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Wiosenne otwarcia
Wawer

marca br. Rada Nadzorcza Krajowego Związku
Rewizyjnego
Spółdzielni
Spożywców Społem wybrała nowego
prezesa Zarządu Związku, którym
został RYSZARD JAŚKOWSKI. Był
on
dotychczas
zastępcą prezesa
Zarządu Związku i 1 kwietnia
objął
funkcję
prezesa po Jerzym Rybickim,
który odszedł na
zasłużoną emeryturę. Rada Nadzorcza KZRSS
wybierze
również nowego zastępcę prezesa Zarządu, na wniosek prezesa na jednym ze
swoich następnych posiedzeń.
W 2015 r. Ryszard Jaśkowski został wybrany przewodniczącym zespołu roboczego przedstawicieli polskich firm handlowych, działającego
przy Parlamentarnym Zespole na

PSS Sochaczew

N

a niewiele dni przed świętami wielkanocnymi,
w okresie nasilonego handlu, dwie warszawskie
spółdzielnie spożywców oddały do użytku dwie
gruntownie zmodernizowane placówki handlowe. SS
Mokpol otworzyła 5 kwietnia br. 350-metrowy pawilon osiedlowy w Osiedlu Jary na Ursynowie, przy ul.
Dembowskiego 10, a WSS Praga Południe 8 kwietnia
również osiedlowy, 420-metrowy pawilon LUX w Radości w dzielnicy Wawer, przy ul. Patriotów 172. Obu
otwarciom, z udziałem kierownictw spółdzielni i partnerów gospodarczych, towarzyszyły liczne promocje
i degustacje, reklamowane także w ulotkach, z których

„Wiosna 2017” G
MAH

Moment podziękowania dla J Rybickiego. Stoją od lewej: R.
Jaśkowski, J. Wójtowicz-Garwoła, J. Rybicki i A. Tylkowska.

„Społem 2017”
W

Sali im. Ireny Strzeleckiej w historycznym
gmachu Społem w Warszawie odnotowaliśmy
ostatnio dwie ważne konferencje społemowskie,
z udziałem przedstawicieli spółdzielni społemowskich
z całego kraju: w dniach 21-22 marca br. Konferencję
Krajową Krajowej Platformy Handlowej Społem oraz
w dniach 5-7 kwietnia br. pierwszą z cyklu Konferencję
KZRSS „Społem 2017”. Podczas obu konferencji omawiano m.in. kwestie współpracy spółdzielni, wspólnych
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Więcej na str. 5
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ościem specjalnym Konferencji Handlowej
Mazowieckiej Agencji Handlowej Społem
„Wiosna 2017”, 27 marca br. w konstancińskim Zajeździe Staropolskim, była wybitna ekspertka prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka z Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. To
kolejne spotkanie społemowców MAH z wykładem
pani profesor, której raport o kluczowych uwarunkowaniach rozwoju handlu w Polsce w perspektywie 2020 roku, omawialiśmy w lutowym numerze
Społemowca. Tematem obecnej konferencji było:
„Handel w Polsce – nowe uwarunkowania i strategie rozwoju”.

Gości, w tym prezesa Zarządu KZRSS Społem
Jerzego Rybickiego i jego zastępcę Ryszarda Jaśkowskiego oraz uczestników konferencji witała serdecznie prezes MAH Jadwiga Wójtowicz-Garwoła.
Zapowiedziała też wystąpienia przedstawicieli firm
współpracujących z MAH: Chłodnia Mazowsze, Bakoma, PT Dystrybucja, Innogy, Wawel, Frito Lay,
ZM Taurus, Eurocash filia Panta Hurt.
Więcej na str. 3

przedsięwzięć oraz perspektyw rozwoju. Była to również
okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania niezbędnej wiedzy o aktualnych problemach handlu i spółdzielczości.
W toku obrad rozważano m.in. problemy zacieśnienia
współpracy i konsolidacji spółdzielni, w obliczu poważnych
wyzwań coraz bardziej konkurencyjnego i wymagającego
rynku. Podkreślano wyjątkowe znaczenie półtorawiekowej
marki Społem, na którą pracowały pokolenia oraz konieczność jednolitego działania marketingowego. Odnotowałem
wnioski, że po 27 latach atomizacji spółdzielni, w odbudowie
silnej struktury konsolidacji, wiodącą rolę powinny odegrać,
obok Związku i Platformy, największe spółdzielnie Społem.
Więcej na str. 3

