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PSS Grodzisk Mazowiecki.

Otwarcie Centrum Milanówek

P

opularny portal dlahandlu.pl podał do wiadomości na cały kraj 10 listopada
br. : „…29 października br. odbyło się otwarcie Centrum Handlowego w Milanówku przy ulicy Podwiejskiej 39, należącego do „Społem” Powszechnej
Spółdzielni Spożywców w Grodzisku Mazowieckim. Kubatura budynku wynosi
łącznie 1.300 mkw.. Dwie kondygnacje, przeznaczone tylko dla sklepu „Społem”,
zajmują powierzchnię łącznie 850 mkw. Parter to część spożywcza, natomiast
pierwsze piętro to produkty przemysłowe i sprzęt gospodarstwa domowego.

PSS Biała Podlaska

Kocham „Społem”!

Na zdjęciu prezes Eugeniusz Mazur i kier. działu handlu Aleksandra Jaszczuk.

Uwaga, Konkurs Redakcyjny przedłużony!

Przemiany 25-lecia

O

dpowiadając na apel Prezydenta RP Bronisław Komorowskiego o uczczenie
25-lecia przemian ustrojowych w Polsce, a także dla uhonorowania 145-lecia
spółdzielczości spożywców, nasza redakcja, wspólnie z Komisją Historyczną
Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców, organizuje i ogłasza Konkurs Redakcyjny
p.n. „Przemiany 25-lecia – w mojej spółdzielni i w moim życiu w latach 1989-2014”.
Oto jego zasady regulaminowe:
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy Czytelnicy „Społemowca Warszawskiego”,
nadsyłający swe prace na temat zawarty w nazwie konkursu.
2. Objętość prac jest nieograniczona. Mogą one być przesyłane pocztą w formie maszynopisów, albo zapisów komputerowych na dyskietce, płycie CD (również przesyłanych pocztą e-mailową). W ostateczności pocztą w formie czytelnie pisanych rękopisów.
W przypadku rękopisów, wszystkie nazwiska i imiona występujące w tekście muszą być
pisane dużymi, drukowanymi literami. Prace należy podpisywać własnym imieniem
i nazwiskiem, wraz z podaniem adresu. W przypadku użycia pseudonimu, należy podać
nazwisko, imię i adres, z zastrzeżeniem tylko do wiadomości redakcji. Redakcja zastrzega
sobie prawo adiustacji tekstów.
3. Prace należy nadsyłać na adres pocztowy redakcji: „Społemowiec Warszawski”
ul. Nowy Świat 53, 00–042 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Redakcyjny”, albo pocztą elektroniczną na adres: społemowiec@spolem.waw.pl, najpóźniej w terminie do 31
GRUDNIA 2014 roku.
4. Ocena prac zostanie dokonana przez Jury Konkursu, powołane przez Prezydium Komisji Historycznej WSS i redakcję „Społemowca Warszawskiego”. Wyniki
Konkursu zostaną ogłoszone w I kwartale 2015 roku. Dla najlepszych prac przewiduje się nagrody. Fragmenty tych prac będą publikowane na łamach „Społemowca
Warszawskiego”.
REDAKCJA

W Centrum Handlowym będzie działała także apteka i pralnia. „Społem” PSS
w Grodzisku Mazowieckim – właściciel
obiektu, dysponuje jeszcze kilkoma powierzchniami pod wynajem. Otwarcie
Centrum Handlowego w Milanówku było
ważnym wydarzeniem dla grodziskiej
„Społem” PSS. Jest to kolejny, siedemnasty sklep w sieci grodziskiej spółdzielni.
Jednak patrząc z innej perspektywy, jest
to pierwszy tak duży obiekt handlowy
spółdzielni…”.
Tyle krótki komunikat w internecie.
Należy dodać, że w tym wyjątkowym
wydarzeniu nie tylko dla spółdzielców
społemowskich, uczestniczył niemal
komplet przedstawicieli władz samorządowych. Byli to: burmistrzowie
sąsiednich miast – Milanówka Jerzy
Wysocki i Grodziska Maz. Grzegorz
Benedykciński, starosta grodziski Marek Wierzbicki, przewodniczący rad
– Milanówka Maria Sobczak i powiatu
grodziskiego Wojciech Hardt. KZRSS
Społem reprezentował wiceprezes Zarządu Ryszard Jaśkowski, jednocześnie
prezes Krajowej Platformy Handlowej
Dokończenie na str. 3

ińska spółdzielnia społemowska „Oszczędność” ma już 111
lat bogatej historii. Jej prezes
Ireneusz Durda z prawdziwą dumą pokazywał mi stare autentyczne, skrupulatnie prowadzone księgi rachunkowe
spółdzielni z lat 1904-1907. Ta tradycja
od wielu pokoleń jest wciąż żywa w pamięci i stanowi motywację do dalszego
rozwoju PSS dla 50-osobowej grupy
członków i 40 pracowników spółdzielni. Od rozmowy o historii rozpocząłem swoją październikową wizytę, a
uczestniczył w niej również wiceprezes
Krajowej Rady Spółdzielczej Stanisław Śledziewski, od wielu lat związany rodzinnie i zawodowo z Mińskiem i
okolicą. Obaj następnie z gospodarzem
PSS zwiedzaliśmy nowoczesne placówki, wraz z najnowszym obiektem jakim
jest sklep TANIOCH z promocyjnymi
cenami.
Spółdzielnia posiada obecnie 6 własnych sklepów spożywczych w dobrych
lokalizacjach osiedlowych i w pobliskim
Zalesiu (otwarty w 2012 r.) oraz 7 sklepów w dzierżawie (usługi, bankowość,
gastronomia). Również część powierzchni siedziby PSS przy ul. Spółdzielczej jest
wynajmowana. Przychody w 2013 r. wyniosły ponad 8 mln zł i co roku członkowie otrzymują dywidendę. Jak podkreśla
prezes Durda to zasługa pracy całej załogi, która realizuje strategię handlu, z naciskiem na sprzedaż towarów świeżych,
owoców i warzyw oraz na sympatyczną,
przyjazną obsługę klienta. Majątek spółdzielni ocenia na ponad 8 mln zł, a ponieważ uregulowano stan prawny obiektów,
to pracują na swoim.
Pracownicy administracji często pomagają w handlu, a szefowa działu handlowego, pełna inicjatywy Barbara Chrza-

Ireneusz Durda i Stanisław Śledziewski
przed sklepem Tanioch.
nowska dwa razy w tygodniu przywozi
świeże warzywa i owoce z warszawskiej
giełdy. Tutaj każdy w PSS wie, że w każdej chwili może koleżankę i kolegę zastąpić. W handlu trzeba być ofensywnym
– zaznacza prezes. Dbają więc o świeże
zaopatrzenie w mięso i wędliny (Sokołów, Maxmeat, JBB, Korona, Wróbel),
nabiał (OSM Garwolin, Alpan, Tradis).
Doświadczona załoga doskonale zna
potrzeby klientów, a nawet ich sytuację
rodzinną i materialną. Zdarza się że zakuDokończenie na str. 3

Komisja Historyczna WSS

Komisja działa już 35 lat

J

uż kilka razy wybierałem się na
festyn spółdzielczy do Białej Podlaskiej, zapraszany przez zawsze
gościnnego prezesa PSS Eugeniusza
Mazura. Zwykle coś wypadało w Warszawie, że nie mogłem oderwać się od
codziennych obowiązków w stolicy.
Tym razem zaskoczyłem prezesa, przybywając już w trakcie trwania imprezy na plac przed SDH Sawko, bo tam
przynajmniej dwa razy w roku spółdzielnia organizuje dla mieszkańców
miasta i swojej załogi takie festyny,
które służą integracji ludzi i są dobrym
relaksem.
To wyraz spółdzielczej wspólnoty, bo
społemowcy nie traktują swego przedsiębiorstwa wyłącznie jako miejsca pracy,
ale organizację ludzi o wspólnych celach
i ideałach, firmę która służy społeczeństwu, a nie egoistycznie zamyka się, tylko
by osiągać zyski, jak to bywa w spółkach.
Festyn to znakomita okazja, aby pokazać się mieszkańcom miasta, nie tylko
od strony zaopatrywania w żywność, ale
i jako mecenasa kultury. Bo oprócz prezentacji wyrobów PSS w promocjach
i degustacjach, m.in. wyrobów garmażeryjnych i ciast, produkowanych we własnej restauracji Stylowa i zakładzie przetwórstwa ryb, pieczywa i ciast z własnej
piekarni-ciastkarni, zapewniono bogaty
wielogodzinny program artystyczny.
W południe gdy przyjechałem trwał
akurat występ własnej znakomitej Kapeli Ludowej Społem w strojach regionalnych. Śpiewali i grali znane i mniej znane
pieśni ludowe i patriotyczne. Potem były
liczne występy innych zespołów. A to
m.in. bratniej kapeli ludowej Podlasiacy z Bialskiego Centrum Kultury, kapeli
podwórkowej Klawa Ferajna, Zespołu
Tańca Towarzyskiego Amigo Dance,
zespołów tańca nowoczesnego i współczesnego Dance Academy Studio i Grupy
Break Dance Twisted Feet oraz Zespołu
Wokalnego Chwilka z BCK.
Występy odbywały się na estradzie
ustawionej przy SDH Sawko, a widzowie
siedzieli na ławach i przy stołach w improwizowanym ogródku, gdzie degustowali m.in. kiełbaski, bigos, karkówkę,
piwo lubelskie. Co chwila na estradzie
odbywały się konkursy dla dzieci i dorosłych, prowadzone przez pracowników
Społem i Bialskiego Centrum Kultury.
Wokół były stoiska, m.in. z plonami jesieni – warzywami i owocami oraz kompoDokończenie na str. 3

Na zdjęciu od prawej: siedzą: Juliusz Gerung, Bolesława Rużalska, Kazimierz
Bendkowski, stoją: Maria Strzelecka, Małgorzata Klimas-Komorowska, Irena
Chojnowska, Janina Danikowska, Elżbieta Ziemak, Piotr Przybysz, Wacława Maj,
Janusz Osiński, Janina Kowalska, Dariusz Gierycz.
Patrz artykuł na str. 5

Warsztaty Handlowe MAH

Siedem prezentacji

Spółdzielcy i ich kontrahenci podczas warsztatów.

27

października br. w sali im. Ireny Strzeleckiej w gmachu Społem w Warszawie odbyły się kolejne Warsztaty Handlowe Mazowieckiej Agencji
Handlowej „Społem”. Gospodynią spotkania była prezes MAH Jadwiga Wójtowicz-Garwoła witając na wstępie serdecznie przybyłych przedstawicieli
spółdzielni-wspólników Agencji oraz przedstawicieli siedmiu firm-kontrahentów
MAH. Były to firmy: ANDA Dystrybucja, Energizer, Animex, Wawel, Polski Tytoń, Agrecol i La Rive.
Dokończenie na str. 3
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Z kart
historii

O

bok Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Roman
Dmowski należał do tej czołówki polityków, działaczy narodowych,
którzy najwięcej przysłużyli się do
odzyskania – po 123 latach zaborów
– przez Polskę niepodległości. W tym
roku mija 150 lat od jego narodzin i 75
lat od jego śmierci...
Roman Dmowski urodził się 9 sierpnia
1864 roku we wsi Kamionek na obrzeżach
Warszawy – dziś ta wieś jest częścią wiel-

Dmowski był czołowym polskim politykiem – pełnił funkcję ministra spraw
zagranicznych, wybitnym publicystą politycznym, posłem na Sejm Ustawodawczy
RP. W roku 1906 objął redakcję „Gazety
Polskiej”. Rok później został posłem do
rosyjskiej II i III Dumy, w której kierował
Kołem Polskim. Wkrótce napisał książkę
„Niemcy, Rosja i kwestia polska”, w której przedstawił położenie polityczne Polski i jej zaborców. Głównym założeniem
było stwierdzenie, że największym zagrożeniem dla Polaków były Prusy i ich polityka germanizacyjna. Autor wskazywał
w książce, że dla Austrii i Rosji kwestia
polska była problemem lokalnym, podczas gdy dla Niemiec zasadniczą sprawą

Konsekwentna postawa antyniemiecka Dmowskiego doprowadziła go do
wielkiego sukcesu po zakończeniu I wojny światowej, gdyż stanął on bowiem
w 1917 roku na czele, uznawanego przez
państwa ententy Komitetu Narodowego
Polskiego we Francji i był wraz z Ignacym Paderewskim delegatem na Konferencję Pokojową w Paryżu. Polityka
antyniemiecka obozu narodowego doprowadziła do sytuacji, że Polska została
uznana za państwo zwycięskie w I wojnie
światowej, co dawało nam prawo uczestniczenia w negocjacjach pokojowych
w Wersalu.
Traktat Wersalski to ogromny sukces
Paderewskiego i Dmowskiego, który

Dobrze przysłużył się Ojczyźnie
kiej dzielnicy stolicy – Pragi Południe,
w ubogiej rodzinie szlacheckiej, która
pieczętowała się herbem Pobóg. Zmarł
2 stycznia 1939 r. w Drozdowie pod
Łomżą, a pochowany jest na cmentarzu
bródnowskim. Był bardzo zdolnym, niezwykle pracowitym człowiekiem przez
całe życie, które poświęcił bez reszty Ojczyźnie, by ta odzyskała niepodległość.
I udało mu się przeżyć – wraz z innymi
Polakami– czas wielkiej satysfakcji politycznej, czas tryumfu narodowego.
W 1886 r. podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując doktorat z biologii i stypendium na dalsze
studia w Paryżu. W 1902 r. publikuje
swoją fundamentalną pracę „Myśli nowoczesnego Polaka”, gdzie zdefiniował
nowoczesny polski patriotyzm polityczny. Dmowski nie zamyka się w kategoriach polityka partyjnego, myślącego
jedynie w perspektywie ideologicznej.
Jego głównym celem było tworzenie
wielkiego ruchu narodowego, a nie
wyłącznie partykularnie nastawionej
partii politycznej. Ten typ niepartyjnego myślenia o Polsce krzewił Dmowski
również w okresie międzywojennym
w wolnej już Polsce. Głównym tego
przejawem była budowa – po zamachu majowym J. Piłsudskiego – Obozu
Wielkiej Polski, czyli ponadpartyjnego
ruchu politycznego.

była ekspansja w kierunku wschodnim.
I to stanowiło główne niebezpieczeństwo
dla Polski.

JERZY WOJCIEWSKI

W Sejmie

Nowe regulacje od 13 grudnia

S

ejm przyjął w piątek 7 listopada
poprawki Senatu do noweli ustawy o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych. Wdraża ona unijne przepisy, m.in. zakłada, że wszystkie zakłady pakowania jaj obejmie
kontrola Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych. Ustawa ma wejść w życie 13 grudnia. Teraz
zostanie ona przekazana do podpisu
prezydenta.
Jak podaje PAP, posłowie przyjęli
jednogłośnie wszystkie trzy poprawki
Senatu do nowelizacji ustawy o jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych
oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności
i żywienia.
Pierwsza ujednolica definicję „konsumenta finalnego”, druga wprowadza
obowiązek oznaczenia w języku polskim
produktów żywnościowych wprowadzanych do sprzedaży na terenie naszego
kraju, trzecia - nadaje nowe brzmienia
art. 15 noweli, dotyczący on obowiązków
prowadzącego rzeźnię. Nowe przepisy

w trzech językach płynnie przedstawiał
nasze polityczne racje, które przekonały
delegatów innych państw Ententy, że Polska zasługuje na niepodległość. Drodzy
Czytelnicy – to właśnie w sensie prawa
międzynarodowego Traktat Wersalski
powoływał do życia – po 123 latach
niewoli – państwo polskie i dookreślił
jego granice zachodnie...
W dniu 8 stycznia 1999 roku,
w sześćdziesiątą rocznicę śmierci Romana Dmowskiego, Sejm RP docenił
jego zasługi następującą uchwałą.
Oto jej obszerny fragment:... „Sejm
RP wyraża uznanie dla walki i pracy
wielkiego męża stanu na rzecz odbudowania niepodległości państwa
polskiego i stwierdza, że dobrze przysłużył się naszej Ojczyźnie. W swojej
działalności Roman Dmowski kładł
nacisk na związek pomiędzy rozwojem narodu i posiadaniem własnego
państwa formułując pojęcie narodowego interesu. Oznaczało to zjednoczenie wszystkich ziem dawnej Rzeczypospolitej zamieszkałych przez
polską większość, a także podniesienie
świadomości narodowej wszystkich
warstw i grup społecznych. Stworzył
szkołę politycznego realizmu i odpowiedzialności....”

