy razem”. Aktualnie program lojalnościowy
wprowadziły: Społem PSS Andrychów,
Społem PSS Augustów, Społem PSS
Bełchatów, Społem PSS Biała Podlaska,
Społem PSS Bielsk Podlaski, Społem
PSS Bytom, Społem PSS CzechowiceDziedzice, Społem PSS Częstochowa,
Społem PSS Dobre Miasto, Społem PSS
Garwolin, Społem PSS Gliwice, Społem
PSS Hajnówka, Społem PSS Jastrzębie
Zdrój, Społem PSS Kołobrzeg, Społem
PSS Końskie, Społem PSS Kościerzyna,
Społem PSS Legionowo, Społem PSS
Lidzbark Warmiński, Społem PSS Lubartów, Społem PSS Łapy, Społem PSS
Oświęcim, Społem PSS Ozorków, Społem PSS Poznań, Społem PSS Puławy,
Społem PSS Pułtusk, Społem PSS Radom, Społem PSS Sławno, Społem PSS
Sochaczew, Społem PSS Stalowa Wola,
Społem PSS Świdnik, Społem PSS
Świnoujście, Społem PSS Wejherowo,
Społem PSS Wadowice, Społem PSS
Wyszków, Społem PSS Zawiercie, Społem PSS Złotów, Społem Warszawska
Spółdzielnia Spożywców Śródmieście:
http://www.spolemznaczyrazem.pl

Mam nadzieję, że niebawem „Społem znaczy razem” wprowadzoną kolejne spółdzielnie, m.in. Społem WSS
Wola.
Z poważaniem
Łukasz Jeleniewicz

Opr.red.

Od Redakcji:
Szanowny Panie.
Dziękujemy za list i sygnały
o nowych placówkach spółdzielczych.
Niestety, często nie mamy informacji
o nich, a piszemy o tych, na których otwarcie jesteśmy zapraszani. Np. w obecnym numerze świątecznym na str.1-5
ukazała się relacja z otwarcia sklepu
Mokpolu przy Targowej 33a. O programie lojalnościowym informujemy
w plakatach, które ukazują się w różnych
numerach Społemowca i będziemy
o nim pisali. Napiszemy też o sklepach
SPC i Supersamie.
Dziękujemy i prosimy o więcej takich sygnałów od naszych Czytelników,
ponieważ
czasem
informacja
z części spółdzielni, niestety, do nas nie
dociera.

Najserdeczniejsze Życzenia
Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
i Wszelkiej Pomyślności
w 2014 roku

Str. 															
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dużą ciekawością przyszliśmy do
RESTAURACJI KAMERALNA
na Kopernika 3 z kolegą, ponieważ w tym samym miejscu bywaliśmy
tu niegdyś w starej „Kamerze”, jak się
mówiło „dla ubogich, po schodkach”.
Bo było ich wtedy w latach 70.80. kilka
w Warszawie. Najbardziej znana, to ta na
Foksal 16 z okrągłym bufetem i potem
na Mokotowie, na Pradze. W ostatniej,
funkcjonującej na przełomie wieków na
Rakowieckiej, kiedyś z moim starym
przyjacielem, który wyemigrował na zawsze, zamawialiśmy po golonce i giczy,
a po ich spożyciu spogladając na siebie,
przy dobrze zamrożonej połówce, powtórzyliśmy zamówienie na krzyż.
Lokal owiany legendą, bo pamiętamy
tu częstych gości Maklakiewicza i Himilsbacha, Osiecką i Głowackiego, głośnych
dziennikarzy, jak Broniarek i Podkowiński, czy ich koledzy z pobliskiego PAP.
Część z nich patrzy na nas obecnie z fotosów na ścianach. Teraz nowy lokal, choć
nie jest dosłownie odtworzeniem dawnego, to jednak stylem nawiązuje do starej
„Kamery” i jest bardziej elegancki. Ma
wygodne brązowe fotele i stoły, zielone
sofy, znakomite punktowe oświetlenie reflektorków filmowych, stare akcesoria jak
maszyny do pisania, stare syfony wody
sodowej, fotosy filmowe, a nawet na ścianie leci projekcja fragmentów przedwojennych filmów. Szczegóły dopracowane,
a nas raziły tylko zbyt surowe chropowate cegły, które można oszlifować i pokryć
bezbarwnym lakierem.
Przyjemny nastrój tworzy muzyka
z Radia Nostalgia z koncertem życzeń
starych melodii. Obsługa w ciemnych