Komunikat MAH
W dniu 24 marca br. 2017 r. obradowała Rada
Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” Spółka z o.o. Na swym posiedzeniu Rada
Nadzorcza zajmowała się następującą tematyką:
analizą sprawozdania finansowego Spółki za 2016
rok, współpraca handlową ze spółdzielniami i dostawcami na bazie podpisanych umów w minionym
roku, należnościami bieżącymi Spółki. Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Handlowej z zadowoleniem oceniła wypracowane pozytywne wyniki
finansowe Spółki za 2016 rok i podjęła stosowną
uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego.

Wspólne dzieło

marca br. odbyło się Walne
Zgromadzenie
Członków
Społem PSS w Sochaczewie,
na którym pozytywny bilans roczny
przedstawił dynamiczny prezes Józef
Chocian. Gość zebrania, nowowybrany prezes KZRSS Społem Ryszard
Jaśkowski z dużym uznaniem dziękował społemowcom za osiągnięte wyniki oraz zachęcał do dalszej integracji
z innymi spółdzielniami we wspólnych
zakupach i w tworzeniu struktury konsolidacji Społem. Na zakończenie wybrano nową Radę Nadzorczą PSS na
3-letnią kadencję.

skwapliwie korzystali wierni klienci społemowskich
sklepów.
Obie inwestycje, efektowne witryny i wnętrza placówek,
dobitnie świadczą o żywotnej sile spółdzielni, o tym że społemowski, spółdzielczy handel potrafi skutecznie walczyć
o wymagającego klienta i pozycję społemowskiej, blisko
150-letniej marki na rynku. Jak można było zauważyć, kilkunastoosobowe, doświadczone załogi obu sklepów z wielkim
zapałem i entuzjazmem przystąpiły do pracy w unowocześnionych obiektach. Dobrze zorganizowane prace remontowe przebiegały etapami, z przerwaniem handlu zaledwie na
parę dni.
Więcej na str. 5
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rzecz Wspierania Przedsiębiorczości
i Patriotyzmu Ekonomicznego. Od
grudnia ubr. jest także wiceprezesem Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.
W przeszłości Ryszard Jaśkowski
był prezesem PSS Społem w Stalowej Woli. Równolegle z funkcją
wiceprezesa Zarządu KZRSS
Społem,
którą
objął w 2005 r.,
sprawował
od
2010 r. stanowisko prezesa Krajowej Platformy
Handlowej Społem. Na to miejsce z dniem 1
kwietnia br. wybrano PAWŁA KOCHAŃSKIEGO,
który nadal pozostaje dyrektorem
handlowym KPH Społem.
Obu prezesom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych działań! 
DG

Stabilny sukces

J

uż w poprzednim miesiącu pisaliśmy o znakomitych wynikach ekonomicznych Warszawskiej Spółdzielni Gastronomicznej Centrum,
jakie prezes Halina Kalinowska zaprezentowała na trzech zebraniach
członkowskich spółdzielni. Teraz, 28 marca br. potwierdzono to na Zebraniu Przedstawicieli, które tradycyjnie odbyło się we własnej, popularnej kawiarni Rozdroże. Gościem zebrania był wiceprezes Zarządu Krajowej Rady
Spółdzielczej, a jednocześnie prezes KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski.