mają wdrożyć do naszego prawa przepisy unijne. Ich cel to zwiększenie ochrony
interesów konsumentów.
Ustawa zakłada, że rolnicy, którzy
zajmują się pakowaniem jaj, będą mieli
obowiązek zgłoszenia tej działalności
wojewódzkiemu inspektorowi jakości
handlowej. Obecnie inspekcja kontroluje
30 proc. z ok. 450 takich firm.
Przepisy wprowadzają też zmianę
w definicji bydła, którego tusze muszą
być poddawane klasyfikacji. Od 1 stycznia 2014 r. klasyfikacja dotyczy bydła
w wieku od ośmiu miesięcy. Natomiast
przestaje obowiązywać definicja bydła
dorosłego, za które uważano zwierzęta
o masie powyżej 300 kg. Obecna unijna
definicja nie odnosi się więc do masy, tylko do wieku zwierząt.
Nowela wprowadza procedury zatwierdzania technik automatycznej klasyfikacji tusz wołowych. Obecnie klasyfikacja tusz wołowych jest prowadzona
metodą wzrokową przez uprawnionego
rzeczoznawcę. W wyniku postępu tech-

nicznego do klasyfikacji tusz wołowych
wprowadzono urządzenia automatyczne.
W tym celu musi być przeprowadzony test certyfikacyjny. KE musi być
poinformowana o metodologii takich
badań. Instytucją odpowiedzialną za organizację takich testów ma być Główny
Inspektor Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych. Zgodnie z nowymi przepisami koszty zatwierdzenia
techniki automatycznej klasyfikacji tusz
wołowych pokrywałby zainteresowany
podmiot, ubiegający się o zatwierdzenie
takiej techniki.
Nowelizacja doprecyzowała też procedury dot. kontroli prawidłowości dokonywanych transakcji finansowanych
z Europejskiego Funduszu Rolniczego
Gwarancji poprzez określenie zasad
współpracy między Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych, prezesem Agencji
Rynku Rolnego i prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nowe prawo wprowadzi też zmiany
w ustawie z 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia. To konsekwencja
wejścia w życie zmienionych przepisów
unijnych. Odnoszą się one m.in. do definicji dot. okresów trwałości.
Opr. Red.
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Felieton obywatelski

OECD

, czyli Organizacja
Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju, której Polska jest pełnoprawnym członkiem od 1996 roku, stara się
wspieraćć wzrost ekonomiczny i podnoszenie poziomu życia ogółu obywateli w poszczególnych krajach. Zarząd
OECD mając nadzieję, że jego działania przynoszą choć po części pozytywne skutki ogłasza co pewien czas raport
porównawczy. Dane do stworzenia
tego obiektywnego indeksu pochodzą
z systematycznie gromadzonych zasobów własnych, zbiorów państw członkowskich oraz ze statystyk ONZ. Mogą
one służyć ocenie naszych władz rządowych i samorządowych, tuż przed
dniem wyborów samorządowych 16
listopada! Spójrzcie wyborcy!

wolenia z życia ogółu obywateli, który
w badaniach OECD osiągnął zaledwie
3,4 pkt.
Tę złą ocenę potwierdzają inne dane
jak zapaść demograficzna, alarmujący
wzrost liczby samobójstw (45 % więcej
w 2013 r. aniżeli rok wcześniej. Jest więcej samobójstw niż śmiertelnych wypadków drogowych. Niezadowolenie z poziomu życia i frustracja pogłębia apatię
społeczną, a nie mobilizuje do aktywnego
działania, które w raporcie OECD sklasyfikowano na 1,3 pkt.
Niestety tę atrofię aktywności obywatelskiej widać gołym okiem – na kilka
tygodni przed wyborami samorządowymi
kampania niemrawo się ślimaczy. Także
środowiska prawicowe zamiast zwierać
szeregi na początku roku wyborczego
marnotrawią energię na wzajemne spory,
wykazują objawy rozprzężenia i fizycznego wyczerpania. A bezrobotni, wykształceni młodzi ludzie sukcesywnie emigrują.

Spójrzcie wyborcy!

Kolejny taki raport został opublikowany niedawno – 12 października br. Wynika z niego niezbicie, że Polska to jedno
z najtrudniejszych państw do życia. Z wyjątkiem bezpieczeństwa i niezłej jakości
szkolnictwa to w ogólnym zestawieniu
nasz kraj prezentuje się bardzo mizernie.
Na 34 oceniane kraje Polska wręcz
źle wypada pod względem ilości pokoi
mieszkalnych na jedną osobę i zajmujemy tu 3 miejsce od końca. Eksperci obliczyli, że na 1 mieszkańca przypada średnio jedno pomieszczenie...
Usytuowaliśmy się na końcu stawki
ocenianych państw z uwagi na dramatycznie niską punktację uzyskaną w takich dziedzinach jak poziom zarobków
– 1,5 pkt w dziesięciopunktowej skali;
dostępność mieszkań i skala bezrobocia – 0,3 pkt; jakość usług publicznych
i służby zdrowia – 2,8 pkt. Wręcz źle wygląda stopień rozwarstwienia dochodów.
Zarobki 20 % najlepiej sytuowanych
Polaków są niemal pięciokrotnie wyższe niż 20% najmniej zarabiających, co
niewątpliwie pogłębia poczucie krzywdy
i niesprawiedliwości społecznej, a także
wpływa na obniżanie się poziomu zado-

Gwałtownie rosnącą kolejną falę emigracji na łamach „Wprost” określono „wielką
ucieczką”. Jest to tragiczna dezercja za
chlebem i mieszkaniem, którego rządy kolejnych ekip nie potrafiły zapewnić.
Sadzę, że polityczne „samochwały”
wszelkich opcji, które w czerwcu br. zachłystywały się we wszelakich mediach,
naszą 25-letnią wolnością – nie wspominając nic o wyprzedaży narodowego przemysłu, o rosnącym bezrobociu, o masowym ubożeniu narodu, powinny w pokorze
przeczytać kilka razy ten niezwykle smutny
dla Polski raport OECD i bić się w piersi
w tych samych mediach. Kolejne „obiecanki-cacanki” zmian na lepsze nie wystarczą!
Polecam czołowym decydentom Platformy Obywatelskiej i PSL oraz rwącym
się do władzy PiS-owcom oraz SLDowcom, żeby wbiły sobie do politycznie
rozpalonych głów merytoryczne uzasadnienie OECD, po co stworzyła ten raport.
Otóż ta mądra organizacja tłumaczy, że
publikując raport chce dać obywatelom
wiedzę, która pozwoli im na większe
kontrolowanie polityk państwowych,
które wpływają na życie każdego z nas.
Jerzy Wojciewski

l Panorama Wydarzeń l

Ø

Mlekovita jednoczy
branżę

Jak informują Wiadomości Handlowe z 9 listopada, Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita zapowiada wielką
konsolidację. Spółka twierdzi, że aby konkurować po zniesieniu kwot mlecznych,
musi być większa – informuje Puls Biznesu. Do UOKiK trafił wniosek o połączenie
SM Mlekovity z Tomaszowską Spółdzielnią w Tomaszowie Lubelskim. Jak informuje gazeta, do Mlekovity mogłoby trafić
nawet 20–30 takich spółdzielni.

ØEwko-rozwiązania
Poznaniu

Jak podaje 23 października br. portal
dlahandlu.pl, PSS Społem w Poznaniu
wyremontowała sklep „Kącik”. Podczas
modernizacji wykorzystano ekologiczne
rozwiązania – ogrzewanie i ochładzanie
sklepu w zależności od potrzeb, wspomagane będzie przez metodę odzysku
ciepła, zastosowano również oświetlenie
LED a docelowo cały budynek będzie
docieplony. Do nowej aranżacji dostosowane zostały zrobione na wymiar meble,
w tym regał na wino oraz piekarniczy.
Przy wejściu na salę sprzedażową znajduje się stoisko z kasą, gdzie można zrobić
szybkie zakupy.

Ø

 ąciki dla dzieci
K
w Nowym Sączu

3 listopada, dzięki portalowi dlahandlu.pl dowiadujemy się, ze PSS w Nowym Sączu dba o klientów z dziećmi.
PSS zorganizowała kąciki zabaw dla
dzieci. Funkcjonują one w sklepach nr
5, 25, 45, 78 i 96. „Społem” PSS Nowy
Sącz prowadzi sieć sklepów oferujących
szeroki asortyment artykułów spożywczych, chemię, kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego oraz salon odzieży męskiej „Elegant” Pierre Cardin.
Prowadzi również działalność produkcyjną pod nazwą Piekarnia-Ciastkarnia
„Saturn”, z siedzibą przy ulicy Nawojowskiej.

zterokrotny
ØCskok
cydru

Jak pisze 6 listopada portalspozywczy.pl, popularność cydru w Polsce
rośnie, a jego spożycie, do października
2014 r. jest już ponad 4-krotnie wyższe
niż w roku ubiegłym. Zdaniem eksper-

tów rynek cydru jest perspektywiczny.
Rok 2013, sprzedażowo został zamknięty
z wynikiem 2 mln l. Obecnie do października 2014 r. jest to już ok. 8, 5 mln l i jak
prognozują eksperci to dopiero początek.
– Docelowo dojrzały rynek cydru może
osiągnąć poziom 90 mln l rocznie ( 2,4 l
per capita), co jest wielkością realistyczną,
gdyż oznacza wzrost konsumpcji na jednego mieszkańca do poziomu przybliżonego
konsumpcji w Hiszpanii czy Francji, a nie
w państwach będących liderami rynku,
takich jak Finlandia, Irlandia lub Wielka
Brytania – komentuje Andrzej Sadowski,
ekspert Centrum Adama Smitha.
Osiągnięcie pułapu 90 mln l i dogonienie Europy Zachodniej jest możliwe
w ciągu najbliższych 5 lat, pod warunkiem jednak, że cydr otrzyma określone
wsparcie ze strony Państwa. Krokiem
w dobrą stronę, dla rozwoju rynku było
ustalenie odrębnej stawki akcyzowej na
cydry i perry. Chodzi też o przyznanie cydrom prawa do reklamy i promocji.
Wraz z rosnącą popularnością cydrów
mogą one stanowić wizytówkę regionów
swojego pochodzenia i promować je na
cały kraj. Tak jak na świecie istnieje enoturystyka, tak w Polsce można by wykreować cydroturystykę.

dla bogatych

ØPodatki
sieci na Węgrzech

Węgierski rząd Victora Orbana szykuje się do wprowadzenia podatku od
obrotów dla dużych sieci handlowych.
Zaskoczeniem są jednak wysokie progresywne stawki – podaje gazeta.pl za
węgierskim „Nepszabadsag”. Podatku
nie zapłacą małe sieci handlowe. Stawkę 0,1 proc. zapłacą firmy, których roczne
obroty nie przekraczają 50 mld forintów,
czyli 683,3 mln zł. Z kolei 1 proc. stawkę zapłacą te sieci, których obroty przekraczają 50 mld forintów. Dalej stawka
podatku zwiększa się o 1 pkt proc. za
każde 50 mld forintów obrotu rocznie.
Maksymalną stawkę podatku obrotowego
ustalono na 6 proc. dla firm, których obroty na Węgrzech przekraczają 300 mld
forintów rocznie, a więc 4,1 mld zł (tylko
Tesco wpada w ten próg).
Projekt nie trafił jeszcze do do parlamentu, ale sieci handlowe już go oprotestowały. Taki podatek istniał już na Węgrzech od 2010 roku, a jego maksymalna
stawka wynosiła wówczas 2,5 proc. rocznych obrotów. Rząd wycofał się z niego
kilka miesięcy temu po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
– przypomina gazeta.pl.
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PSS Grodzisk Mazowiecki

Warsztaty Handlowe MAH

Otwarcie Centrum Milanówek Siedem prezentacji
Dokończenie ze str. 1

Społem. Przybyli prezesi zaprzyjaźnionych spółdzielni, miejscowych i warszawskich. Wśród nich zauważyliśmy
Sylwestra Cerańskiego z Mokpolu,
Bogusława Różyckiego z WSS Praga
Południe i Janusza Kazimierczuka
z SPC.

Prezes Grażyna Gąstał wita gości.
Gospodynią spotkania była pełna radosnej energii prezes PSS w Grodzisku
Maz. Grażyna Gąstał, w towarzystwie
wiceprezes Ewy Gąsior i przewodniczącego Rady Nadzorczej Tadeusza Proczka.
A specjalne słowa podziękowanie za tę
piękną inwestycję skierowała pani prezes
do byłego długoletniego prezesa PSS,
Władysława Danieluka, który był też inspektorem nadzoru tej budowy. Potem do
architekta inż. dr Andrzeja Jaworskiego,
głównego wykonawcy Mirosława Wójcika i kierownika budowy Adama Mańko.
Wreszcie do załogi sklepu i dyrektora

całego obiektu Bogdana Badowskiego,
którzy również ostatnie noce mieli bezsenne…
Potem przemawiali goście, zgodnie wysoko oceniając wielkie wysiłki grodziskich
społemowców. Pani prezes i burmistrz Milanówka przecięli wstęgę i wszyscy mogli
podziwiać obiekt w środku. Na parterze
sklep spożywczy i na górze część przemysłową z AGD, szkłem i porcelaną sieci Florina oraz pomieszczenia jeszcze do
wynajmu. Będzie tu apteka, punkt usług
optycznych, pralnia.
W sklepie spożywczym pracuje 20osobowa załoga, z pięcioma liderkami
zmian. Godziny otwarcia to od poniedziałku do soboty 6-21 oraz w niedziele
8-20. Honorowane będą karty lojalnościowe Społem, Karta Dużej Rodziny.
Warto dodać, że podczas otwarcia degustacjami wyróżniły się takie firmy, jak
Dr Oetker, warszawska SPC, Bacówka,
Pekpol, Pomorskich z Milanówka (słynne krówki).
Galeria Milanówek to wspaniały akcent 110-lecia PSS w Grodzisku. Przypomnijmy, że już na tegorocznym Zebraniu Przedstawicieli prezes Grażyna
Gąstał wspomniała o szeregu wyróżnień,
przyznanych spółdzielni, takich jak m.in.
nominacja do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2013 r. czy odznaczenie
Medalem Europejskim przez BBC oraz
o szeregu innych. Wyświetlono wtedy
film z uroczystości wręczenia nagród
i wyróżnień. Jak poinformowano, wysoka, bo sięgająca 20 proc. zysku netto dywidenda oraz znaczący odpis na fundusz
spółdzielczy, są wynikiem nie tylko bardzo dobrej sytuacji finansowej firmy, lecz
mają też stanowić element uświetnienia
Jubileuszu 110-lecia istnienia „Społem”
w Grodzisku Maz.
Na koniec przypomnijmy anons ze
strony internetowej PSS w Grodzisku
Mazowieckim: „…Atrakcyjne lokale

PSS Mińsk Mazowiecki

handlowe i usługowe-„Galeria Milanówek” w budowie. Doskonała lokalizacja
– Milanówek zbieg ulic Królewskiej (trasa łącząca dynamicznie rozwijający się
rejon miast z Warszawą) i Podwiejskiej
jako wyjazd z miasta w kierunku Warszawy. Trasa powiązana jest zjazdami
z autostradą A2. Powierzchnia użytkowa
do zagospodarowania 1600 mkw. z możliwością podziału na lokale o wielkości

Goście podziwiają sklep.
przystosowanej do potrzeb. Do pozyskania własnego lokalu wystarczy udział wynikający z powierzchni i ceny za 1 mkw.
powierzchni użytkowej, zależnej od usytuowania w wysokości od 4980 zł./mkw.
netto wnoszony w terminach ustalonych
umową. Rozpoczęcie budowy II półrocze
2012 r. Przekazanie obiektu do użytku
w 2014 roku…”.
Finis coronat opus! – Koniec wieńczy dzieło! Sukcesów życzymy jak najwięcej.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ

Dokończenie ze str. 1

W pierwszej części spotkania prezes
MAH poinformowała o przewidywanych
pozytywnych wynikach finansowych
Agencji za rok 2014 i pomyślnych perspektywach w roku 2015, ponieważ MAH
staje się coraz bardziej atrakcyjnym partnerem dla kontrahentów. Natomiast dyrektor Henryka Brzezicka przypomniała
o licznych działaniach promocyjnych
MAH i najbliższych planach. Nasza koleżanka redakcyjna Jolanta Jędrzejewska, także jako przedstawicielka WSS
Śródmieście, zachęcała spółdzielców do
udziału we wspólnych akcjach na rzecz
dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej, realizowanych pod hasłem „właściwe odżywianie pomaga w nauce”.
W części drugiej jako pierwszy zabrał głos dyrektor Robert Mazurkiewicz
z ANDA, omawiając rozwijający się
w kraju rynek piwa. Polskie browary
przeżywają renesans, a Polacy piją obecnie rocznie 96 litrów piwa na głowę.
Wśród 70 lokalnych browarów uznanie
konsumentów zyskują m.in. prezentowane na stołach piwa z Namysłowa, Grybowa, Nakła nad Notecią, a także cydry
polskie. Z kolei Marcin Bukowski z Energizer, która to marka jest w swej branży
baterii numerem jeden na rynku, przedstawił najnowszą ofertę firmy, w tym
m.in. zestawy baterii paluszków i lekkie
golarki Xtreme3. Skutecznie sprzedawane są w przykasowej strefie impulsowych
zakupów w sklepach.
O nowościach rynkowych firmy Krakus mówił Radosław Kowalewski z Animexu. Są wśród nich m.in. do upieczenia
w ciągu godziny paczkowane szynki,
schab ze śliwką, karkówka, boczek o 10dniowej trwałości. Także do kanapek na
zimno. Poleca tez upieczone, tylko do
podgrzania piersi i uda z gęsi o trwałości 80 dni. Dla kontrastu, następny mów-

ca mówił o nowościach świątecznych
krakowskiego Wawela. Mariusz Malarz
zachęcał do sprzedaży w sklepach społemowskich m.in. znanych czekolad i pralin, ale także galaretek w czekoladzie oraz
nowości – żelków, czekolad z wiśniami
i chili, pełnych śliwek w czekoladzie,
czekoladek kwadratowych na wagę. Np.
w sklepie Mokpolu już można korzystać
z nowej ekspozycji tych nowości.
O poszerzaniu oferty Polskiego Tytoniu
mówił Krzysztof Biernacki. Jego firma
poleca obok wyrobów tytoniowych także
sprzedaż m.in. wyrobów farmaceutycznych, leków i suplementów diety, napojów,
słodyczy i alkoholi. Zalecał sprzedaż impulsową popularnych na jesieni i w zimie
tabletek przeciwbólowych, przeciwgrypowych, przeciw przeziębieniom, środków
na gardło, żołądek, multiwitaminy. Natomiast następny prezenter, Tadeusz Dragan
z firmy AGRECOL, która jest sponsorem
popularnych seriali TV – Ojciec Mateusz
i Rancho – zachęcał do sprzedaży środków
przeciw gryzoniom i molom.
Akcenty zapachowe wniósł Krzysztof Widerkiewicz z firmy La Rive, która
coraz bardziej od 10 lat zdobywa rynek
swoimi produktami kosmetycznymi
dla pań i panów. Świetnymi prezentami
świątecznymi, czy urodzinowymi mogą
być np. wody kolońskie w dużym wyborze dla panów i wody perfumowane dla
pań, albo np. żele pod prysznic. Wśród
dezodorantów można znaleźć np. te o zapachu cygar hawańskich – Cubana, serie
kosmetyczne La Rive także te z elementami kryształków Swarovski.
Uczestnicy prezentacji mogli degustować zachwalane wyroby na stołach,
albo korzystać z regałów. Wśród nich
zainteresowaniem cieszył się regał z pieczywem warszawskiej SPC, w tym m.in.
chleby razowe na naturalnym zakwasie,
wysoko cenione w Warszawie i na Mazowszu.
DARIUSZ GIERYCZ

PSS Biała Podlaska

Handel z inicjatywą Kocham „Społem”
Dokończenie ze str. 1

py dla starszych, chorych osób dostarcza
do domu. Jak podkreśla prezes, załoga jest
w połowie złożona z młodszych pracowników, ale każdy musi znać gusta klienta
i właściwości towarów. Miła atmosfera w
sklepie sprzyja zakupom i budzi zaufanie.
Tą więzią górujemy nad konkurencją,
gdzie klient jest anonimowy.
Czasem do większych zakupów zachęcają np. sprzedawane tanie kanapki z
wędlinami i serem po 2,50 zł, czy sałatki
śledziowe i jarzynowe. Dobre śledzie, np.
z żurawiną, po kaszubsku, marynowane,
sprowadzane są z Grybowa koło Siedlec
z firmy Rybor. Kupują emeryci i młodzież
szkolna, pracownicy biur. Natomiast
mrożone gęsi i kaczki kupowane są na
wydłużone weekendy. Mińsk to sypialnia
Warszawy i dlatego trzeba dbać o towary
na rodzinne obiady niedzielne.
Oczkiem w głowie prezesa jest obecnie oddany niedawno do użytku TANIOCH przy ul. Siennickiej. Tylko 8 dni
trwało przystosowanie placówki, a po
otwarciu, bez reklamy, odnotowano niebywały napływ klientów. Na 450 mkw.
powierzchni przy 8-osobowej załodze
obroty miesięczne skoczyły ponad dwukrotnie, a klientów bywa nawet 1100
dziennie. Ceny niższe niż w dyskontach
przyciągają na zakupy chętnych. Np. czekolada wedlowska z orzechami jest tu po
1,67! Albo sery twarde poniżej 15 zł za
kilogram i tanie paczkowane końcówki
wędzonek z Sokołowa. Warto pochwalić
aktywną załogę sklepu nr 36, którą kieruje Grażyna Wrzos (z-cy to Małgorzata
Trąbicka i Marta Kozłowska).

W sklepie nr 5.

Także inne placówki osiedlowe uzyskują niezłe obroty, nawet te po 150-200
mkw. powierzchni. Odwiedziliśmy np.
sklep nr 50 przy ul. Przemysłowej (kier.
Ewa Gut, z-ca Małgorzata Waśniowska),
czy sklep nr 56 przy ul. Topolowej (kier.
Bożena Królak, z-ca Ewa Kostrzycka).
W każdym zadbane ekspozycje towarów,
dobre jasne oświetlenie, czytelne napisy.
I widać, że mimo rosnącej konkurencji te
placówki, jak i cała spółdzielnia wyrobiły
sobie trwałe miejsce na lokalnym rynku.
Ale nie zawsze było tak stabilnie
– mówi prezes Ireneusz Durda. Objął
funkcję z konkursu, po zmarłym prezesie Tobolskim, w 2001 roku. I wkrótce
nastąpił kryzys, bo w latach 2004-2005
skumulowały się trudności. Trzeba było
płacić odprawy odchodzącym na emerytury, uregulować stany prawne obiektów,
modernizować placówki. Uzyskano środki ze sprzedaży starej zużytej piekarni i
jednego sklepu. Decyzje nie były łatwe,
ale dzięki temu spółdzielnia odzyskała
możliwości rozwoju. Prezes może liczyć
na harmonijną współpracę z Radą Nadzorczą (przewodniczący Antoni Kulma)
i z całą świadomą sytuacji na trudnym
rynku załogą.
Jak można zauważyć, spokojna
stabilizacja jest cechą tej spółdzielni.
Chyba jej podstawą jest to, że prezes i
kierownicy mają zawsze dokładne dane
o wynikach sprzedaży i szybko reagują
na zmiany. Stale szukają nowych rozwiązań w handlu, metod lepszego pozyskiwania klientów, a nowe inicjatywy
służą rozwojowi. Bo stać w miejscu nie
wolno.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ
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zycje kwiatowe, specjalnie przygotowane
przez „Zieleń Miejską”. Atmosfera wspaniała, swobodna, piknikowa, braterska.
Była też okazja do rozmów. O miejscowej kulturze, o potrzebie wspierania
kultury ludowej, o aktywności społemowców. Dowiedziałem się m.in. że
cenione przetwory śledziowe z własnej
przetwórni powstają według tradycyjnych
receptur. Otóż, śledzie PSS sprowadza ze
Świnoujścia od rybaków, ale łowione są
w Morzu Norweskim koło Islandii. Są
duże i tłuste, pakowane w beczki, zalewane zaprawami korzennymi i innymi, a potem obtaczane w tych beczkach przez co
najmniej tydzień! Dopiero potem krojone
i przygotowane do sprzedaży, do sałatek
i kanapek.
W sklepie firmowym PSS obok tych
wyrobów, pierogów, klusek, naleśników,
knedli, ciast, które cieszą się ogromnym
powodzeniem, codziennie są sprzedawane gotowe obiady z sąsiedniej Stylowej

już po 9 złotych! Wkrótce będą
tanie codziennie świeże kanapki
ze śledziami, wędlinami, serami
i sałatkami, na wzór opisywanych
w Społemowcu słynnych kanapek
cieszyńskiego PSS. W tym celu
do Cieszyna udaje się po naukę
grupa pracowników. Liczą na to,
że również to będzie specjalność
spółdzielni, podnosząc obroty
w sklepach.
Serce rośnie gdy prezes
Mazur z optymizmem mówi
o inicjatywach społemowskich
i że ducha spółdzielczego mimo
silnej konkurencji, nie gaszą,
a wręcz przeciwnie - są nadal
dumni ze swych spółdzielczych
zasad, troski o innych, społecznej odpowiedzialności biznesu.
Że odróżniają się od egoistycznych
spółek, że docenia ich za to lokalna
władza i społeczeństwo.
Napis na baloniku „Kocham SPOŁEM!” dobrze obrazuje ducha tej
spółdzielni. A znak Społem widnieje na

koszulkach sponsorowanego zespołu
siatkarzy MKS Podlasie, któremu fundują znakomitą wodę Selenka.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ
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Odkłamywanie historii...
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rozsądną cenę zamówić kotlet schabowy
z połową ziemniaków bez tłuszczu? PSS
Społem posiada 4 takie lokale do których
serdecznie zapraszamy, nie zawiedziecie
się Państwo. Poniżej zamieszczamy godziny otwarcia lokali oraz terminy dyżurów.
W soboty, niedziele i święta, bary
pracują w trybie dyżurów w godz. 8.00
- 15.00. Dyżury zależne są od miesiąca i określone w tabeli na dole strony.
Bary mleczne „PSS Społem” współpracują z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej przy realizacji programu
dożywiania najuboższych mieszkańców naszej dzielnicy, co poczytujemy
sobie jako zaszczyt i akt zaufania, ze

Ludowej bary mleczne dziennie obsługiwały około 50 tysięcy głodnych
i spragnionych Warszawiaków. Razem z wiecznymi kolejkami i pustymi
półkami w sklepach, stały się uosobieniem tamtych czasów, na stałe wpisując
się w krajobraz komunistycznej stolicy.
W stanie wojennym jak się nie zabrało
jedzenia z domu to była tylko kasza gryczana z kefirem w barze. − opowiadają
rodzice.
Wybór niewielki, choć zrozumiały,
skoro żywność była reglamentowana.
Każdy bar był podobny do drugiego
– na ścianach i podłodze poniszczone
płytki lub boazeria, chwiejne, czteroosobowe stoliki z niewygodnymi krzeseł-

po komunistycznych czasach. Szkoda
tym większa, że zainteresowanie i zapotrzebowanie na ich usługi na pewno nie
maleje, a nawet ostatnimi czasy przeżywają swoisty renesans.
Kolejki do kas są takie same, jak
za socjalizmu, przed barem Bambino (ul. Krucza 21) ciągną się nawet
na zewnątrz. Warto dbać o ich istnienie również dlatego, że nazywane są
ostatnim bastionem prawdziwej polskiej kuchni, choć z tym stwierdzeniem
akurat można polemizować i uznać,
że jest odrobinę na wyrost. To na pewno nie miejsce dla dietetyków i dbających o linię. Wszystko jest tu tłuściutkie i polane śmietaną z cukrem. Nie

Gastronomiczną Centrum – wzorcowy, sławny Bambino na Kruczej
i WSS Żoliborz – lokalnie sławny bar
Sady na Sadach Żoliborskich.
Społemowcy nowohuccy piszą: „Historia barów mlecznych datuje się od
1896 r, kiedy to Stanisław Dłużewski
(rolnik i hodowca bydła) otworzył jadłodajnię serwującą potrawy bazujące
na kaszach, mące i jajach. Bar nosił
wdzięczną nazwę „Mleczarnia Nadświdrzańska”, bar był dochodowy i w 1918
r ilość lokali tego typu na terenie całego kraju bardzo wzrosła. W okresie
PRL-u bary rozkwitły a ich organizację
i prowadzenie powierzono Powszechnej
Spółdzielni Spożywców Społem. Z ciekawostek w latach pięćdziesiątych XX
w. w niektórych barach mlecznych oferowano nawet piwo.
Dziś wiele barów upadło, ale te które
istnieją, cieszą się zasłużoną popularnością. Jedzenie jest smaczne, świeże, z bardzo umiarkowaną ceną. Przekrój klientów jest bardzo szeroki, od emeryta do
nastolatka, od policjanta do pracownika
uniwersytetu. Bo gdzie można jeszcze za

strony włodarzy naszego miasta. Bar
Centralny – Os.Centrum C1, Bar Szkolny – Os. Na Skarpie 24, Bar Północny – Os. Teatralne 4, Bar Bieńczyce
– Os.Kazimierzowskie 22.” (cytat za
www.spolem.nh.pl/.

kami, ściana najbliżej wejścia z wywieszonym cennikiem oferowanych dań,
długa kolejka do kasy, stłoczona grupka
ludzi przy wydawaniu posiłków, stosy
brudnych naczyń przy okienku zwrotów
i nieustanne nawoływanie kucharki: Ruskie odebrać! I choć było to już ponad 30
lat temu, kiedy to żył jeszcze towarzysz
Breżniew, Wałęsa nie dostał jeszcze żadnego Nobla, a o Unii Europejskiej nikt
nie słyszał, to wydaje się, że niewiele się
od tego czasu zmieniło.
Jak umawiam się z koleżanką
na obiad to zawsze tutaj, do Familijnego, powspominać stare czasy. No bo
gdzie jak nie tutaj, jak tu wszystko tak
samo? − pyta stała klientka jednego
z najbardziej znanych i najstarszych,
istniejących, barów Familijnego przy
Nowym Świecie 34. Trzeba przyznać
jej rację. Kiedy z ruchliwej i modnej
(bliskość Chmielnej, pozycji obowiązkowej na mapie każdego warszawskiego nastolatka, zobowiązuje) ulicy
wchodzimy do Familijnego wkraczamy
w zupełnie inną rzeczywistość, niczym
w wehikule czasu przenosimy się parędziesiąt lat wstecz.
Formuła i koncepcja stała, wystrój
podobny, pracownicy bardzo często też
ci sami. Pomysł najwidoczniej nie wymaga udoskonalenia, skoro tak niewiele
się w barach mlecznych zmieniło. Może
menu trochę bardziej urozmaicone,
ale ceny na pewno te same – zadziwiająco niskie. Z początku 1,40 zł za kompot,
3,06 zł za naleśniki czy 4,67 zł za pierogi ruskie może wydawać się podejrzane
i nie przywodzi na myśl wysokiej jakości. Nic bardziej mylnego. Bary mleczne są dotowane przez państwo, chociaż
dotyczy to tylko potraw jarskich. Tłumaczy to wyższą cenę kultowego już schabowego (w zależności od miejsca – około 6 zł). Poza tym nie muszą przynosić
dochodu, zarabiają tylko na produkty
i pensje swoich pracowników. Bary są
przeważnie własnością miasta, choć kiedyś należały w większości do spółdzielni SPOŁEM.
Gdyby nie miasto, z pewnością większość z nich dawno by już upadła. Bary
mleczne to nie tylko tanie, smaczne
jedzenie, ale użytkowy skansen, świadectwo naszej kultury i miły spadek

zawsze jedzenie jest też ciepłe, co wynika ze sposobu wydawania posiłków.
Narzekającemu klientowi towarzyszka przy stole odpowiada: Wiadomo,
że będzie chłodne. Jak się przychodzi
wieczorem to jakie ma być, jak nie
chłodne? Choć przyznam Panu rację,
moja zupka to też mało rozgrzewająca.

Poradnik konsumenta

odmianach. Niektóre produkty wpadają
w oko, inne mogą odstraszyć zgrzebną
etykietą. I choć te same potrawy w zależności od producenta różnią się pod
względem składników i ich proporcji, to
zestaw „dodatków” zazwyczaj jest bardzo podobny.
Przyjrzyjmy się „klopsom w sosie
pomidorowym”. Ich podstawa to „masa
mięsna”, której podstawa to znany
wszystkim wielbicielom parówek MOM
(mięso oddzielane mechanicznie), czyli
miks odpadków mięsnych, tłuszczu oraz
resztek kostnych – w tym przypadku drobiowych (9,98 proc. masy produktu). Nieco mniej jest wieprzowiny (8,68 proc.),
natomiast wołowina pojawia
się tu w ilości
raczej grzecznościowej
(3,62
proc.).
Dodatkowych protein klopsom dostarcza
hydrolizat białka sojowego, a węglowodanów – mąka pszenna i skrobia ziemniaczana. Z warzyw w słoiczku zmieściły
się jedynie marchewka i cebula. No i pomidory – w formie przecieru. To zasadniczo tyle substancji spożywczych. Resztę
spisu składników wypełniają „substancje
dodatkowe”: wzmacniacze smaku E621,
E635, stabilizatory E450 i E451 oraz substancja zagęszczająca E1422.
W podobny zestaw wspomagaczy
zostało wyposażone „leczo warzywne
z kiełbasą”. W tym przypadku „zabrakło”
co prawda wzmacniaczy, za to pojawiają
się: stablizator E452 oraz substancja konserwująca E250. (...)
Wzmacniacze smaku, konserwanty,
zagęstniki, emulgatory i stabilizatory
można znaleźć również w bigosie oraz

gulaszu wieprzowo-wołowym (2,6proc. zawartości wołowiny), a niektóre
z tych dodatków również w pulpetach
i fasolce. Z kolei barwniki, m.in. okryty
złą sławą karmel amoniakalny (E150c),
znalazły zastosowanie we „flaczkach
wołowych w rosole”. W tym przypadku
zawartość wołowiny (konkretnie przedżołądków wołowych), wynosi zawrotne
35 proc.
Lepiej jest tam, gdzie mięsa (lub
„mięsa”) nie ma w ogóle. Na przykład
„leczo pieczarkowe łagodne” z dodatków zawiera jedynie niewinnie brzmiącą
skrobię modyfikowaną, która pełni funkcję zagęstnika. Poza tym pieczarki (28,5

z amoniaku i sacharozy. Używany do
barwienia m.in, sosów i pieczywa na
kolor brązowy. Może mieć niekorzystny
wpływ na wątrobę i żołądek, wywoływać alergię i nadpobudliwość, a także
obniżać płodność.
• E250 (azotyn sodu). Sztuczny konserwant służący do peklowania mięsa.
Według danych Międzynarodowej Agencji Badania Raka (IARC) jest to substancja potencjalnie rakotwórcza – pod wpływem wysokiej temperatury wytwarza
kancerogenne nitrozaminy. Zatem "leczo
warzywne z kiełbasą" bezpieczniej jest
spożywać na zimno.
• E407 (karagen). Środek żelujący
i zagęszczający.
Utrudnia
przyswajanie substancji
odżywczych
z
pokarmu.
Według danych opublikowanych przez
Uniwersytet Iowa związek ten może wywoływać ubytki błony śłuzowej żołądka
i jelit, a nawet prowadzić do zmian złośliwych.
• E412 (guma guar). Zagęstnik. Przy
spożyciu większych ilości może powodować wzdęcia, bóle brzucha, nudności
i biegunkę.
• E415 (guma ksantanowa). Zagęstnik. Wywołuje podobne skutki, co guma
guar. Jej nadmierne spożycie możne również skutkować wysokim ciśnieniem krwi
i migreną.
• E450 (difosforany sodu i potasu).
Syntetyczne emulgatory. Przy spożyciu
w większej ilości ograniczają wchłanianie wapnia, żelaza i magnezu, a w dłuższej perspektywie – sprzyjają rozwojowi
osteoporozy.