AKWARIUM
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ależy do rodziny kąsaczowatych.
Pochodzi z północnej części Amazonii leżącej w Ameryce Południowej. Wielkość w warunkach naturalnych
nie przekracza 8cm.Wygląd tych ryb jest
dość charakterystyczny. Mają bowiem ciało bocznie silnie spłaszczone w kształcie
rombu o zabarwieniu srebrzysto szarym.
Grzbiet ryb posiada zielonkawobłękitny
odcień nasilający się bliżej nasady płetwy
grzbietowej. Tuż za pokrywami skrzelowymi występuje czarna plama, kilka mniejszych podobnych może występować również u nasady płetwy. Czasami widoczny
jest ciągnący się od pokryw skrzelowych
do ogona ciemnozielony pas.
Samce są zwykle smuklejsze od samic
co powoduje ,że rozróżnienie płci nie stanowi większego problemu. Tarczyki nale-

G

rypa należy do chorób zakaźnych
wywoływanych przez wirusy.
Wirusy grypy ulegają częstym
zmianom genetycznym (tzw. mutacje),
co powoduje, że w okresie wiosna jesień
tak dużo osób choruje na grypę. Grypa ze
względu na swoje powikłania dotyczące
ważnych dla życia narządów może skończyć się nawet zgonem. Do najczęstszych
powikłań grypy należą: zapalenie oskrzeli,
zapalenie płuc, zapalenie zatok, zapalenie
ucha, zaostrzenie już istniejących chorób
np. chorób układu krążenia (niewydolność
krążenia), chorób układu oddechowego
(astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli
i inne).Do zakażenia może dojść pośrednio drogą kropelkową ,wtedy gdy osoba
zarażona w trakcie kaszlu bądź kichania
rozpyla drobiny śliny i śluzu zawierające
wirusy w bezpośrednim otoczeniu innych
osób oraz poprzez kontakt bezpośredni to
jest przez stykanie się z ciałem osoby zarażonej.
Okres kiedy osoba zarażona może
przenieść infekcję na inne, rozpoczyna się
już 2–3 dni przed wystąpieniem objawów
a kończy się po kilku dniach od ustąpienia
dolegliwości, zwykle 3–4 dni, dlatego profilaktyka odgrywa tak ważną rolę zwłaszcza u osób mających bliski kontakt z chorym. Objawy choroby są dobrze znane
,należą do nich: gorączka (powyżej 38 st.
C) z towarzyszącymi dreszczami i obfitym
poceniem, kaszel katar ,bóle mięśniowo
stawowe, osłabienie, zapalenie spojówek
a często i krwawienia z nosa. Jeśli postępowanie lecznicze jest prawidłowo prowadzone objawy ustępują z reguły po około
tygodniu.
W rozpoznaniu kierować się możemy
nie tylko objawami i wywiadem, ale również możemy sięgnąć po specjalistyczne
testy na grypę A, między innymi (A/ H1N1)
oraz B (np. clear test influenza) oraz wymazy z gardła. W profilaktyce ważne jest
wdrożenie odpowiedniego postępowania,

uniformach sprawna i sympatyczna.
Menu niewyszukane, ale solidne, w tym
m.in. tatar wołowy za 29 zł, zrazy z kaszą
za 41 zł, gicz jagnięca za 59 zł. Nietanio
ale to ukłon w stronę cudzoziemskich
gości, w tym ciekawych wszystkiego Japończyków, których widzieliśmy w sali
obok.
W porze obiadowej mamy natomiast
tanie zestawy. W piątek, gdy byliśmy bardzo smakował nam krem z dyni z grzankami, a do wyboru na drugie - świetne
gorące penne z warzywami w sosie pomidorowym i ryba w cieście z frytkami i surówką. Cena 17 zł konkurencyjna i niższa
o 5 zł od podobnego lunchu w skromniejszym barku przy tej samej ulicy.