Z ogromnym uznaniem, podobnie jak 18 delegatów spółdzielni i pięciu kierowników placówek, prezes Jaśkowski skwitował niemały zysk brutto za rok 2016,
w wysokości 2,3 mln zł, co pozwala na stabilny rozwój spółdzielni, w tym m.in.
na godziwą dywidendę i podniesienie udziałów 132 członków, na podnoszenie
wynagrodzeń i poprawę warunków pracy dla 73-osobowej załogi. Wszystkie pięć
placówek osiąga od szeregu lat dobre wyniki sprzedaży, w tym wzorcowy bar
mleczny Bambino najlepsze. Podobnie jak przed rokiem, wzajemnym serdecznym
podziękowaniom i uśmiechom nie było końca, w tym dla charyzmatycznej pani
prezes.
DG

PSS Legionowo
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iosna ze Społem” – to hasło akcji promocyjnej prowadzonej w „Społem” PSS
„
w Legionowie. Akcja skierowana jest do
uczestników programu lojalnościowego
„Społem znaczy razem” i polega na zbieraniu punktów za zakupy. Osiem osób,
które uzyska największą ich liczbę, otrzyma nagrody rzeczowe, tj. 15-elementowy
zestaw garnków, mikser wielofunkcyjny,
grille elektryczne oraz bony towarowe
„Społem” o wartości 50 zł. Konkurs jest
przemyślaną strategią promocyjną i jego
zadaniem jest umocnienie relacji z klientem, będącym uczestnikiem programu
lojalnościowego, sprawiając, że poczuje
się jak ktoś wyjątkowy i jako posiadacz
karty „Społem znaczy razem”, ma prawo
uczestniczyć w konkursie. Oczekiwanym
efektem akcji jest powrót do zakupów
w sklepach PSS.
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Z kart
historii

zekaliśmy na zwykle nieczynnym lotnisku wojskowym, o którego przywróceniu do działania w okresie od 7 do
10 kwietnia włącznie zapewniała
strona rosyjska. Gęstniała mgła.
Stawała się coraz bardziej nieprzenikniona, ograniczając widoczność
do minimum. Jej przypływ przykrył już pasy startowe.

się jednak w garść. Usiłowałem ująć
w karby sytuację po katastrofie. Działaliśmy na wielkim obszarze skromnym liczebnie zespołem pracowników naszej placówki moskiewskiej,
choć niedaleko byli licznie przybyli
do Katynia na uroczystość parlamentarzyści, dysponujący paszportami
dyplomatycznymi, których pomoc
byłaby bezcenna... Żaden się nie pojawił.
Pojechałem z panią Jasiuk do
gubernatoratu w Smoleńsku i zażądałem zainstalowania stałego łącza

Byłem tam
Smoleńsk, 10 kwietnia 2010 r.