N

a stronie internetowej PSS
Społem Nowa Huta w Krakowie możemy sporo dowiedzieć się o prawdziwej historii barów
mlecznych w Polsce. Wcale nie był to
wymysł osławionej „komuny”, lecz
powstały one z potrzeby społecznej
grubo ponad sto lat temu… W latach
PRL dzięki „Społem” osiągnęły swój
największy rozkwit. Teraz wraca fala
zainteresowania nimi. W stolicy bardzo popularne są nadal bary mleczne
prowadzone przez spółdzielnie społemowskie: Warszawską Spółdzielnię

Prawdziwe dzieje barów mlecznych

P

opularny portal ONET 12 września br. zamieścił artykuł Przemysława Ćwika demaskujący
prawdziwą zawartość wielu słoików
kryjących przetwory mięsne i warzywno-owocowe. Wskazuje na szkodliwość
zawartych w nich składników chemicznych. Oto jego fragmenty. (red.).
Guma ksantanowa, guanylan disodowy, difosforan trisodowy – to nie
frakcje ropy naftowej, ale składniki
apetycznych dań w słoikach. (…)
Potrawy w słoikach mogą wzbudzać
zaufanie. Przypominają dania znane z domowej kuchni i prezentują się bardziej zachęcająco niż gulasz z puszki czy zupka
w proszku. Bywają nawet miłe w kontakcie z podniebieniem. Niestety nie tylko za
sprawą receptury kulinarnej, ale również
chemicznej. – Produkty wysokoprzetworzone, w rodzaju pulpetów w sosie czy
sproszkowanych zup, nie obejdą się bez
wzmaczniaczy smaku.
Tego typu potrawy na skutek procesu
technologicznego częściowo tracą swoje
naturalne walory smakowe – tłumaczy
mgr inż. Joanna Gajda-Wyrębek, kierownik Pracowni Oceny Dodatków do Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia
Publicznego. Jednak na wzmacniaczach
smaku się nie kończy. Wiele słoikowych
obiadów pod względem zawartości ulepszaczy i konserwantów mogłoby konkurować ze „śmieciowymi” przekąskami.

E–kstra dania

Oferta jest szeroka. Flaki, bigosy,
klopsy, gulasze, leczo, pulpety, zrazy,
fasolki i „kociołki”. Każde danie w kilku

Renesans
w Warszawie
Natomiast w sposób nieco uproszczony, ale z zaangażowaniem o barach
mlecznych w Warszawie pisze na stronie www.magiel.waw.pl - Niezależny
miesięcznik studentów. W artykule pt.
”Schabowego poproszę!” czytamy m.in.:
„Jednym kojarzą się z jadłodajnią dla
ubogich, innym z topowym miejscem
w Warszawie. Stołeczne bary mleczne
przeżywają swój renesans, przyciągając
w swoje progi coraz to większą rzeszę
klientów. Nie byłeś jeszcze? Masz czego
żałować.
W peerelowskiej Polsce było ich
ponad 40 tysięcy. Zostało około 140,
z czego w samej Warszawie niewiele ponad tuzin…Za czasów Polski

Ruskie
pierogi!
Sekretem sukcesu barów jest nie
tylko cena potraw i ich smak przypominający domowe obiadki u babci,
ale także, a może przede wszystkim,
ludzie, którzy tam pracują. My tu stawiamy na kwalifikacje i doświadczenie
− przypominają pracownice. Muszą one
posiadać wykształcenie gastronomiczne
lub długi staż pracy w branży. W barach
mlecznych nie następuje duża rotacja
etatów, ludzie przepracowują w nich
niekiedy całe swoje życie. Stąd zza
okienka zazwyczaj wygląda pani, która okres młodości ma już daleko za sobą,
więc miłym zaskoczeniem jest spotkanie
dwudziestokilkuletniej dziewczyny, która w zielonych trampkach wyskakuje
po brudne naczynia w barze Familijnym
przy Nowym Świecie.
Ich praca rusza o wczesnych godzinach porannych, bary są otwierane zazwyczaj o 7.00, a pierwsi klienci mogą
nawet skorzystać z menu śniadaniowego. Zarobki nie są wysokie, choć praca
jest wymagająca. Mit nieprzyjemnych
pań kucharek można włożyć między
bajki, bo choć nie zawsze tryskają przesadnym optymizmem, a przy setnym
kliencie uśmiech nie jest już tak szeroki
jak z samego rana, to życzliwości im nie
brakuje. Wszystko to, charakter i nastawienie pracowników, składa się na spójną całość i tworzy klimat tego miejsca.
Doceniają to również klienci.
Na święta panie z baru Sady
(ul. Krasińskiego 36) od tych najbardziej wdzięcznych dostają ręcznie robione prezenty. Prawdopodobnie też
dlatego, że sporą część tutejszych bywalców stanowią podopieczni pobliskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Żoliborz, którzy z talonami

Co zawierają słoiki?
proc.), cebula, papryka, koncentrat pomidorowy, olej roślinny i cukier. Również
skład sosów do spaghetti nie powinien
zepsuć apetytu, ale i w nich trafiają się
„rodzynki”. Popularnym dodatkiem jest
niezdrowy syrop glukozowo-fruktozowy
oraz substancja zagęszczająca w postaci
gumy guar lub gumy ksantanowej. Na
szczęście spora część sosów jest wolna
od tego typu atrakcji.

Rewia konserwantów

Niewykluczone, że w przyszłości
w podobny sposób zostaną „zdemaskowane” również inne żywnościowe wspomagacze. (…) Oto krótki przegląd tych,
które znaleźliśmy na etykietach słoików
z daniami obiadowymi:
• E150c (karmel amoniakalny).
Syntetyczny barwnik otrzymywany

na obiady przychodzą codziennie.
Zgodzę się, że każdy bar wygląda podobnie – nieśmiertelna ceratka i specyficzny zapach się nie zmieniają. Każdy
jednak ma w sobie coś szczególnego.
Co zrozumiałe, czynnikiem różniącym jest przede wszystkim jedzenie.
W Warszawie podobno najlepsze pierogi ruskie są w Złotej Kurce (ul. Marszałkowska 55/57), a pomidorowa
z makaronem w Bambino. Dziewuszko, jedzenie jest tu pyszne, pyszne, a tak
czyściutko, że nawet w domu u niektórych nie uświadczysz − komplementuje
klientka. Powiem Pani, że jak ozorek
to tylko w Familijnym, nigdzie indziej!
− dodaje inna.
W długiej kolejce ciągnącej się
przed Bambino można spotkać studentów, białe kołnierzyki z pobliskich
wieżowców i osoby starsze. Kiedyś
to nie przychodziłam, bo jak dzieci były
to się gotowało w domu. A teraz dla
kogo? − opowiada jedna ze starszych
klientek. Maciej Nowak, krytyk kulinarny znany z wybitnego i kapryśnego
podniebienia, piszący dla Gazety Wyborczej, śmiało mówi, że wręcz kocha
bary mleczne. Są też tacy, którzy klientów barów utożsamiają z najbiedniejszą
klasą społeczną i sami nie chcą być tak
postrzegani. Pytane o opinię osoby napotkane w barach mlecznych nierzadko
odpowiadały: Ale proszę Pani, przecież
ja tu nie jadam! A to przecież żaden
wstyd.
Bary mleczne cieszą się również
szczególną popularnością wśród obcokrajowców. Zostały nawet opisane
w jedynym z przewodników jako punkt
obowiązkowy w planie zwiedzania
Warszawy. Na jednym z forów internetowych można przeczytać anegdotkę: Do jednego z warszawskich barów
mlecznych przyszedł Francuz z dziewczyną. Przez godzinę wpatrywali się
w menu wywieszone na tablicy, a gdy
już zdecydowani podeszli do kasy, chłopak z ogromną pewnością siebie wypalił
nazwę potrawy, która prawdopodobnie
jako jedyna brzmiała podobnie w jego
ojczystym języku – Ozorek, s’il vous plait! A Pani z okienka na to – Z ziemniakami czy bez?
O barach mlecznych obecnie dużo
się mówi. Z jednej strony to bardzo
miła alternatywna dla sieciówek, kebabów i chińczyków, oferujących tanie
i niezdrowe jedzenie, na którą muszą
się decydować ci mniej zamożni. Warto
do nich zajrzeć nie tylko wtedy, kiedy
przy końcu miesiąca portfel zaczyna
się robić coraz cieńszy, a do wypłaty
lub przelewu od rodziców jeszcze dużo
czasu…” (Magda Malec, Dominika Basaj/.
Bary mleczne w Warszawie przyciągały niegdyś prawdziwe sławy.
Podobno gośćmi warszawskiego baru
Pod Barbakanem bywał kiedyś Tadeusz Łomnicki i Maja Komorowska,
a podczas swojej wizyty także Dalajlama. W Akademickim na Krakowskim
Przedmieściu można było spotkać Jacka Kuronia oraz Irenę Kwiatkowską,
a także Tomasza Nałęcza. W Bambino
obok bezdomnych i urzędników okolicznych biur można podobno spotkać
czasem i Dodę…
Oprac.red.

• E451 (trifosforany sodu i potasu).
Podobnie jak difosforany, są przyczyną
zaburzeń w gospodarce wapniowej.
• E621 (glutaminian sodu). Wzmacniacz smaku. Przypisuje mu się całą gamę
dolegliwości: od nadmiernego pocenia
się, przez bóle żołądka, kołatanie serca
i migreny, po tymczasowe ograniczenie
zdolności poznawczych. Glutaminian
szczególnie oszczędnie powinni dawkować sobie alergicy, u których związek ten
może wywołać atak padaczki, a nawet
doprowadzić do paraliżu układu oddechowego.
• E635 (rybonukleotydy disodowe).
Wzmacniacze smaku. Również podejrzewane o wywoływanie szeregu skutków
ubocznych: od zmian skórnych, przez
nadpobudliwość i wahania nastroju, po
opuchliznę warg, języka i gardła.
• E1422 (acetylowany adypinian
diskrobiowy). Zagęstnik i wyjątek na
niniejszej liście. Mimo "prowokującej"
nazwy ten związek jest zupełnie (?) nieszkodliwy.
(…) Substancje dodatkowe w ilości
dopuszczonej do użytku z założenia nie
stanowią ryzyka zdrowotnego. Pod warunkiem, że nie spożywamy ich w nadmiarze, bo wówczas szkodliwe związki
faktycznie mogą się odkładać w organizmie i dać o sobie znać po latach. Dlatego
nie polecałabym zaspokajać każdego napadu głodu tego typu daniami – zaleca dr
Agnieszka Ostachowska-Gasior z Gabnetu Poradnictwa Dietetycznego i Zwalczania Otyłości. I dodaje, że dania z obfitością E-dodatków rozsądnie jest spożywać
nie częściej niż raz dziennie.
Opr.red.
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Komisja Historyczna WSS

W

październiku br. minęło 35 lat
działalności Komisji Historycznej Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców. Pierwsze posiedzenie odbyło się
19 października 1979 roku w budynku przy ul. Nowy Świat 53. Komisję
powołała Rada Nadzorcza „Społem”
Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców,
której prezesem był Wojciech Tarnachiewicz. Współzałożycielką i pierwszą
przewodniczącą Komisji była Felicja
Kozub – działaczka WSS Praga Południe, sekretarzem Ryszard Siwak.
W latach 1984-1990 przewodnictwo
Komisji pełnił działacz WSS Żoliborz
Michał Majewski, który był inicjatorem utworzenia Izby Pamięci. Od 1990
do 2006 r. przewodniczącą Komisji
była Wanda Kozłowska, działaczka
WSS Śródmieście, a po niej przewod-

W

ystek”, „zapaska”, „koszula”, „lejbik” „faforek”,
„portki”,” jaka”, „sukmana”, „grzybek” niespotykane raczej
w mowie potocznej dot. stylu ubierania wzbudziły ciekawość wśród uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 8 dla Dzieci
Słabowidzacych im. Zofii Galewskiej
w ramach realizowanego projektu
„POZNAJEMY DAWNE OBYCZAJE”. W roku bieżącym Społem WSS
Śródmieście i Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło
zainicjowały spotkania podczas
których przybliżają przedszkolakom i uczniom sztukę ludową.
Na organizowanych warsztatach prowadzonych przez twórców ludowych,
uhonorowanych licznymi nagrodami
w kraju i za granicą ich uczestnicy spotykają się z reprezentantkami Kurpiów
Zielonych Wiesławą Bogdańską i Czesławą Marchewką.
Zacytowane wyżej wyrazy to określenia odnoszące się do damskiego i męskiego stroju kurpiowskiego. Elementy stroju
damskiego uczestniczący w warsztatach
uczniowie z w/w Ośrodka mogli zoba-

„

SS Mokpol

go przewodniczącego Komisji Michała
Majewskiego i sekretarza Ryszarda Siwaka. Od początku mieści się w budynku „Społem” WSS Śródmieście przy ul.
Nowy Świat 53. Zbiory są systematycznie
uzupełniane, eksponowane i udostępniane
zwiedzającym spółdzielcom.
W dniu 16 października br odbyło
się drugie w tym roku posiedzenie plenarne Komisji Historycznej. Obradom
przewodniczyła Bolesława Rużalska
przewodnicząca Komisji, która powitała
członków Komisji i zaproszonych gości: Janinę Danikowską sekretarza Rady
Nadzorczej „Społem”WSS Śródmieście, Małgorzatę Klimas-Komorowską
wiceprezes Zarządu, Dariusza Gierycza
redaktora naczelnego „Społemowca Warszawskiego”.
Przedstawiciele spółdzielni omówili
przebieg obchodów Międzynarodowego
Dnia Spółdzielczości. Z relacji wynika,
że z uwagi na trudności finansowe, obchody MDS w spółdzielniach były raczej