Nostalgicznie

BUFET KZRS SAMOPOMOCY
CHŁOPSKIEJ, gdzie mieści się przy
Kopernika 30 również szereg instytucji
i firm, to bardzo solidny i rewelacyjnie
tani bufet, z którego korzystają m.in.
klienci dużego Centrum Konferencyjnego i hostelu.
Jadłospis o ile pamiętam niewiele się
zmienił i są tu proste dania typowej kuchni polskiej. Wynotowałem ceny bo są niespotykanie niskie! I tak np. na śniadanie
można zjeść jajecznicę - z szynką - już za
4.50 zł! Parówki za 4, kiełbasa na gorąco
za 6,50, galaretka wieprzowa za 4, tatar
wołowy za 7, a kawa 3,50! Natomiast
herbata tylko 2,50! Zestaw obiadowy
z zupą ogórkową i mielonym z ziemniakami i marchewką kosztuje 16 zł, a drugi

Tarczyk srebrzysty
żą do ryb bardzo ruchliwych i sprawnych
z ożywieniem przemykają przed przednią
szybą akwarium ciesząc oczy hodowcy.
Należą też do gatunków stadnych i dlatego najlepiej czują się w większej grupie. Jeśli jest ich tylko kilka chowają się
wśród roślinności unikając otwartych
przestrzeni pozostając w bezruchu.

i tak w okresie epidemii powinniśmy unikać miejsc publicznych w celu ograniczenia ryzyka infekcji, zastosować wzmożone
zalecenia higieniczne sprowadzające się do
częstego mycia rąk, zakładania maseczek
ochronnych (w trakcie trwania epidemii),
poddawania się szczepienia ochronnym

Znowu grypa

(szczepionki Vaxigrip, FIuarix, Bergivac,
Influvac). Niestety w Polsce szczepionki
przeciw grypie nie są refundowane nawet
dla osób z grup wysokiego ryzyka powikłań pogrypowych. Niemniej relatywnie
niski koszt szczepienia ok. 20–30 zł stwarza
możliwość zakupu we własnym zakresie.
Do leków objawowych nie wymaga
jących recepty w leczeniu grypy należy
Gripex, Afubin, Ascalcin Plus, Aspiryna,
Cholinex, Coldrex, MaxGrip.