(relacja specjalnie dla Społemowca Warszawskiego)
Około ósmej czterdzieści czasu
moskiewskiego miał przybyć samolot prezydencki. Usłyszałem najpierw
jednolity szum silników, potem – silny ryk. Pomyślałem: samolot wylądował, dał rewers. Później zapadła
grobowa cisza i to już mnie przeraziło, bo normalnie maszyna powinna
kołować na włączonych silnikach.
Wsiadłem do swojego samochodu
służbowego Volvo, z dyplomatyczną rejestracją CD-2, przewidzianego
również do odbioru gości. Dojechałem do końca pasa startowego, później biegłem w bok po grzęzawisku,
do miejsca skąd widać już było ślady
katastrofy. Towarzyszyły mi wówczas pani Violetta Sobierańska, radca
z konsulatu naszej ambasady i pani
Emilia Jasiuk, I sekretarz. No i nie
było oczywiście żadnej wydumanej
przez media agresji z mojej strony
wobec kamerzysty TVP.
Niedaleko spoczywającego do
góry podwoziem fragmentu wraku samolotu widać było niewielkie
ogniska dopalającego się paliwa...
Zobaczyliśmy jakieś kształty, leżące na ziemi. Pani Emilia spytała: –
Co to, jakieś manekiny tu leżą? Po
chwili dotarło do nas, że to ludzkie
ciała. Był to widok tak drastyczny,
że ze względu na szacunek dla tych
zwłok trudno było je filmować, na co
zwróciłem uwagę towarzyszącym mi
paniom.
Wnet z pola katastrofy, w kilkanaście minut ogrodzonego taśmami,
wyszedł funkcjonariusz Federacyjnej
Służby Ochrany (odpowiednik polskiego BOR). Na moje pytanie o losy
pasażerów odpowiedział: – Wszyscy
zginęli, ale u trzech osób zauważono
„żyzniennyje rieflieksy“ (po rosyjsku
– odruchy bezwarunkowe, drgawki,
także agonalne, bowiem oznaki życia
to w języku rosyjskim „priznaki żyzni“). Informację natychmiast przekazałem obecnemu na płycie lotniska
naczelnikowi wydziału rosyjskiego
w Departamencie Wschodnim polskiego MSZ – Dariuszowi Górczyńskiemu.
Idąc dalej spostrzegłem kartki
papieru, które rozwiewał wiatr (tak
samo zresztą jak i mgłę). Schyliłem
się i podniosłem jedną z nich.To był
tekst przemówienia Prezydenta, fragment o potrzebie dobrych relacji Polski i Rosji. Lechowi Kaczyńskiemu
nie dane było go wygłosić... Myśli
spontanicznie zwróciły się ku niemu,
o którym tyle słyszałem od mojego
przyjaciela, min. Mariusza Handzlika (też zginął), odpowiadającego
w Kancelarii Prezydenta za sprawy
zagraniczne.
Stąd wiedziałem, że Prezydent
Kaczyński łączył, wśród innych,
dwie cechy – stanowczość i pragmatyzm. Na tym skrawku papieru był
dowód oczywisty tej postawy. Tam,
gdzie należało zakreślić granice rosyjskiej ekspansji działał stanowczo.
Ale uważał, że przy jasnej ocenie
kontrowersyjnych kwestii, w interesie Polski leżą poprawne stosunki ze
wschodnim sąsiadem.
Powoli docierała do mnie świadomość ogromu tragedii, która się dokonała. Mogłem wpaść w depresję,
dostać ataku histerii, utonąć w rozpaczy (zginęło przecież także kilkunastu moich znajomych, kolegów,
przyjaciół, np. Andrzej Przewoźnik
i Piotr Nurowski). Siłą woli wziąłem

z Warszawą i Moskwą. Stworzyliśmy
improwizowane centrum kryzysowe.
Później wróciłem na lotnisko, jeszcze
przed przyjazdem premiera Tuska
i przybyciem premiera Putina. Gdy
dojechali już politycy z Warszawy
i Jarosław Kaczyński, którego witał
jako pierwszy śp. już ambasador RP
w Moskwie Jerzy Bahr, towarzyszyłem protokolarnie panu Jarosławowi
Kaczyńskiemu przy identyfikacji ciała jego brata. Działałem jak w transie,
twardo trzymając nerwy na wodzy.
Było to konieczne, bowiem później
nastąpiła straszna praca przy identyfikacji pozostałych ciał.
Mnożyły się różne, często sprzeczne dezyderaty oficjeli, panował zamęt, ale już „kontrolowany“. Trudno
mi o tych powidokach pisać także
dzisiaj, po siedmiu latach. Kto tam
nie był, nie jest w stanie wyobrazić
sobie tego stresu, szoku, i krótko mówiąc – dogłębnej świadomości, bólu
tragedii, która się wydarzyła. Stąd
zapewne łatwość ferowania radykalnych osądów i oskarżeń, płynących
najczęściej ze strony osób wówczas
tam nieobecnych, lub tych, których
zabrakło.
Całą noc spędziłem na miejscu
katastrofy, ale już nie jako sprawujący pieczę nad akcją powypadkową.
Przybyli liczni decydenci z Warszawy i to oni przejęli, nie zawsze fortunnie, inicjatywę. Lecz to temat na
zupełnie inną historię...
TOMASZ TUROWSKI
Od Redakcji:
Tomasz Turowski – w momencie
katastrofy w Smoleńsku minister pełnomocny ambasady polskiej w Moskwie. Potem m.in. ambasador RP na
Kubie. Także wysoki oficer polskiego wywiadu, wcześniej PRL, a później jako pozytywnie zweryfikowany
w RP. Obecnie na emeryturze, pisze
książki. Współautor bestsellera „Kret
w Watykanie“, który doczekał się
kilku zagranicznych tłumaczeń. Autor sensacyjnej trylogii: „Dżungla
we krwi“, „Krwawiące serce Azji“
i „Moskwa nie boi się krwi“.