Komisja działa już 35 lat
nictwo objęła Bolesława Rużalska. Po
Ryszardzie Siwaku sekretarzem Komisji w roku 2002 została Irena Chojnowska.
W roku 1990, gdy ustawą Sejmu zostały zlikwidowane wszystkie związki
spółdzielcze, rozwiązano też Wojewódzką Spółdzielnię Spożywców i Komisję
Historyczną. Wówczas Rada Nadzorcza
i Zarząd „Społem” WSS Śródmieście
z prezesem Juliuszem Gerungiem i przewodniczącą RN Cecylią Przedpełską, postanowili nie dopuścić do zerwania więzi
między spółdzielniami i zniszczenia pieczołowicie zgromadzonych zbiorów Izby
Pamięci, stanowiącej muzeum historii
warszawskiej spółdzielczości spożywców.
Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia
21 listopada 1990 r. została wznowiona
działalność Komisji Historycznej i Izby
Pamięci. Kontynuatorką tradycji spółdzielczych jest prezes Zarządu Anna
Tylkowska, następczyni po prezesie
J.Gerungu.
Zgodnie z regulaminem, Komisja jest
organem społecznym, działającym przy
Radzie Nadzorczej „Społem” WSS Śródmieście. Celem działalności Komisji jest
ocalenie od zapomnienia 145-letniej historii warszawskiej spółdzielczości spożywców, a także kształtowanie spółdzielczej świadomości. Celem jest również
integracja warszawskich i powszechnych
spółdzielni spożywców. Zakres działalności Komisji obejmuje wszystkie spółdzielnie spożywców z Warszawy i miast
województwa mazowieckiego: WSS
Śródmieście, Wola, Żoliborz, Praga Południe, Praga Północ, SS Mokpol, PSS Grodzisk Mazowiecki, Legionowo, Otwock,
Pruszków i Wołomin.
Izba Pamięci została uroczyście otwarta
17 lipca 1985 r. dzięki staraniom ówczesne-
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skromne. W większości ograniczyły się
do dekoracji witryn sklepowych flagami,
emblematami i plakatami spółdzielczymi.
Spółdzielnie wzięły udział w Spółdzielczym Pikniku Integracyjnym w Garwolinie. Odbyły się spotkania ze spółdzielcami, degustacje spółdzielczych produktów
w wybranych sklepach, zamieszczono
informacje o MDS w Internecie.
Redaktor D.Gierycz przedstawił przebieg mazowieckich obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, jakie zorganizowała Krajowa Rada Spółdzielcza
w miedzeszyńskim Ośrodku KZRS Samopomoc Chłopska w Warszawie w dniu 28
sierpnia br Obecny na spotkaniu wicepremier Janusz Piechociński w swym przemówieniu zadeklarował twarde poparcie
dla spółdzielczości i podkreślił znaczenie
wspólnotowego wysiłku w dążeniu do
celu i wartości, jakie niesie wspólnota.
Relacje z tej uroczystości zamieszczono
w numerze wrześniowym „SW”.
Członkowie Komisji omówili przygotowania w poszczególnych spółdzielniach do święta seniora. We wszystkich
spółdzielniach zostaną zorganizowane
uroczyste spotkania Rad Nadzorczych
i Zarządów z długoletnimi działaczami
i emerytowanymi pracownikami.
Kustosz Izby Pamięci Kazimierz Bendkowski przedstawił przebieg uroczystości
z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej
Mariana Rapackiego w dniu 1 października br w gmachu Związku „Społem”
przy ul. Grażyny 13/15. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej im. Ireny
Strzeleckiej. Wśród licznie zaproszonych
gości byli członkowie Komisji Historycznej. Relacja z uroczystości znajduje się
w październikowym numerze „SW”.
Komisja Historyczna wysłała w dniu
16 października br pismo do Rady Nadczyć w dniu 29 października br. bowiem
prezentowały je panie prowadzące warsztaty.
Tradycyjnie na białe, lniane „koszule”
(bluzki) z owalnymi kołnierzykami oraz
mankietami przyozdobionymi haftem
zakładano kolorowe lub czarne gorsety
zwane „wystkami”, które odznaczały
się znacznie krótszym przodem a ich tył
tworzył klosz z rozcięciami w kształcie
klapek. Wszystkie krawędzie i rozcięcia
czarnego „wystka” obszywane były kolo-

J

ak co roku prezes Spółdzielni Spożywców Mokpol – Sylwester Cerański oraz przedstawiciele Rady
Nadzorczej spotkali się z emerytowanymi pracownikami i udziałowcami.
Hasło Mokpolu: „Pracownicy są naszym największym atutem” dotyczy
również seniorów.
To, co najprzyjemniejsze to pogoda
ducha i poczucie humoru kilkudziesięciu uczestników spotkania, w tym seniora seniorów 91-letniego Zdzisława

trwałych. Gdybyśmy nie mieli własnych
środków i własnych sklepów nic byśmy
nie znaczyli. Teraz jest okres odbudowy
środków. Wynajmujemy nasze sklepy, ale
każdej chwili przy zmianie koniunktury
możemy je odzyskać. Gdy zmniejszą się
czynsze za wynajmowane innym sieciom
lokale, to z powrotem wrócą do nich nasze sklepy – stwierdził prezes.
– Warunkiem jest większy przychód
z metra kwadratowego działalności
sklepu niż z wynajmu. Na razie nie da
się samą marżą zarobić na utrzymanie
sklepu i bardzo niskie ceny towarów. To
mogą robić wielkie sieci należące do kon-

Pogodnie i z humorem

zorczej i Zarządu KZRSS „Społem”
z podziękowaniem za realizację wniosku
o uhonorowanie prezesa M.Rapackiego
w 130.rocznicę urodzin i 70.rocznicę
jego śmierci mosiężną tablicą pamiątkową z wizerunkiem jego twarzy i stosownym napisem. Jednocześnie wystąpiła
z poparciem o reaktywowanie wydawania czasopisma „Społem”, które ma
szczególną ponad 100-letnią historię.
Czasopismo było centralnym organem
Związku „Społem” i zawsze spełniało
rolę ideową, integracyjną, propagandową i instruktażową, pokazywało
wzory najlepszej pracy, wskazywało
spółdzielniom kierunki rozwoju.
K. Bendkowski przedstawił informację o działalności Izby Pamięci m.in.
nawiązał kontakt z Fundacją Archeologii
Fotografii oraz Instytutem Kultury Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zainteresowali się historią spółdzielczości
spożywców i starymi zdjęciami. Współpracuje z Muzeum Historii Spółdzielczości w sprawie pozyskiwania i wymiany
materiałów historycznych. Nawiązał
kontakt z kustoszem Dworku Stefana
Żeromskiego w Ciekotach i zasugerował
temat wystawy: „Stefan Żeromski jako
pomysłodawca nazwy SPOŁEM i jego
związki ze spółdzielczością spożywców
„Społem”. Przesłał odpowiednie materiały na temat wystawy. Udzielił informacji
i udostępnił materiały w Izbie Pamięci absolwentce uczelni do pracy magisterskiej.
Odnotowuje duże zainteresowanie rodzin
danymi biograficznymi osób dawniej pracujących lub działających w „Społem”.
Komisja Historyczna omówiła przebieg konkursu p.n. „Przemiany 25-lecia
w mojej spółdzielni i w moim życiu w latach 1989-2014”. Zaapelowała do Czytelników „SW” o szeroki udział w konkursie
i nadsyłanie prac.
Komisja wystąpiła pismem do „Społem” WSS Żoliborz o delegowanie przedstawiciela do Komisji Historycznej.
Tekst i foto
IRENA CHOJNOWSKA
W takim stroju twórczynie z Kadzidła
prowadzą warsztaty, ale omawiają również
strój męski który jest znacznie skromniejszy. Stanowi go „sukmana „ w kolorze
brązowym ozdobiona stojącym kołnierzem z rozkloszowanym, fałdzistym dołem (ilość fałd świadczyła o zamożności).
Koszula z białego lnu pod szyją wiązana
czerwoną wstążeczką „faforkiem”. Uzupełnieniem są wysokie buty, lniane spodnie tzw. „portki” (nazwa od grubego,
lnianego płótna tzw. „portu”) lub sukna na
zimę. Strój dopełnia kurtka „jaka”
do bioder zwana także „lejbikiem”,
w kolorze czerwonym obszyta
czarną lamówką oraz niski twardy, wodoodporny kapelusz zwany
„grzybkiem”.
Drugim punktem warsztatów była
nauka robienia kwiatków z bibuły. Wielobarwne astry własnoręcznie wykonane posłużą uczniom jako wzory do wykonywania kolejnych egzemplarzy dla
obdarowywania nimi nauczycieli, gości
z okazji odbywających się w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym uroczystości.
Innym elementem przybliżenia uczniom
obyczajów Kurpiów Zielonych było lepienie „byśków”(stworzonek). „Byśki”
to pieczywo obrzędowe mające kształt
zwierząt hodowlanych i dzikich. Ustawione w pomieszczeniach mieszkalnych
na oknie lub w innym przeznaczonym dla
nich miejscu miały przynosić szczęście,
pomyślność w hodowli, zapewnić zdrowie i powodzenie gospodarzom.
W tej części uczestnicy wykazali
się niezwykłą pomysłowością. Z ciasta
(z mąki żytniej i wody ) powstawały wg.
indywidualnych koncepcji : kotki, pieski,
żyrafa, ślimak, jelonek itp., które na zajęciach lekcyjnych zostały poddane termicznej obróbce.
Dla podsumowania przekazanych wiadomości organizatorzy ogłosili konkurs
na odwzorowanie stroju Kurpiów Zielonych.
Jot.

Olińskiego. W takim tonie uczestników
spotkania powitała Elżbieta Górska
przewodnicząca Koła Seniorów Spółdzielni Spożywców Mokpol. Podziękowała Mokpolowi za zorganizowanie
spotkania seniorów, mimo trudnych
czasów dla spółdzielczości. Święto seniorów jest również świętem Mokpolu.
W najbliższym czasie prężnie działające Koło Seniorów Mokpolu planuje
autokarową wycieczkę po świątecznie
iluminowanej Warszawie.
Prezes Sylwester Cerański na wstępie złożył życzenia solenizantkom:
Teresie Powałowskiej, Teresie Lurce
i Jadwidze Gole. W takcie swojego wystąpienia podkreślił, że przy obecnej
bezwzględnej konkurencji ze strony
sieci dyskontowych, w przeciwieństwie
do nich Mokpol stawia, na jakość towarów, a nie na zmasowaną reklamę. Przy
bardzo dobrych cenach Mokpol nie jest
w stanie przebić się na rynku reklamą.
Dzieje się tak nie tylko ze względu na
brak środków, ale przede wszystkim, dlatego, że spółdzielnia inwestuje każdą złotówkę, choć mogłaby „przejadać” zarobione pieniądze. Pozwoliło to w ubiegłym
roku na znaczny wzrost salda środków

MAH „Społem”

cernów.Musimy zmienić sposób myślenia
i na to dostaliśmy akceptację od Rady
Nadzorczej – powiedział prezes.
Jak poinformował prezes, Spółdzielnia „Jary” zamierza wybudować dużą
inwestycję handlową, a Mokpol jest
zainteresowany otwarciem tam sklepu.
Prowadzone są też rozmowy w sprawie
stworzenia polskiej grupy zakupowej.
Ma ona być wielkości PGS zrzeszającej
450 sklepów. Swoje wystąpienie prezes
zakończył skierowanymi do nestorów
życzeniami zdrowia.
Jak stwierdziła Janina Kryl– przewodnicząca
Komisji
Rewizyjnej,
w należących do koncernów sklepach
dyskontowych niskie ceny są możliwe
między innymi dzięki gorszej obsłudze klienta. W sklepach spółdzielczych
klient nie jest pozostawiony sam sobie.
Może liczyć na fachową pomoc personelu. – Dlatego dyskonty nie są dla nas
żadnym wzorem ani przykładem. Ceny
w naszych sklepach są na najniższym
możliwym poziomie, który umożliwia ich
przetrwanie – zauważyła Janina Kryl.
Tekst i foto:
JACEK KOŚCIAŃSKI

Do Pragi z Bakomą

Dawne zwyczaje
rową tasiemką. Przód ozdabiano trzema
rzędami guzików, a szyku dodawały bursztynowe sznury korali. Spódnice szyto
z samodziałowych tkanin, długie do kostek z pokaźnymi fałdami z tyłu, przyozdobione potrójnie naszytymi wstążkami.
Na takie spódnice Kurpianki zakładały „zapaski” z białego płótna ozdobione m.in. dużymi wstawkami z koronki
dzierganej szydełkiem lub wyszywanymi
w kolorowe kwiaty.

W

pierwszych dniach października br. grupa 40 pracowników
Spółdzielni zintegrowanych
w Mazowieckiej Agencji Handlowej
Społem wyjechała na wycieczkę do
stolicy naszego południowego sąsiada
Czech –Pragi. Wycieczka była nagrodą w II edycji kampanii promocyjnej
„Bakoma – rzecz wiadoma 2014” organizowanej przez producenta wspólnie
z MAH.
Praga przywitała nas lekko pochmurną
pogodą, która nie przeszkodziła jednak
w rozpoczęciu zwiedzania miasta. Pierwszym punktem wycieczki był Klasztor na
praskim Strahovie, z którego rozpościera
się wspaniała panorama Pragi. Kontynuując zwiedzanie dotarliśmy na Hradczany gdzie najpierw przespacerowaliśmy
się ogrodami zamkowymi by następnie
ruszyć na zwiedzanie Katedry św. Wita
z kaplicą św. Wacława i Zamku Królewskiego.
Gdy wyszliśmy z budynków i ruszyliśmy na urokliwą „Złotą Uliczkę” za-

budowaną miniaturowymi, kolorowymi
domkami, wbudowanymi w załomy murów zamkowych Praga przywitała nas
już w pełnym słońcu, które towarzyszyło
uczestnikom przez resztę dnia. Spacerując ulicami Pragi przeszliśmy przez gotycki most Karola, z pięknymi posągami
i znaleźliśmy się na praskiej Starówce.
By wzmocnić się przed dalszym zwiedzaniem miasta udaliśmy się na obiad,
który odbył się podczas rejsu statkiem po
Wełtawie. Po posiłku uczestnicy udali się
na górny pokład, by zrelaksować się przy
pięknej pogodzie i podziwiać panoramę
wcześniej zwiedzanych miejsc.
Ostatnimi punktami wycieczki były
Starówka ze słynnym zegarem kurantowym Orloj i Plac Wacława, miejsce
związane z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi Czech w ostatnich
kilkudziesięciu latach. Zwiedzanie Pragi
zakończyła kolacja, podczas której mogliśmy skosztować czeskiego specjału
czyli – czeskich knedliczek.
Maciej Filipowicz
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Badania rynkowe

S

truktura wydatków w 2013 r.
w porównaniu do roku poprzedniego prezentuje się prawie niezmiennie – wynika z badania firmy
Sedlak & Sedlak. Najwięcej, bo co
czwartą złotówkę wydawaliśmy na żywność i napoje bezalkoholowe. O 1 punkt
procentowy wzrosły wydatki na czynsze i media – niemal co piąta złotówka
z budżetu gospodarstw przeznaczana była
na ten cel. Najbardziej, bo o 25 proc.
zmniejszyła się pula pieniędzy wydawanych na rekreację i kulturę. Odnotowano
natomiast procentowy wzrost wydatków
na łączność, m.in. na telefon oraz Internet
wydawaliśmy co dwudziestą złotówkę.
17,5 litra soku rocznie wypija statystyczny Polak, co oznacza 48 ml dziennie. Tymczasem w Skandynawii dzien-

daniem rynku. Przedstawia on charakterystykę branży sokowniczej 31 krajów
europejskich. Stowarzyszenie Krajowa
Unia Producentów Soków (KUPS) jest
organizacją zrzeszającą oraz integrującą
37 producentów soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw. Reprezentuje
około 70 proc. polskiego rynku soków.
Działa od 1993 roku.
62 proc. Polaków deklaruje, że przed
przyjściem do sklepu wie, jaki dokładnie
produkt zamierza kupić, a następnie rzeczywiście go kupuje – wynika z badania
zachowań zakupowych „Polski shopper
A.D. 2014” przeprowadzonego przez
TNS.
Częściej niż co piąty rodak (21 proc.)
przed przyjściem do sklepu bierze pod
uwagę kilka produktów, a konkretny
z nich wybiera dopiero w sklepie, przy
półce. Kolejne 5 proc. Polaków deklaruje, że podczas swojej ostatniej wyprawy

interesujące smaki i innowacyjność –
mówi w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl Jorn Tolstrup Rohde, Senior Vice President Carlsberg Group,
Western Europe.
– Ogólny wolumen sprzedaży nie
rozwijał się w ostatnich latach zbyt dynamicznie, jednak z drugiej strony widzę duży potencjał. Rynek jest obecnie
zdominowany przez piwa typu lager,
jest więc pole do rozwoju dla radlerów,
piw smakowych i piwnych specjalności
– mówi serwisowi portalspozywczy.pl
Jřrn Tolstrup Rohde.
– Uważamy, że są duże możliwości do
poszerzania naszej oferty nie tylko o piwa
o smaku owocowym, ale również o piwne
specjalności. Ten trend obserwujemy na
wielu rynkach, choćby amerykańskim czy
północnoeuropejskich. Piwa rzemieślnicze, piwne specjalności czy też piwa
smakowe stają się bardzo ważną częścią

do sklepu nabyło produkt, którego kupna
w ogóle nie planowało przed wejściem do
placówki.
Z badania TNS wynika także, że 12
proc. Polaków kupuje w sklepie inne produkty od tych, których nabycie pierwotnie planowało.
Badanie „Polski shopper A.D. 2014”
wykazało również, że 46 proc. Polaków
idzie na zakupy bez przygotowanej listy

oferty piwnej. Ten trend jest już widoczny w Polsce – mówi wiceprezes Carlsberg
Group, Western Europe.
Na cały 2014 rok browary zapowiadają stabilizację lub nawet lekki wzrost spożycia piwa i wzrost wartości rynku m.in.
dzięki coraz bogatszej ofercie piw specjalnych, niepasteryzowanych i smakowych,
po tym jak rok 2013 okazał się właśnie
rokiem piw specjalnych i innowacji.