zestaw z ogórkową i spaghetti bolognese
tylko 13.50!!
Jakość potraw zachowuje wysoki poziom, skoro popularne nóżki w galarecie
z octem do razowego pieczywa smakują
wyśmienicie! Dotyczy to i tatara, i sałatki
jarzynowej, jakie jadłem rano, gdy lokal
był zupełnie pusty. Wystrój skromny ale
sympatyczny, ciepły. Brak tylko muzyki,
choćby z radia.
Utrzymać tak wspaniałą stołówkę
w samym sercu stolicy tuż obok drogiego Nowego Światu, to wielka zasługa
spółdzielców spod znaku Złotego Kłosa.
A lokal, choć prawie w konspiracji, jest
otwarty dla wszystkich!
W BORDO usiedliśmy z popularną
zaprzyjaźnioną prawniczką po ciekawym spotkaniu autorskim mojego
przyjaciela w domu kultury vis a vis.
Na tyłach ruchliwego Nowego Światu
to prawdziwa oaza spokoju. Przyciemnione światło okrągłych lamp daje efekt
kameralności dla intymnej rozmowy oraz
relaksu wieczorową porą. Było cicho,
spokojnie a muzyka idealna, z włoskimi
melodiami. Meble eleganckie, sofy i fotele w kolorze ecru, a stoły to odnowione stare stoły kuchenne, tutaj świetnie
komponujące się z resztą. Ściany ceglane
i wykładane jasnymi płytkami.
Nie byliśmy głodni, mimo że późno
wieczorem nęcił nas widok gotowego
pieca do pizzy i kucharz w gotowości.
Piliśmy tylko doskonałą kawę włoską
Vergnano i sok z czarnej porzeczki. Na
lunch przyjdziemy w dzień, kontynuując ciekawą wymianę zdań o twórczości
naszego autora, który był oblegany przez
media. Barman i kelner w jednej osobie
był uprzejmy i dyskretny. Duże witryny
pozwalają na obserwowanie ładnego cichego zaułka.
Smakosz
Rozmnażanie tego gatunku nie powinno nastręczać większych problemów, wystarczy zapewnić rybą odpowiedni zbiornik najlepiej 40–60l z
rusztem zapewniającym ochronę przed
tarlakami którem mogą pożreć ikrę.
Najlepsza dla nich jest woda dobrze
odstana, o twardości od 7 do 15°n, pH
7 i 22–25°C ,ważne by była ona świeża i odstana.W czasie tarła składają do
2000 sztuk ikry. Wylęg rozpoczyna się
po około 30 godzinach a po kolejnych
kilku dniach narybek zaczyna samodzielnie pływać .
Ryby tego gatunku są wszystkożerne,tak więc dobór pokarmu zależy od upodobania akwarysty. Nie mniej pokarm
żywy okresowo powinien być jednak
podawanty zwłaszcza w celu stymulacji
tarła. Najlepiej skarmiać rybki dafnią
,oczlikami,wazonkowcami, ochotką, tubifexem czy też szklarką.
(M.W.)

O liczeniu
Pamiętaj człowieku, gdy będziesz
w potrzebie,
to nie licz na innych, lecz tylko
na siebie.
O mądrości
Naprawdę mądry będziesz
od tej pory,
kiedy cię życie nauczy pokory.

HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV

Okres dobrych dni .Sprzeczne
uczucia pomogą ci mimo
wszystko działać ze zdwojoną energią. Świąteczny okres będzie
sprzyjać spotkaniom.

Byk 21.IV–21.V

Twój temperament pomoże ci
pokonać nawet bardzo zawiłe
sprawy. Przemyślenia powinny pomóc w realizacji podejmowanych
działań. Myśl o świętach poprawi ci humor.

Bliźnięta 22.V–21.VI

Zimowe dni nie są twoimi
ulubionymi .Czas świąt będzie
o wiele cieplejszy. Spotkania
z rodziną i zaprzyjaźnionymi osobami
odmienią samopoczucie.

Rak 22.VI–22.VII

W pełni przygotowań do świąt
nie zapominaj o odpoczynku.
Z pewnością pojawią się myśli dotyczące zmian na które czekasz.
Nowy rok powinien być lepszy od mijającego.

Lew 23.VII–22.VIII

Czas spędzony z rodziną
i życzliwymi ci osobami,
przyjaciółmi pozwoli na odbudowę nie tylko więzi ,ale upewni cię
w przekonaniu , że możesz liczyć na
wsparcie.

Panna 23.VIII–22.I

Sprawdzą się Twoje przewidywania co do najbliższych dni.
Pospiesz się z prezentami, aby
uniknąć nerwowej atmosfery. Nie zwlekaj też z zaproszeniami na świąteczny
obiad.

Waga 23.IX–23.X

Sprawy niedokończone przełóż na początek przyszłego
roku. Szczególnie te które
wymagają jakichkolwiek konsultacji.
W przygotowaniach do świąt pamiętaj
o odrobinie odpoczynku.

Skorpion 24.X –22.XI

Przygotowania do realizacji
swoich planów zajmą ci trochę
czasu, ale warto przemyśleć
wszystko dokładnie. Nie zapominaj o sąsiedzkiej pomocy.

Strzelec 23.XI–23.XII

Mimo , że dłuży ci się czas
zimowy ożywią go nieco
myśli dotyczące ambitnych
planów. W okresie przedświątecznym
dużo pracy , ale później dni odpoczynku.