Koło Historyczne
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Półtorawiekowa tradycja

ecyzją
Rady
Nadzorczej
”Społem’ WSS Śródmieście
z roku 2016, po przeszło 36
latach istnienia Komisji Historycznej Warszawskiej Spółdzielczości
Spożywców, nastąpiło jej przekształcenie w Koło Historyczne Spółdzielni Spożywców przy „Społemowcu
Warszawskim”. Miejsce długoletniej
przewodniczącej Komisji Bolesławy
Rużalskiej (rezygnacja z uwagi na
zmianę miejsca zamieszkania) zajęła
Cecylia Przedpełska, zasłużona działaczka ruchu spółdzielczego, przewodnicząca Rady Nadzorczej WSS
Śródmieście. Funkcję wiceprzewodniczącej powierzono Jolancie Jędrzejewskiej, a na sekretarza wybrano
Annę Markowską. Koło liczy 13
członków, reprezentujących następujące spółdzielnie: WSS Śródmieście,
WSS Praga Południe, WSS Wola, SS
Mokpol, PSS Pruszków, Grodzisk
Maz., PSS Legionowo, PSS Otwock
oraz KZRSS Społem.

Na spotkaniu plenarnym w dniu 14
marca 2017r. przyjęty został Regulamin Koła, w którym zawarte zostały
kierunki działania, będące kontynuacją
zadań jego poprzedniczki tj. popularyzowanie wiedzy o historii spółdzielczości spożywców poprzez zamieszczanie w Społemowcu Warszawskim
publikacji o najstarszych spółdzielczych sklepach, o istniejących Kołach
Spółdzielczyń, o działalności społeczno-samorządowej i wychowawczej,
o współpracy międzyspółdzielczej
w prowadzeniu Izby Pamięci, przypominanie ciekawych wydarzeń oraz
postaci ruchu spółdzielczego, utrzymywanie więzi z zasłużonymi działaczami
spółdzielczymi i popularyzowanie ich
sylwetek na łamach miesięcznika, przesyłanie życzeń urodzinowych z okazji
ukończenia 75,80,85 i więcej lat życia,
szerzenie wiadomości o uroczystościach związanych z Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości, Dniem
Seniora i o innych wydarzeniach w poszczególnych spółdzielniach. Na wniosek Piotra Przybysza z PSS Pruszków
do zadań Koła włączono zagadnienia
związane z promowaniem Spółdzielni
Uczniowskich.

WSS Śródmieście

W
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W Regulaminie również utrzymano
zapis Komisji Historycznej, dotyczący
prowadzenia Honorowej Księgi Zasłużonych Działaczy Spółdzielczości Spożywców poprzez dokonywanie wpisów
sylwetek zgłaszanych przez poszczególne spółdzielnie. Na marcowym spotkaniu wręczono postanowienia Koła
o wpisie do Honorowej Księgi sylwetek reprezentantek: WSS Śródmieście,
WSS Praga Południe, PSS Legionowo
i PSS Pruszków.
Wśród zgłoszonych przez rodzime
spółdzielnie zasłużonych dla spółdzielczości osób były z WSS Śródmieście:
Bożenna Gryszpanowicz z przeszło
50-letnim społemowskim stażem.
Pracę w „Społem” rozpoczęła jako
pracownik młodociany, by w miarę
upływu czasu pracować na stanowisku
instruktora praktycznej nauki zawodu.
Obecnie pełni funkcję przewodniczącej
Związków Zawodowych.
Druga reprezentantka śródmiejskiej
spółdzielni to Maria Grażyna Milewska – zatrudniona w spółdzielni od
roku 1983, a od roku 1986 piastująca
stanowiska kierownika sklepu, członek
Rady Nadzorczej, aktywna w działalności społeczno-samorządowej.
Bogatą przeszłość zawodową związaną ze „Społem” ma Anna Bocianowska. Od 1971 roku zatrudniona
w ‘Społem” w Nowym Dworze Maz.
a następnie w PSS w Legionowie,
gdzie przepracowała 42 lata. Długoletni prezes spółdzielni, a po odejściu na
emeryturę od roku 2013 przewodnicząca Rady Nadzorczej.