(ani w głowie, ani na papierze, ani w telefonie). W przypadku klientów hipermarketów, takich osób jest 35 proc., podczas
gdy wśród klientów niezależnych sklepów z kanału tradycyjnego – 56 proc.
Mniej więcej co trzeci nasz rodak (35
proc.) idzie na zakupy z listą przemyślaną
w głowie, podczas gdy 13 proc. wybiera
się do sklepu z ogólną listą papierową,
która nie uwzględnia konkretnych produktów. W odróżnieniu od nich, 4 proc.
osób przebadanych przez TNS zadeklarowało, że robi zakupy z przygotowaną
wcześniej szczegółową listą papierową
(zawierającą nazwy konkretnych produktów, marek, smaków).
Z badania TNS wynika również, że
tylko co 50 Polak (2 proc.) idzie do sklepu z listą przygotowaną w telefonie. Lista
taka nie uwzględnia konkretnych produktów.
Jak twierdzi portalspozywczy.pl – Rynek piwa w Polsce ma duży potencjał
rozwoju. Carlsberg Group widzi duży
potencjał rozwoju dla polskiego rynku
piwa mimo, że w ostatnich latach dynamika sprzedaży rynku nie była zbyt
duża. Kluczem do sukcesu są nowe,

Polski rynek piwa w ciągu ostatniej
dekady stał się rynkiem dojrzałym i nasyconym, a statystyczny Polak wypija
ok. 98 litrów piwa rocznie. Produkcja
piwa w Polsce po ośmiu miesiącach
2014 roku wzrosła o 0,8 proc. wobec
takiego samego okresu roku 2013 i wyniosła 28,8 miliona hektolitrów. W całym 2013 roku produkcja piwa w Polsce
w ujęciu rocznym wzrosła o 0,7 proc.
wobec 2012 roku i wyniosła 39,56 mln
hektolitrów.
Natomiast spożycie piwa w 2013
roku w Polsce spadło o ok. 2,0 proc. do
37,2 miliona hektolitrów. W 2013 roku
branżę piwną zawiodła nie tylko sytuacja gospodarcza w kraju, a co za tym
idzie konsumenci, ale też niesprzyjająca
branży pogoda, jak również dość wysoka
baza z roku 2012, gdy w Polsce odbywały
się mistrzostwa Euro 2012 napędzające
sprzedaż piwa.
Największym producentem piwa
w Polsce jest Kompania Piwowarska, na
drugim miejscu plasuje się Grupa Żywiec,
zaś na trzecim jest Carlsberg Polska.

pobliżu. Dotyczy to wszystkich typów
szkół (od szkół podstawowych do ponadgimnazjalnych) z wyjątkiem szkół dla
dorosłych.
Nowelizację ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia przygotowali posłowie PSL. Za jej przyjęciem głosowało

i drożdżówki – ponad 13 proc., czipsy
– prawie 11 proc. Owoce lub warzywa
– jedynie 1,3 proc.
Wśród napojów po słodzone, niegazowane sięgnęło 15 proc. uczniów, po dosładzane soki – 12 proc., po wodę – 9 proc.
Tylko 1 proc. nabyło słodzone gazowane

Wydatki Polaków

ne spożycie soków to 200 ml na osobę,
czyli tyle, ile zalecają dietetycy – mówi
dla PAP dyrektor KUPS Barbara Groele.
Według raportu Europejskiego Stowarzyszenia Soków Owocowych (AIJN)
w ubiegłym roku w Polsce rynek soków
i nektarów skurczył się o 3,2 proc. w stosunku do 2012 r., w br. obserwuje się ok.
3-proc. wzrost – podała szefowa Krajowej Rady Producentów Soków (KUPS).
Z raportu wynika, że w większym stopniu
spadła konsumpcja nektarów niż soków,
co – zdaniem Groele – świadczy, iż konsumenci świadomie wybierają bardziej
wartościowe napoje; wzrasta natomiast
spożycie soków świeżych.
Polacy nadal najchętniej piją soki
pomarańczowe – to 1/4 całej konsumpcji tego typu napojów. Na drugim miejscu są soki warzywne w szczególności
marchwiowe (22 proc.) i owocowo-warzywne, na trzecim – jabłkowe (16 proc.
konsumpcji). Ponad 9 proc. kupowanych
napojów ma smak grejpfrutowy. Tak, jak
w poprzednich latach, preferujemy napoje w kartonach (60 proc.). Najmniej
chętnie sięgamy po soki w plastikowych
butelkach.
Liderem w spożyciu soków i nektarów
są nadal Niemcy – 24,8 proc. całkowitego unijnego rynku soków i nektarów.
Kolejne miejsca zajmuje Francja, Wielka
Brytania, Hiszpania oraz Włochy. Cała
konsumpcja w krajach UE w 2013 roku
wyniosła trochę ponad 10 mld litrów.
Jeżeli uwzględnimy spożycie w Turcji,
Norwegii oraz Szwajcarii to konsumpcja
osiągnęła 11,0 mld litrów.
Także w krajach Wspólnoty najpopularniejszym smakiem soków i nektarów
jest pomarańczowy (38,8 proc.), następnie mieszany (19 proc.), jabłkowy (14,9
proc.), ananasowy (3,7 proc.) oraz brzoskwiniowy (3,5 proc.).
Pomarańczowe smaki szczególnie
upodobali sobie Irlandczycy (67,6 proc.),
Anglicy (60,2 proc.), Finowie (56,5
proc.), Luksemburczycy (55,3 proc.) oraz
Norwegowie (50,6 proc.). Natomiast soki
i nektary jabłkowe najpopularniejsze są
w Austrii (29,3 proc.), Danii (29,4 proc.),
Grecji (27,8 proc.) oraz w Niemczech
(24,9 proc.). Konsumenci w UE, podobnie jak w Polsce, preferują opakowania
kartonowe, najmniej lubianym jest opakowanie szklane.
Raport dotyczący europejskiego rynku
soków i nektarów z owoców i warzyw
w 2014 r., opracowywany został przez
firmę Canadean Ltd. zajmującą się ba-

Sklepiki szkolne

J

ak donosi PAP, w szkołach nie
będzie można sprzedawać ani
podawać „śmieciowego jedzenia”
– zdecydował Sejm 23 października
br., uchwalając nowelizację ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Przepisy te będą obowiązywać także
w przedszkolach.
Celem zmian jest ograniczenie dostępu dzieci do produktów żywnościowych
zawierających znaczną ilość składników
szkodliwych dla ich rozwoju. Chodzi
o produkty o takiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, soli i cukru,
które spożywane w nadmiarze mogą być
przyczyną przewlekłych chorób dietozależnych, np. o chipsy, niektóre ciastka
i napoje, w tym napoje energetyzujące,
jedzenie typu fast food i instant.
Zgodnie z nowelą minister zdrowia
określi w rozporządzeniu, jakie produkty spożywcze będzie można sprzedawać
w sklepikach szkolnych. Rozporządzenie
obejmie także jedzenie podawane np.
w stołówkach.
Żywności niedopuszczonej do sprzedaży w szkołach nie będzie też można
reklamować w tych placówkach i w ich

Opr.red.

Nowe przepisy

426 posłów, 1 był przeciw, wstrzymało
się 2. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.
Tymczasem jak podała 14 października Rzeczpospolita, co czwarty uczeń
kupuje w sklepikach szkolnych słodycze. Jakie rozmiary przyjmuje skłonność dzieci do tuczących przekąsek
i napojów, zbadali warszawscy badacze
z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych
Pedagogium. Przeprowadzili pilotażowe badanie w kilkudziesięciu mazowieckich szkołach, sprawdzając, co
kupowały setki uczniów (wyniki badania przeprowadzonego w całym kraju
będą znane wiosną 2015 r.).
Najlepiej sprzedają się słodycze, które
kupiło niemal 25 proc. uczniów. Ciastka

napoje (te pewnie częściej kupowane są
w automatach). Mleko i jego przetwory
wybrało mniej niż 2 proc. uczniów.
Prof. Marek Konopczyński, rektor Pedagogium, zwraca uwagę, że złe nawyki
żywieniowe dzieci wynikają często z niekonsekwencji ich opiekunów. Zastrzega
jednak, że problem jest szerszy, a u jego
podstaw leży brak nawyku zdrowego odżywiania w Polsce.
Jak podaje PAP, audycjom dla
dzieci nie będą towarzyszyły reklamy
niezdrowej żywności, m.in. czekolady
i chipsów – wynika z porozumienia
siedmiu największych nadawców programów telewizyjnych podpisanego
w środę w siedzibie Krajowej Rady

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 11 (573)

Poradnik handlowy

Jak wygrać wojnę cenową?
K

lientom wydaje się, że potrafią
dobrze zidentyfikować poziom
cen w danym sklepie, jednak
robią to w bardzo ogólny, schematyczny sposób i często się mylą. Co ciekawe, sklep postrzegany przez większość
ludzi jako tani, może mieć w rzeczywistości wyższe ceny od pozostałych konkurentów na rynku. W swym artykule
Maciej Kraus i Maciej Kroenke z FernPartners na portalu dlahandlu.pl 24
października przedstawiają podejście
do pozycjonowania i postrzegania cen
poparte przykładami z rynku.
Na jakim poziomie ustalamy ceny?
Każdy sprzedawca staje przed wyzwaniem jak wycenić swoją ofertę. Musi zdecydować na jakim poziomie oraz w jaki
sposób spozycjonować się względem
rynku i konkurencji. Istnieją trzy drogi wiodące do ustalenia tego: w oparciu
o koszty, na podstawie monitoringu cen
konkurencji, lub też uwzględniając wartość oferty postrzeganą przez klienta.
Każde z tych podejść jest bardzo ważne przy ustalaniu ceny, jednak najważniejsze jest to, żeby pozycjonowanie cenowe było tworzone nie tylko w oparciu
o konkurentów, ale również o możliwości
zakupowe oraz profil klientów. Kluczowe
jest prawidłowe zidentyfikowanie naszej
grupy docelowej i jej oczekiwań. Poznanie klienta to podstawa do udanego kontaktu z nim i całego procesu sprzedaży.
Jeżeli będziemy znali podstawowe motywy, potrzeby, jakie kierują naszymi klientami, wtedy będziemy mogli im sprzedać
niemal każdą rzecz. Taką analizę można
przeprowadzić na przykładzie sklepiku
monopolowego znajdującego się obok
hipermarketu w dobrze sytuowanej dzielnicy Warszawy.
Sklep osiedlowy nie może konkurować
z hipermarketem ceną, gdyż zawsze będzie kupował od hurtowników drożej niż
np. Kaufland czy Tesco. Jest to rezultatem
różnej skali i zakresu działalności obu
placówek. Jednak, jeśli sprzedawca wie,
że klient bardziej ceni sobie braku kolejek
i szybką obsługę, niż cenę może spozycjonować się wyżej niż hipermarket bez
jakichkolwiek obawy o utratę wolumenu
sprzedaży. Decydujące w takiej sytuacji
jest zrozumienie czego klient potrzebuje
i ile jest w stanie za to zapłacić. Trzeba
sobie również odpowiedzieć na pytanie:
kto jest moim konkurentem? Dzięki takiej
wiedzy jesteśmy w stanie określić jaką
mamy przewagę i odpowiednio spozycjonować placówkę. Warto pamiętać, że niskie ceny mogą dawać przewagę, jednak
nie zawsze jest to strategia wygrywająca
na lokalnym rynku.
Jak nas widzą klienci? Klienci swoją
opinię o sklepie w kategorii tani/drogi,
kreują głownie w oparciu o tzw. produkty
cenowo opiniotwórcze. Są to podstawowe ogólnodostępne artykuły, ich cena jest
łatwa do porównania i zapada w pamięć
np. z racji częstych zakupów. Wszystkie
te warunki spełniają m.in. bułka kajzerka,
mąka, mleko czy masło. Zmiana cen tych
produktów w znaczący sposób wpływa
na wyobrażenie cenowe sklepu w oczach
klientów.
Oprócz ceny istnieje również szereg
innych elementów mogących wpływać na
postrzeganie sklepu w oczach klienta. Należą do nich m.in.: opinie innych klientów,
wygląd placówki, ilość promocji i gazetek
produktowych, sposób eksponowania cen
promocyjnych czy szerokość asortymentu. Właściciel jest w stanie wpływać na
Radiofonii i Telewizji. Pod porozumieniem podpisy złożyli przedstawiciele:
ITI Neovision, Telewizja Polsat, Telewizja Polska, Telewizja Puls, TVN, VIMN
Poland oraz The Walt Disney Company
Polska.
Zgodnie z nim od 1 stycznia 2015 r.
audycjom kierowanym do dzieci w wieku do 12 lat, nadawanym między godziną 6. a 20., nie będą mogły towarzyszyć
reklamy artykułów spożywczych i napojów zawierających składniki, których
obecność w codziennej diecie dzieci
jest niewskazana. Zostały one opisane
w Kryteriach żywieniowych – dokumencie opracowanym na zlecenie Polskiej Federacji Producentów Żywności
przez Instytut Żywności i Żywienia
oraz zaakceptowane przez Ministerstwo
Zdrowia.
Wyszczególniono w nim 10 kategorii
produktów, dla których określono m.in.
zawartość tłuszczu, cukrów i sodu. Dodatkowo wyszczególniono grupę produktów, które nie będą mogły być w ogóle
reklamowane obok programów dla dzieci
niezależnie od ich składu. Chodzi np. o:
czekoladę, wyroby czekoladowe, dżem
lub marmoladę, słodycze nieczekoladowe, napoje, chipsy.
Opr. Red.

większość z wymienionych czynników,
dzięki czemu w pewnym stopniu może
kierować postrzeganiem cenowym klientów.
Pozycjonowanie kontra postrzeganie. Klientom wydaje się, że potrafią
dobrze zidentyfikować poziom cen w danym sklepie, jednak robią to w bardzo
ogólny, schematyczny sposób i często się
mylą. Z czego to wynika? Przede wszystkim z ilości produktów - przeciętna osoba
nie jest w stanie zapamiętać i zestawić
wszystkich cen. Indywidualna, subiektywna ocena wizerunku sklepu może się
różnić od stanu rzeczywistego, jeżeli jest
zbudowana wyłącznie w oparciu o wspomniane produkty opiniotwórcze oraz
opinie innych. Wyróżnić możemy dwie
skrajne sytuacje takich dywergencji, które
przedstawia poniższy wykres.
Rozkład pozycjonowania i postrzegania cenowego sklepu w kategoriach
tani/drogi. Pamiętajmy, że niskie ceny
często postrzegane są jako wyznacznik
słabej jakości produktów, co niektórych
klientów zniechęca do zakupu.Obecne
warunki rynkowe wymagają od sklepów
coraz bardziej profesjonalnego podejścia
do ustalania cen i budowy postrzegania
cenowego wśród kupujących. Nieodzownym elementem, umożliwiającym konkurowanie z większymi sklepami, jest znajomość chociaż podstawowych sposobów
dostosowywania cen do profilu klientów
i ich komunikowania.
Różne strategie, jeden cel. Sekret
pomyślności Biedronki leży przede
wszystkim w przeświadczeniu klientów,
że oferuje ona produkty w najniższych
cenach na rynku. Portugalczycy niewiele
by jednak wskórali, gdyby nie potrafili
w odpowiedni sposób eksponować swojej
taniości. Jednym z ciekawszych przykładów wpływania na postrzeganie cen przez
klientów są butelki Coca-Coli o pojemności 1,75 l. Wyglądem są one podobne do
butelek dwulitrowych, jednak (ze względu na wielkość opakowania) ich cena jest
znacznie niższa niż np. w hipermarketach.
Klient, kupując Colę w Biedronce, może
odruchowo zestawić jej cenę z produktem
w większym opakowaniu w innym sklepie.
Innym ciekawym przykładem odpowiedniego zarządzania cenami w celu budowy
pożądanego postrzegania cenowego jest
internetowy sklep Frisco.pl. Bardzo popularne ostatnimi czasy jest porównywanie sklepów różnych sieci spożywczych
poprzez pryzmat koszyków zakupowych.
Wspomniany market Frisco.pl mocno
obniża ceny produktów, które często są
poddawane właśnie takim „koszykowym” badaniom. Powoduje to, że jest pozycjonowany na poziomie AuchanDirect
bądź też www.piotripawel.pl, natomiast
potrzegany przez klientów jako drogie
delikatesy.
Tesco jest obecnie drugą największą
siecią handlową w Polsce. Jest to jednocześnie największy gracz wśród hipermarketów na naszym rynku. Przez wielu
Tesco odbierane jest jako jeden z najtańszych hipermarket, głównie za sprawą
szeroko zakrojonej akcji promocyjnej.
Jednak szereg badań i zestawień publikowanych m.in. w mediach, pokazuje,
że w rzeczywistości brytyjska sieć jest
droższa od wielu swoich konkurentów.
W przykładowym badaniu koszyka 50
produktów portalu dlahandlu.pl okazało
się, że na 15 objętych analizą sklepów
różnych sieci, Tesco zajęło 14 miejsce,
dając się wyprzedzić m.in. placówkom
Auchan, Real i E. Leclerc.
Jednym z przewodnich elementów
promocji Tesco jest tzw. Clubcard. Oferuje on możliwość zbierania punktów za
zakupy i wymianę ich na talony towarowe
lub pieniężne. Wielu klientów posiadających kartę Clubcard woli pojechać do Tesco i zdobyć punkty, niż wybrać inny hipermarket (często nawet tańszy). Biorąc
pod uwagę zasady kart Clubcard, okazuje
się że tak naprawdę klient zyskuje jedynie
0,5 proc. wartości zakupów. Większość
osób nie zdaje sobie sprawy, że wybierając zdobywanie punktów kosztem innych
sklepów, godzi się na kilkukrotnie mniejszą różnicę w cenie produktu w Tesco
i innym hipermarkecie.
Postrzeganie cenowe ma decydujący
wpływ na sukces sklepu. To ono stanowi
o tym czy klient do nas przyjdzie i da nam
zarobić czy nie. Możemy być najtańsi
w mieście, ale jeśli nikt o tym nie wie, to
nie będziemy w stanie przetrwać na coraz
bardziej konkurencyjnym rynku. Bez prowadzenia konkretnych strategii na rzecz
budowy wizerunku i komunikacji cen
w dłuższym okresie jesteśmy skazani na
porażkę.
FernPartners pomaga swoim klientom
zwiększyć zyski poprzez optymalizację
strony przychodowej w zakresie zarządzania sprzedażą, a w szczególności zarządzania cenami. 
Opr.red.
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HANDEL 2014