Koziorożec 24.XII–20.I

Z trudnościami codziennego
życia łatwo się uporasz. Trochę
kłopotu będzie z planami
wybiegającymi w przyszłość. Wszystko
musi być zapięte na przysłowiowy ostatni
guzik.

Wodnik 21.I–20.II

Przygotowania do świąt zaprzątną ci głowę, ale musisz
znaleźć czas na odpoczynek.
Oddaj się pozytywnym myślom , aby
w nowy rok wejść zdecydowanym krokiem.

Ryby 21.II–20.III

Optymizm teraz musi wziąć
górę. Nie może go też zabraknąć
w
przyszłości.
Rozwiązywanie z najbliższymi trudnych
spraw jest o wiele łatwiejsze niż działanie
samodzielnie.

Diagram świąteczny

SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ
Do leczenia pacjentów najbardziej narażonych na ryzyko poważnych chorób
stosuje się leki antywirusowe. Obniżają
one intensywność symptomów i zapo
biegają rozprzestrzenianiu się wirusa
w organizmie.
Aby leki zadziałały, muszą zostać podane pacjentom w ciągu 48 godzin od
wystąpienia pierwszych objawów. Mimo
złagodzenia symptomów grypy, leki nie
eliminują zagrożenia zakażeniem od osób
z infekcją. Wśród tego typu leków może
my wymienić Amantadynę – stosowany
do leczenia grypy typu A oraz inhibitory
neuraminidazy (Zanamivir i Oseltamiyir– Tmiflu ) stanowiące nową grupę leków
antywirusowych używanych do leczenia
wirusów grypy typu A i E.
ESKULAP

Fraszki Marcina Urbana
O pracy
Żadnej pracy się nie bój,
lecz pamiętaj o tym,
że lepsze deko handlu
niż kilo roboty.
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O przyjacielu
Z zasady świat jest wredny, podły i nieczuły...
Przyjaciel – to chwalebne odstępstwo
od reguły!
O przezorności
Gdy się wrogowi zwierzysz, to sprawa
oczywista,
że przeciw tobie każde twe słowo wykorzysta.
O pięćdziesiątce
Około pięćdziesiątki pojawia się
problem wielki,
że w każdej czytanej książce zbyt małe
są literki.

W diagramie świątecznym w pionie
i w poziomie umieszczonych zostało 10
wyrazów związanych ze zwyczajami Bożego Narodzenia .Odnalezienie ich stanowi rozwiązanie.

Nagrodę za rozwiązanie diagramu
ufunduje PPM Taurus Sp. z o.o.

Znaczenie wyrazów
* wigilijna kolacja
* w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia
* zwyczaj odwiedzania domostw z życzeniami
* miniatura przedstawiająca wnętrze
stajenki
* widowisko o Bożym Narodzeniu
* pieśń bożonarodzeniowa
* świecka odmiana kolędy
* drzewko świąteczne
* przeciwnik diabełka
* wkładane pod obrus

Poziomo: 1) zapomoga, 5) Nalepa,
8) Polska, 9) absencja, 10) dentysta, 11)
Klaźma, 13) Mnich, 16) kupka, 20) Alkaid, 23) skarpeta, 24) ajentura, 25) egoizm,
26) haikai, 27) przewaga.

Rozwiązania należy nadsyłać na
adres redakcji do 31 grudnia 2013 r.

Nagrodę ufundowaną przez firmę ANDREA otrzymała Dorota Ogrodowska.

Rozwiązanie krzyżówki
nr 10:

Pionowo: 1) zapędy, 2) Polonus, 3)
Meksyk, 4) agawa, 5) nosek, 6) Londa, 7)
pojemnik, 12) laik, 14) naklejka, 15) haki,
17) popelina, 18) kręgle, 19) Warmia, 21)
Asnyk, 22) długi, 23) skalp.
HASŁO: NASZE WYROBY NA JESIENNE CHŁODY.
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