Daniela Hołody z PSS w Pruszkowie to wieloletni członek Rady
Nadzorczej i pełniąca w niej również
funkcje wiceprzewodniczącej, a także
przewodniczącej. Długoletnia działaczka zaangażowana w działalność
społeczno-samorządową, w Ośrodkach
Praktyczna Pani i w Komitetach Członkowskich.
WSS Praga Południe rekomendowała dwie przedstawicielki: Ewę Marię
Janiszewską kierownika działu księgowości, zaangażowanego członka
Rady Nadzorczej i członka grupy rejonowej oraz Monikę Sypiańską, której
związek ze Społem trwa od roku 1968
tj. od podjęcia pracy w Biurze Handlu
CZSS, a od roku 1976 w południowo– praskiej spółdzielni, gdzie pełniła stanowisko kierownika działu, była
członkiem Rady Nadzorczej, czynny
członek grupy rejonowej i zarządu
Koła Spółdzielców.
Na zakończenie spotkania redaktor
naczelny Społemowca Warszawskiego
Dariusz Gierycz podziękował obecnym
– przewodniczącej Cecylii Przedpełskiej i prezes Zarządu WSS Śródmieście Annie Tylkowskiej za powołanie
Koła Historycznego przy redakcji miesięcznika. Zapewnił zebranych o upowszechnianiu bogatej, wyjątkowej historii spółdzielni spożywców, m.in.
biorąc pod uwagę zbliżające się w roku
2019 obchody 150-lecia społemowskiej spółdzielczości.
J.J.

Zebrania członkowskie

dniach 20,21,22 marca br.
w świetlicy DH Hala Mirowska odbyły się trzy zebrania Grup Członkowskich, które
miały charakter sprawozdawczy.
We wszystkich zebraniach uczestniczyły prezes Zarządu Anna Tylkowska, wiceprezes Karolina Strząska,
przewodnicząca Rady Nadzorczej
Cecylia Przedpełska oraz pozostali
członkowie Rady. Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2016 składanego przez
Prezes Zarządu oraz przedstawionego
przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej. Dział Społeczno-Samorządowy i Organizacyjny przedstawił

sprawozdania: z realizacji wniosków
zgłoszonych na zebraniach w roku
2016 i z działalności Komitetów
Członkowskich działających na terenie Grupy Członkowskiej. Uczestnicy
zebrań otrzymali również pisemne informacje o wynikach ekonomicznych
poszczególnych placówek.
W trakcie dyskusji nad sprawozdaniami pozytywnie oceniono działalność
Spółdzielni w roku 2016. Podziękowano Zarządowi i Radzie Nadzorczej za
zaangażowanie i przedsięwzięcia poprawiające wyniki ekonomiczne, co przełożyło się na zysk Spółdzielni oraz za
współpracę z organizacjami spółdzielczymi i aktywność promującą „Społem”
WSS Śródmieście na zewnątrz. Z zadowoleniem przyjęto postępy w realizacji
inwestycji „Centrum Marszałkowska”,
a co za tym idzie powrotu sklepu Sezam.
Zabierający
głos
wnioskowali
o kontynuowanie ujednolicania wizualizacji placówek handlowych, dalszą
rewitalizację Hali Mirowskiej, wprowadzenie sprzedaży internetowej, rozpowszechnianie karty lojalnościowej,
rozwijanie sprzedaży marki własnej
„Społem”, kontynuowanie współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz
oznaczenie sklepów nr 7 i 8 „jako sklepy przyjazne osobom niesłyszącym”.
DANUTA BOGUCKA
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„Wiosna 2017”