J

ak podaje 24 października br.
portal dlahandlu.pl handlowi
giganci łączą siły, aby negocjować ceny. Po decyzji Intermarché
i grupy Casino w zakresie współpracy zakupowej, na podobny krok
zdecydowali się: Grupa Auchan
oraz Metro Group. 23 października firmy poinformowały o międzynarodowym partnerstwie w zakresie zakupów.
Firmy zawarły dwie umowy.
Pierwsza dotyczy wspólnych negocjacji z nowymi dostawcami na poziomie globalnym. Druga obejmuje
wspólny zakup międzynarodowych
usług oraz produktów non-food,
które będą sprzedawane przez obie
firmy niezależnie. Z umów zostały
wyłączone produkty elektroniczne.
Partnerów łączy siłę przetargową

chodzenie kupowanych przez siebie
owoców i z czasem przełoży się to na
wybór konkretnych marek – pod warunkiem, że będą pod nimi oferowane produkty o powtarzalnej, wysokiej
jakości – mówi serwisowi portalspozywczy.pl, Dominika Kozarzewska,
prezes zarządu Grupy Producentów
Owoców „Polskie Jagody”.
Grupa Producentów Owoców
„Polskie Jagody”, producent owoców
jagodowych – głównie borówki amerykańskiej, wprowadziła na rynek
markę BeFruit, pod którą sprzedawane są owoce. Ponadto do sprzedaży
wprowadzono także tłoczony sok borówkowy oferowany pod „siostrzaną” marką BeJuice – w szklanych
butelkach 250 ml. Gama soków będzie powiększana o inne – nie tylko
owocowe. W przyszłości planowane
jest poszerzenie oferty o inne owoce
jagodowe oraz ich przetwory.
Wprowadzając na rynek markowe
owoce, spółka poczyniła szereg przy-

Giganci
łączą się

dwóch wiodących firm handlowych,
które działają w zakresie różnych
modeli biznesowych.
– Partnerstwo zakupowe jest nowym pojęciem w świecie handlu
detalicznym. Połączone zostaną
kompetencje zakupowe dominującej
hurtowni z wiodącym sprzedawcą
detalicznym. Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Auchan
jest detaliczna sprzedaż towarów
codziennego użytku. Metro Group
jest aktywny w sektorze hurtowym
i detalicznym w krajach, w których
Grupa Auchan nie jest obecna. Te
fakty doprowadziły nas do podjęcia
decyzji o współpracy, która zaowocuje rozwojem naszych firm, jak
i przyniesie korzyści naszym klientom – wyjaśniają obie firmy.
Przypomnijmy, na początku października poinformowano o współpracy zakupowej na 2015 r. sieci
Intermarché oraz grupy Casino.
Współpraca dotyczy jednak wyłącznie Francji.
Auchan to grupa o zasięgu międzynarodowym, która na koniec sierpnia
2014 roku prowadziła działalność
handlową w 839 hiper i 818 supermarketach. Od momentu założenia
w 1961 roku we Francji, Auchan działa i rozwija się w 15 krajach na świecie. Centra Handlowe Auchan znajdują się m.in. we Francji, Włoszech,
Hiszpanii, Portugalii, Polsce, na
Węgrzech, w Rosji, w Luksemburgu,
Chinach, na Tajwanie oraz na
Ukrainie i w Rumunii. Właścicielami
Grupy Auchan jest Rodzina Mulliez
oraz, w ramach Akcjonariatu
Pracowniczego, pracownicy firmy.
Metro Group jest jedną z najwiekszych miedzynarodowych firm hadlu datalicznego na świecie: prawie
265,000 pracowników ze 180 krajów
pracuje w okolo 2,200 placówkach
w 32 krajach.
Uwaga konsumentów
– Uważamy, że konsumenci zwracają coraz większą uwagę na po-

gotowań. – We współpracy z agencją
reklamową opracowaliśmy strategię
komunikacji. Wprowadziliśmy również na polski rynek nowe opakowania dla produktu „borówki XXL”.
Sok tłoczony jest przez firmę zewnętrzną, więc jego wprowadzenie
nie wymagało dodatkowych inwestycji – mówi Dominika Kozarzewska.
Uruchomiono także stronę internetową dedykowaną nowej marce.
Dominika Kozarzewska przyznaje
w rozmowie z portalspozywczy.pl,
że brand jest zaprojektowany w taki
sposób, aby można było łatwo dostosować go do innych owoców poprzez
zmianę koloru logo. – Od sezonu
2015 będziemy oferować pod marką
BeFruit również truskawki, a w przyszłości także inne owoce jagodowe
– mówi prezes grupy.
Jak dodaje, zasadniczo marki
BeFruit oraz BeJuice przeznaczone
są na rynek polski, ale marka spodobała się również klientom z Irlandii
i Japonii, więc trafiła także na te rynki. Spółka eksportuje także owoce
(niemarkowe) głównie do Europy
Zachodniej i Chorwacji. Borówki
„BeFruit” są dostępne (w sezonie
zbiorów) w supermarketach sieci
Auchan oraz Simply Market.
Grupa jest dostawcą owoców jagodowych, głównie borówki wysokiej.
W jej skład wchodzi pięć plantacji
uprawiających borówkę na łącznym
areale 180 ha. Jak podkreśla grupa,
w tym roku jej członkowie odnotowali rekordowe plony. Sezon zakończył się z końcem września i był bardzo udany. Dwóch członków Grupy
rozpoczęło w tym roku produkcję
truskawek.
Grupa Producentów Owoców
„Polskie Jagody” Sp. z o.o. ma
swoją siedzibę na Lubelszczyźnie –
w gminie Obsza. Powstała w lipcu
2010 r. W kwietniu 2011 r. Grupa
uzyskała decyzję w sprawie wstępnego uznania.
Opr.red.
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a mieście trwa nawałnica wielkich sieci handlowych spod znaku insektów
i płazów. Przejmują każdy lokal.
Upychają swoje plastikowe kompaktowe sklepy nawet w pomieszczeniach, w których do niedawna mieściły się kioski z gazetami.
A raz zagnieżdżone nie odpuszczają i stopniowo wyniszczają lokalny
handel – pisze w „Gazecie Wyborczej” Maciej Nowak, teatrolog,
krytyk teatralny i kulinarny.

wstydliwe wyznanie, ale chodzę do
nich po tanie prosecco, wina, włoskie
sery, owoce egzotyczne czy chemię.
Nie znajdę jednak w nich tego, do
czego przyzwyczaili mnie właściciele sklepiku z naprzeciwka. Nie znajdę, bo inna jest technologia handlu
sieciowego, a inna – sąsiedzkiego
kramiku.
Nikt z robalem w logo nie wybierze się do małej masarni pod Warszawę po aromatyczne wędzonki
i serdelki. Nikt nie zadba o słodkie,
bardzo czerwone truskawki cavendish z zaprzyjaźnionej małej plantacji, które dostępne są również

Małe rodzinne sklepiki nie mają
szans na przeżycie tego sąsiedztwa.
Kuszą promocjami, intensywnie reklamują, na dostawcach wymuszają dumpingowe ceny. Jako klienci
oczywiście to doceniamy, ale zazwyczaj nie myślimy o konsekwencjach. Rozmawiałem z właścicielką
firmy, która w czwartym pokoleniu
produkuje pumpernikiel: – Przeżyliśmy Piłsudskiego, przeżyliśmy Hitlera, przeżyliśmy Bieruta, Gomułkę,
Gierka, Jaruzelskiego i Wałęsę. Nie
przeżyliśmy Tuska. Wielka sieciówka wzięła od nas ogromną ilość towaru po zaniżonej cenie i z długim
okresem płatności. Nie daliśmy
rady.
Problem nie w tym, że pryncypialnie odrzucam sieciówki. To może

zimą w formie mrożonki. Owoce
w marketach z zasady muszą być
niesłodkie i niedojrzałe, bo inaczej
sfermentowałyby podczas kilkudniowej drogi od producenta do
każdego z kilkuset punktów sprzedaży.
Gdy zabraknie sklepiku naprzeciwko, znikną domowe twarogi,
czarnuszka na wagę, kotlety rybne
oraz kilka odmian pomidorów, w tym
gruntowe. Olej z pestek dyni nie będzie już kosztował 25 zł za butelkę,
lecz 51 – tyle, ile we wszystkich hipsterskich sklepach w centrum. I nikt
nie zaproponuje, że może przywieźć
z hurtowni, co sobie tylko zażyczę
– czytamy w „GW”.
Solidarność za podatkiem dla hipermarketów

CO PISZĄ INNI?

N

W ramach pojęcia „sprawiedliwości podatkowej” związkowcy proponują wprowadzić podatek obrotowy
dla sieci wielkopowierzchniowych
hiper– i supermarketów, które unikają płacenia podatków w Polsce”
– podaje 21 października wyborcza.
biz. Ponadto, kluczowe zdaniem
związkowców jest obniżenie podstawowej stawki podatku VAT.
Wysokość podatku VAT znacząco
wpływa na rozwój całej gospodarki,
bo jest to podatek konsumpcyjny, będący jednym z istotnych czynników
wpływających na poziom popytu
wewnętrznego. Zdaniem związku

Z robalem w logo

l

K

konieczne jest obniżenie podstawowej stawki podatku VAT już od roku
2015. Według NSZZ „Solidarność”
w perspektywie 5-letniej należy rozważyć obniżenie podstawowej stawki podatku VAT do poziomu 18 proc.
– przy jednoczesnym systematycznym obniżaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
Związkowcy skrytykowali natomiast podatek dochodowy od firm.
Uznali, że jest on obecnie niefunkcjonalny, niesprawiedliwy i polskiej
gospodarce przynosi więcej szkód
niż pożytku, bo pozwala, szczególnie przedsiębiorstwom zarejestrowanym poza granicami RP, uchylać się
od jego płacenia. Dlatego też należy
rozważyć likwidację CIT.
Opr. red.

Prawo na co dzień l Prawo na co dzień l

ontynuując omawianie nowej
ustawy o prawach konsumenta
przypomnę, że w dniu 25 grudnia 2014r. wejdzie w życie ustawa z 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. poz. 827), która wdrożyła do
polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/
UE, zbliżając tym samym prawa kupujących i obowiązki sprzedających
w całej UE.
Dla naszych spółdzielni nowe obowiązki sprzedawców i usługodawców
względem konsumentów polegać będą
przede wszystkim na wypełnieniu obowiązku informacyjnego oraz obowiązków wynikających z odpowiedzialności
z tytułu wad fizycznych i prawnych.

3) towar nie nadaje się do celu, o którym
kupujący poinformował sprzedawcę
przy zawarciu umowy, a sprzedawca
nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego
jej przeznaczenia,
4) towar został kupującemu wydany
w stanie niezupełnym,
5) w razie nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te
zostały wykonane przez sprzedawcę
lub osobę trzecią, za którą sprzedawca
ponosi odpowiedzialność, albo przez
kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
Natomiast zgodnie ze znowelizowanym art.5563Kodeksu cywilnego przez
wadę prawną należy rozumieć sytuację,
w której rzecz sprzedana stanowi włas-

już wymieniona lub naprawiana przez
sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił
zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na
wolną od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli kupującym jest konsument,
może zamiast zaproponowanego przez
sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia
wady, chyba że doprowadzenie rzeczy
do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe
albo wymagałoby nadmiernych kosztów
w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się
wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj
i znaczenie stwierdzonej wady, a także

Obowiązek informacyjny omówiony
był w poprzednim numerze, a poniżej
przedstawiam obowiązek sprzedawcy
z tytułu odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne.
Omawiana ustawa o prawach konsumenta zmieniła zasady reklamacji towarów
przez konsumentów. Jeszcze do 25 grudnia
podstawę do tego dają przepisy ustawy
z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U.
z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.), w której określono zasady niezgodności towaru,
która dzisiaj obowiązuje jedynie w stosunkach między przedsiębiorcami, a będzie
dotyczyć także sprzedaży konsumenckiej.
Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku stwierdzenia wady konsument będzie
mieć większy niż dotychczas wachlarz
możliwości zareklamowania towaru obciążonego wadą fizyczną albo prawną Obecnie na podstawie ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej mogą
żądać naprawy towaru lub jego wymiany
na nowy. Na podstawie rękojmi – będą mogli dodatkowo domagać się obniżenia ceny,
a nawet odstąpić od umowy, pod warunkiem że wada jest istotna.
Znowelizowany Kodeks cywilny
w art.556 i 5561 określa, że Sprzedawca
jest odpowiedzialny wobec kupującego,
jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną
lub prawną (rękojmia).
Wada fizyczna zgodnie z nowymi
przepisami polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności sytuacja taka wystąpi w następujących
przypadkach:
1) towar nie ma właściwości, które rzecz
tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo
wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
2) towar nie ma właściwości, o których
istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę
lub wzór,

ność osoby trzeciej albo jest obciążona
prawem osoby trzeciej, a także jeżeli
ograniczenie w korzystaniu z rzeczy lub
rozporządzaniu nią wynika z decyzji lub
orzeczenia właściwego organu; w razie
sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa. Definicja ta została uzupełniona o sytuacje
obciążenia towaru decyzjami lub orzeczeniami kompetentnych do tego organów.
Na wypadek gdyby rzecz sprzedana nie miała właściwości określonych
w oświadczeniu gwarancyjnym Kupującemu udziela się gwarancji, która określa obowiązki gwaranta i uprawnienia
kupującego. Obowiązki gwaranta mogą
polegać w szczególności na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej
naprawie oraz zapewnieniu innych usług.
Oświadczenie gwarancyjne powinno
zawierać:
– podstawowe informacje potrzebne do
wykonywania uprawnień z gwarancji,
w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej,
– czas trwania i terytorialny zasięg
ochrony gwarancyjnej,
– uprawnienia przysługujące w razie
stwierdzenia wady,
– stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy
sprzedanej.
– jeżeli nie zastrzeżono innego terminu,
termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,
chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną
od wad albo wadę usunie. Ograniczenie
to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była

bierze się pod uwagę niedogodności, na
jakie narażałby kupującego inny sposób
zaspokojenia. Obniżona cena powinna
pozostawać w takiej proporcji do ceny
wynikającej z umowy, w jakiej wartość
rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub
usunąć wadę w rozsądnym czasie bez
nadmiernych niedogodności dla kupującego, najpóźniej w terminie 14 dni.
Jeżeli kupujący będący konsumentem
zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia
wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena
ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie
czternastu dni, uważa się, że żądanie to
uznał za uzasadnione. Kupujący, który
wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi,
jest obowiązany na koszt sprzedawcy
dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca
oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy
takiego miejsca nie określono w umowie
– do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy
chodzi o wady nieruchomości – przed
upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest
konsument a przedmiotem sprzedaży jest
używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania
rzeczy kupującemu.
Nowe przepisy o prawach konsumenta mają zastosowanie do umów zawieranych po wejściu jej w życie, czyli od
25 grudnia 2014 r., natomiast do umów
zawartych przed 25 grudnia stosowane
będą przepisy dotychczasowe wskazane
na wstępie..
Opracowała
Monika Bobke