dużym skupieniu, z uwagą uczestnicy konferencji
wysłuchali wykładu prof.
Urszuli Kłosiewicz-Góreckiej. Podobnie jak w swym raporcie o perspektywach handlu do 2020 r., wygłoszonym w styczniu w IBRKK, tym
razem dla społemowców wskazała
na główne trendy i uwarunkowania
handlu. Na tym tle sformułowała to
co najcenniejsze dla społemowskich
menedżerów – strategiczne wnioski
z trudnych wyzwań rynkowych!
Pani profesor dyskretnie przemilczała atomizację spółdzielni, zapóźnienia integracyjne w skali kraju /bo
krajowy związek nie ma uprawnień
gospodarczych/, ale moim zdaniem jej
wnioski strategiczne trzeba traktować
jako ostatni dzwonek, wzywający do
konsolidacji spółdzielni w jednolitą
sieć handlową, a nie porwane, odrębne
małe sieci poszczególnych spółdzielni.
W moim przekonaniu, kluczowymi słowami wykładu tej strategii dla
Społem są: KONCENTRACJA i WIZERUNEK! Ta pierwsza konieczność, to łączenie mniejszych podmiotów w większe. Wynika z ogromnej,

KZRSS „Społem”

P

rosnącej rywalizacji na rynku, gdzie
wygrywać będą najsilniejsi, a przegrywać i znikać najsłabsi. Firmy
z dużym potencjałem ekonomicznym będą mogły pokonywać różne
turbulencje na rynku, poprawiać
relacje z dostawcami i klientami. Jak
mówiła profesor, silni gracze rynkowi
muszą obecnie sprostać zróżnicowanym, wzrastającym oczekiwaniom kilku pokoleń. Od silver generation osób
60 plus, które stanowią prawie 30 proc.
kupujących i lubią chodzić do sklepu,
po dynamiczne pokolenie millenialsów, inaczej nazywane pokoleniem Y,
urodzonych w latach 1980-2000, które
masowo korzysta z mobilnych smartfonów i lubi najpierw sprawdzać oferty w internecie. Trzeba „nauczyć się
ćwierkać” jak oni – mówiła profesor.
To 11 mln. czynnych zawodowo osób
i blisko ¾ siły nabywczej na rynku.
Druga konieczność, to zacieśnianie
relacji z klientem. To też decydujący
element strategii. Ogromne znaczenie
ma zdobycie zaufania klienta poprzez
budowę pozytywnego wizerunku firmy, w czym popularyzacja marki ma
kluczową rolę. Rośnie potrzeba interaktywnego, spersonalizowanego, in-

„Społem 2017”

rogram dorocznej strategicznej
konferencji Społem był bogatszy, aniżeli w latach poprzednich. Jej uczestnicy, prezesi i inni
liderzy dużych i mniejszych spółdzielni z całego kraju wysłuchali nie
tylko omówienia sytuacji rynkowej
Społem w roku 2016 i zadań gospodarczych na rok 2017 przez nowego
prezesa Zarządu KZRSS Społem
Ryszarda Jaśkowskiego, ale m.in.
również dwóch ważkich wykładów
naukowych ekspertów. Były to półtoragodzinne wystąpienia: prof. Henryka Mruka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pt. „Przyszłość
marek własnych w Polsce i w Europie – MW jako alternatywa osiągnięcia dodatkowej marży i pozyskania
lojalności klientów” oraz prof. Katarzyny Bilińskiej-Reformat z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. „Znajomość zachowań
klientów jako podstawa budowy strategii rozwoju przedsiębiorstw handlowych”.