Nowa ustawa o prawach konsumenta cz. 2
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ewna plota o likwidacji BARU
KUBUŚ przy Ordynackiej okazała
się zupełnie fałszywa. Po remoncie sprzed roku mały lokalik wyładniał,
szyld wymieniono na nowy, a tradycyjna
kuchnia polska świeci pełnym blaskiem.
Z przyjacielem skonsumowaliśmy z apetytem obiad składający się z jednej pieczarkowej, zrazów z kopytkami i buraczkami,
żeberek z kaszą i surówką oraz kompotu.
Za to wszystko koszt wyniósł zaledwie 47
zł. Na tle zwyczajnej standardowej włoszczyzny w nowych bistro to
dużo taniej.
Porcje solidne smakowo
i ilościowo, w doprawionych
sosach. Obsługa również
solidna, fachowa i oddana, obok doświadczonych pań młoda miła kadra. Mimo że
samoobsługa, to z kuchni dania przyniosła
nam sama pani kucharka. Może pamięta
nasze studenckie tutaj czasy? Frekwencja
spora, są i emeryci, i młodzież, i pracujący.
Na tę solidną markę firma pracuje od 1957
roku! I na tle kolosalnych zmian dookoła
trzyma swój poziom.
Nareszcie ten stylowy klub Hotelu Polonia BOJANGLES BAR & LOUNGE
otwarty jest ponownie już od 10:30, a nie
od 15-tej. Dlatego w ciągu dnia można
wpaść na rozmowy biznesowe, a nie tylko
na kolację, czy drinka wieczornego. Mój
miły znajomy zaprosił mnie tutaj po południu, by uczcić pewne skończone dzieło.
Piliśmy kawy i coś mocniejszego. Kawy,
jak zwykle aromatyczne i ładnie podane
z malutką czekoladką. Do tego dla prezesa jego whisky, a dla mnie ulubiony
Hennessy. Szkoccy kibice na mecz Polska-Szkocja, siedzący na sali z uznaniem
spojrzeli na kolejne donoszone szklanki
prezesa z Chivas Regal (12-letni, a potem
18-letni!), a raczej z grymasem na moje

kielichy... Byli wśród nich eleganccy starsi siwi panowie w kraciastych kiltach, niczym Sean Connery, z kolekcją znaczków
na granatowych furażerkach. Kiwali do
nas – cheeers... i jeszcze nie wiedzieliśmy
że pijemy za remis...
Jak zwykle ten lokal ma styl i charakter. Może dzięki znakomitym fotosom
idoli amerykańskiej muzyki, może dzięki
wspaniałej tradycji secesyjnego hotelu, do
której dostosowuje się fachowa dyskretna
obsługa. Nawet dyskretnie podpowiada
o happy hours (16-18-ta), kiedy drinki tanieją o połowę.
Z przyjemnością usiedliśmy tutaj
U MADZIARA na Chłodnej napawając

i elegancka zza bufetu, bo obowiązuje
samoobsługa z tacami. Atmosfera trochę
stołówki pracowniczej, gdyż przeważają
pracownicy i klienci muzeum.
Są tu m.in. takie specyficzne dania, jak
np. kugiel jerozolimski, drobiowy zawijas szabasowy, gulasz po żydowsku, karp
pieczony po żydowsku, czasem pascha,
kreplachy, czyli pierogi. Zamówiłem jako
stary pierogowiec kreplachy z mięsem
i do tego na ciepło marchewkę na słodko,
po żydowsku, w sumie za 16 zł. Tu były
zapiekane, cieniutkie, płaskie z małym,
a nie bogatym farszem jak na krakowskim
Kazimierzu, choć smak dość oryginalny,
z racji przypraw. Natomiast rewelacyjna,
znakomita była marchewka,
delikatna, mięciutka, z nutą lekkiej słodkości, co pasowało do
skromnych pierogów.
W alei Jana Pawła II niedaleko Hali Mirowskiej faktycznie KLUCHA OD UCHA DO UCHA to raj dla
miłośników rodzimej, mącznej kuchni.
Wybór od makaronów różnych rodzajów
z rozmaitymi sosami z mięsem i bez, po
pierogi, kopytka oraz sałatki i napoje. Za
12 zł moja mała porcja kopytek ze świetnym sosem pieczarkowo-porowym, z kawałkami grillowanego kurczaka i pasemkami pora, była znakomita i syta. Kluski
były wzorcowe, akuratne, nie za miękkie,
ścisłe, idealnie ugotowane i do tego krojone drobno duszone pieczarki. No pycha
i w sumie niemała porcja.
Lokalik mały, skromy, w tonacji białej, z niebieskimi paskami na ścianie.
Konsumpcja na wysokich trzech stołkach
przy półce, albo na górze po stromych
schodach już wygodniej na krzesłach
i przy stołach. Dania serwowane w firmowych tekturowych kubkach, z serwetkami i sztućcami plastykowymi. Natomiast
obsługa dwóch apetycznych dziewczyn
rewelacyjna. Każdego witają jak wujka
z Ameryki szerokim uśmiechem – od
ucha do ucha... 
SMAKOSZ

Trzymają poziom

R

się węgierską muzyką. Ta zawsze buduje nastrój, zwłaszcza kiedy idą z głośnika
znane węgierskie standardy, czardasze,
cygańskie pieśni, fragmenty arii operetkowych i to nawet do ogródka na ulicę. Trzy
rodzaje gulaszu są tu doskonałe, znakomicie doprawione, ten z dzika, z wołowiny,
czy z wieprzowiny. Podawane z drobnymi
kluseczkami, mniejszymi od galuszków
– tarhony. Można też najeść się treściwą zupą gulaszową z kociołka za 17 zł.
Do tego np. czeskie piwo Staropramen
za 10 zł i jesteśmy w siódmym niebku...
W porze lanczowej są zestawy po 20 zł,
np. ogórkowa i schab duszony w kapuście
włoskiej ze śmietaną i ziemniakami. Do
czytania wyłożona jest świeża prasa. Toaleta czyściutka i wygodna.
W środku RESTAURACJI BESAMIM surowa elegancja, podobna do całego monumentalnego budynku Muzeum
Żydów Polskich przy Anielewicza. Sala
konsumpcyjna w tonacji biało-czarnej
z jasnymi lampami wiszącymi i długim
bufetem z rzędem srebrnych bemarów
i szklanych półek. Obsługa uprzejma

Etiopka jednopręga

yby z rodziny kąsaczowatych (characidae) należą do jednych z najpopularniejszych ryb hodowanych
w naszych akwariach. Na świecie żyje
ich około 1200 gatunków. Najczęściej
zasiedlają czyste strumienie stanowiące
dopływy rzek w tropikalnych regionach
Ameryki Środkowej. Jednym z wielu ich
przedstawicieli jest Etiopka jednopręga zwana inaczej Abisynką. Zasiedla
ona cieki wodne Nigru aż po Biały
Nil.
Rybki w naturze osiągają do 6,5cm.
Samce w okresie godowym charakteryzują się jaskrawym zabarwieniem
części płetwy ogonowej. Są rybami
ławicowymi, dlategoteż powinny być
hodowane w grupach składających się
z minimum 10 osobników. Zbiornik
w którym będą przetrzymywane rybki
powinien być gęsto obsadzony roślinnością. Zwłaszcza jego tylna ściana

SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ

WZJG

jest przewlekłym
nieswoistym zapaleniem jelita grubego. Szacuje się, że zapadalność na WZJG
w naszym kraju wynosi ok. 700 przypadków a zarejestrowanych chorych jest
około 40000. Jak do tej pory mimo prowadzonych badań nie udało się w sposób
jednoznaczny ustalić przyczyny choroby.
Wiemy jedynie, że jest chorobą z autoagresji w której komórki odpornoaściowe działają przeciw własnym tkankom.
Wpływ na nią mają również czynniki
genetyczne i środowiskowe. WZJG często dotyka osób młodych między 20 a 40
rokiem życia.
Ze względu na ryzyko raka jelita grubego związanego z ta chorobą wymagana
jest okresowa kontrola endoskopowa oraz

jak i ściany boczne powinny być przesłonięte szatą roślinną.
Najlepiej trzymać je z innymi drobnymi rybami ławicowymi oraz z kiryskami
zasiedlającym strefę denną. W centrum
zbiornika powinno się pozostawić pustą
przestrzeń do pływania co ułatwi obserwację rybek. Parametry wody poza jej

AKWARIUM
wysoką czystością i natlenieniem powinny mieścić się w następujących granicach:
temperatura 22-26°, pH–6,5-7,5,twardość
dH do10.
Do rozmnażania najlepiej przygotować zbiornik tarliskowy wielkości do 40
l ze specjalnym rusztem chroniącym ikrę
przed dorosłymi tarlakami. Woda powinna być miękka o lekko kwaśnym odczynie. Zbiornik najlepiej w tym okresie
trzymać w miejscu nasłonecznionym
co sprzyja w odbyciu tarła. Po złożeniu ikry tarlaki odławia się. Po około
14 godzinach od tarła młode wylegają
się ze złożonej ikry. Larwy zaczynają
samodzielnie zdobywać pokarm po
4–5 dniach od wylęgu. Należy wtedy je
karmić wrotkami i larwami solowców.
Odżywianie dorosłych ryb nie stanowi
większego problemu. Mogą przyjmować pokarm zarówno suchy, płatkowy
jak i żywy.
M.W.

Nowe możliwości
leczenia farmakologicznego WZJG

stosowanie leczenia, którego zakres zależy od stopnia nasilenia choroby, umiejscowienia i nasilenia zmian. W leczeniu
stosuje się odpowiednia dietę i środki farmakologiczne. W ostatnim okresie czasu
w przypadkach trudnych do leczenia ze
względu na rozległość i oporność w stosunku do klasycznego leczenia zaczęto
stosować leczenie biologiczne wpływające na układ odpornościowy a co za tym
idzie ograniczające proces zapalny, przyspieszające remisję i wydłużające czas jej
trwania.
Dotychczas w Polsce dopuszczone są
do leczenia dwa preparaty z grupy leków
biologicznych stosowane do leczenia
nieswoistych zapaleń jelit, to jest infliksimab (preparat-Remicade) i adalimumab
(preparat-Humira). Prowadzone badania

Fraszki Jana Sztaudyngera

Promyczek złoty
Kto śpi
Wpadłaś w me życie jak promyczek złoty. Kto śpi nie grzeszy, więc miła osobo
Co za szczęście, że wdzięku masz więcej Nie będzie grzechu, gdy prześpię się
niż cnoty.
z tobą.
Kto winien
Miara czasu
Czy ja tu jestem winien, czy ty tu jesteś
Któż by wiedział, że czas leci
winna,
Gdyby nie lustro i gdyby nie dzieci.
Nieszczęście z tobą wolę, niż szczęście
z inną.
Losy
Coraz jesteśmy
Jednakowo nas zwyciężą losy,
Coraz jesteśmy ozdobniejsi… srebrni,
Czyśmy pigmeje – czy kolosy.
I na tym świecie coraz mniej – potrzebni.

wykazały, że przewagę zyskuje leczenie
skojarzone obejmujące leki biologiczne i azatiorynę. Wykładnikiem tego był
większy odsetek chorych u których doszło do wygojenia zmian w błonie śluzowej jelita. Z nowych leków mogących
znaleźć zastosowanie w leczeniu WZJG
należy wymienić golimumab i budezonit
MMX. Pierwszy należy do leków biologicznych i jest przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko TNF-α.
Prowadzone badania są bardzo obiecujące. Na leczenie pozytywnie zareagowało 51-55% chorych stosujących ten
preparat. Budezonit MMX jest z kolei
glikokortykosterydem o małej biodostępności a co za tym idzie dającym niewielkie objawy uboczne. Jego przewaga
nad innymi preparatami tego typu polega na zastosowanej specjalnej osłonce
(Multi-Matrix System), która zapewnia
uwalnianie leku wzdłuż całej okrężnicy
co dotychczas było niemożliwe przy stosowanych klasycznych preparatach np.
(Entocort).
Badania wykazały znaczną poprawę
kliniczną i w obrazie endoskopowym już
po 8 tygodniach stosowania leku w dawce 9mg. Lek ten został już dopuszczony
w USA do leczenia WZJG o małej i średniej aktywności. Na koniec kropla goryczy. Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym ubezpieczonym odmawia
się prawa do pełnego leczenia biologicznego WZJG.
ESKULAP

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 11 (573)

HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV

Zaniedbanie sfery finansów
może przyczynić się do popełnienia błędu. Masz dużo
energii, a za nią kryje się duża intuicja.

Byk 21.IV–21.V

Uważaj na ryzykowne inwestycje. Słabą energię z pierwszych dni miesiąca masz za
sobą. Zdrowie i praca zajmą twoja uwagę.

Waga 23.IX–23.X

Ważne
decyzje
podejmuj bez wahania, ale przy
wsparciu bliskiej ci osoby.
Niewykluczona ciekawa podróż. Pozbądź
się uprzedzeń i zaufaj otoczeniu.

Skorpion 24.X –22.XI

Łatwiej ci będzie żyć jeśli
pozbędziesz się cechy drobiazgowości. Przyjaźń jest
wspaniała, ale w żadnym wypadku nie
możesz dominować.

Bliźnięta 22.V–21.VI

Podejmowanie
jakichkolwiek
decyzji
skonsultuj
z mądrym doradcą. Jesień nie
jest najbardziej cenionym czasem na wypoczynek, ale…

Strzelec 23.XI–23.XII

Czas pomyśleć o odpoczynku. Zmęczony nie postrzegasz
problemów we właściwej perspektywie. Plany mogą być odłożone na
nieci później.

Koziorożec 24.XII–20.I

Rak 22.VI–22.VII

Gwiazdy mogą być pomocne.Drażliwe i trudne problemy możesz teraz rozwiązać.
Zaplanuj rodzinne spotkanie.

Konsekwentne działania są
dobre, ale trzeba brać uwagę
okoliczności. Usprawnij swoje
działania w jakiejkolwiek dziedzinie,
a będzie ci lżej współpracować z innymi.

Lew 23.VII–22.VIII

Nie trać czasu w tym miesiącu
na
rozwiązywanie
problemów. Lepiej załatwić
wszystkoPod koniec roku. Zachowaj pogodę ducha.

Panna 23.VIII–22.IX

Poprawisz znacznie domową
atmosferę biorąc na siebie
inne niż do tej pory obowiązki.
Potrzebny będzie ci odpoczynek.
Zaaranżuj spotkanie towarzyskie.



Wodnik 21.I–20.II

Rozpocznij realizację planów, bo sukces jest tuż, tuż.
Dolegliwości zdrowotne mogą się pojawić, ale walcz z nimi skutecznie.

Ryby 21.II–20.III

Miesiąc bardzo dobry na zmiany. Sukcesy na horyzoncie, ale
przeceniaj swoich możliwości. Regeneracja sił wskazana. miast odnowić kontakty z przeszłości.

Krzyżówka nr 11 z hasłem
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Wszystkie litery ponumerowane w prawym, dolnym rogu napisane w kolejności
od 1–29 utworzą hasło.
Poziomo: 1) podziemne części rośliny,
5) „dowodzi” wyższą uczelnią, 8) imię
Korzeniowskiego, 9) pobudzenie jakiegoś zjawiska, 10) najwięcej jej w soji, 11)
wstręt, 13) rzucona pod nogi, 16) może
być żeliwny, 20) Kazimierz – reżyser,
aktor teatralny, 23) Robert – niemiecki
kompozytor epoki Romantyzmu, 24) ciekła mieszanka dwóch lub więcej związków chemicznych, 25) rodzaj roweru
dwukołowego, 26) młodzieżowy zespół
muzyczny, 27) wyraz zapożyczony z języka rosyjskiego.
Pionowo: 1) czerwone… niczym
wino, 2) gospodarka rybacka, 3) zawiera
wykaz błędów w publikacji, 4) imię damskie, 5) kojarzone z kowbojem, 6) fonetycznie rasa psa, 7) powitanie na „przyjezdne, a pożegnanie na…”, 12) dyrektor
dla uczniów, 14) mała ławka, 15) + gro
to aukcje internetowe, 17) spacerują przy
księżycu, 18) w kopie mieści ich pięć, 19)
miasto w pn.-wsch. Niemczech nad rzeką
Pianą, 21) Michael Francis amerykański

aktor, reżyser, pisarz, 22) leży na Półwyspie Koreańskim, 23) myli się tylko raz.
Karty
pocztowe
z
dopiskiem
Krzyżówka nr 11 prosimy przesłać
na adres redakcji do dnia 30 listopada
2014 r.
Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania będą premiowane przez spółkę
ANDREA, producenta skarpet i rajstop
z Milanówka.
Rozwiązanie krzyżówki nr 9
Poziomo:1) Jarosław, 5) gęgawa, 8)
kardyf, 9) żurawina, 10) cicerone, 11) arnika, 13) skald, 16) iskry, 20) ćpunka, 23)
obłożeni, 24) alkaloza, 25) daleko, 26)
ścieki, 27) ziarenko.
Pionowo: 1) Jakuci, 2) rureczka, 3)
szyfry, 4) ważne, 5) górka, 6) Gowin, 7)
Winckler, 12) rogi, 14) krępulec, 15) dzik,
17) kameleon, 18) mohair, 19) żigolo, 21)
Njame, 22) amoki, 23) oracz.
HASŁO: NOWOŚĆ NA RYNKU
WĘDLINIARSKIM – GARMAŻERNIA
Nagrodę ufundowaną przez ZPM
„JBB” otrzymuje Piotr Kruszewski
z Legionowa.
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