tego wysłuchano informacji nowego
prezesa Krajowej Platformy Handlowej Społem i jej dyrektora handlowego Pawła Kochańskiego o zamierzeniach i kierunkach rozwoju w 2017 r.
programu „Marka własna Społem”.
Firma eDokumenty z Bytomia zaprezentowała platformę aplikacji biznesowych i możliwości jej dofinansowania,
a firma Karcher Center Profi z Katowic
– urządzenia do sprzątania. Podczas
konferencji, jej uczestnicy skwapliwie
korzystali z czasopism i wydawnictw,
oferowanych przez Garmond Press.
Największe zainteresowanie wzbudziło przemówienie prezesa Związku
Ryszarda Jaśkowskiego, który przytoczył ranking spółdzielni pod względem
przychodów netto za rok 2015. Przy
niepełnych danych, zebranych od 245
zrzeszonych spółdzielni, w pierwszej
10tce znalazły się kolejno spółdzielnie
z Białegostoku, Szczecina, Często-

Poza tym w programie konferencji znalazły się informacje dyrektor Biura Doradztwa
i Lustracji KZRSS Społem Danuty Mioduszewskiej o prawno-ekonomicznych uwarunkowaniach działalności spółdzielni
w 2017 r., o działalności spółki
z o.o. Społem Broker Ubezpieczeniowy oraz o funkcjonowaniu programu lojalnościowego
„Społem znaczy razem”. Oprócz

KPH „Społem”

W

dniach 21-22 marca br.,
w historycznym od 1913 r.
gmachu Związku Społem
w Warszawie przy ul. Grażyny, odbyła się Konferencja Krajowa Krajowej Platformy Handlowej Społem.
Podczas niej przedstawiciele spółdzielni społemowskich z całego kraju
zapoznali się m.in. z analizą dotychczasowej współpracy KPH ze spółdzielniami, szczególnie w zakresie
sprzedaży towarów marki własnej
Społem oraz prezentacją aktualnych
ofert kontrahentów KPH. Analizę
przedstawił dyrektor handlowy KPH
Paweł Kochański, natomiast prezentacji dokonali menedżerowie 10
firm: producentów – Dawtona, HEBAR, Gzella, FC Pszczółka, NET Innovation Software, FP Kaczory oraz
dystrybutorów – Garmond Press,
Kilargo, SA Merkury, Dajar.
Uczestnicy konferencji wysłuchali również wykładu prof. Henryka
Mruka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pt. „Przyszłość marek własnych w Polsce i w Europie.
Marka własna jako alternatywa osią-

gnięcia dodatkowej marży i pozyskania lojalności klientów”. Dwudniową
konferencję podsumował prezes KPH
Ryszard Jaśkowski, który od 1 kwietnia br. objął funkcję prezesa zarządu
KZRSS Społem.
Projekt asortymentu mrożonki,
chemia i kosmetyki w marce własnej
Społem przedstawiła wicedyrektor KPH Bożena Leśniewska. Poza
produktami pod marką własną Społem, działając jako grupa zakupowa
spółdzielni, KPH oferuje też inne
produkty markowe, np. czasopisma,
książki, płyty dystrybuowane przez
Garmond Press, zakup oprogramowań
dla sklepów i spółdzielni z NET Innovation Software; ostatnio cukierki
z FC Pszczółka, mięso i wędliny z ZM
Gzella, bakalie z firmy Hebar, papier
toaletowy, ręczniki, serwety, chusteczki z FP Kaczory.
Analizując dotychczasową współpracę KPH-Spółdzielnie, dyrektor
KPH Paweł Kochański zaznaczył, że
KPH Społem, która powstała w 2010 r.,
obecnie współpracuje ze 172 spółdzielniami Społem w kraju, sprzedającymi
m.in. towary marki własnej Społem
w ponad 1700 sklepach. Asortyment
marki własnej obejmuje 232 produkty, z zakresu artykułów spożywczych,

dywidualnego oddziaływania na klienta. Każda sieć i placówka handlowa
powinna mieć doskonałe rozeznanie
potrzeb klienta, w czym mogą pomagać programy lojalnościowe, mobilny
internet, facebooki, aplikacje na smartfony itd. Prof. Kłosiewicz-Górecka
wskazała też na potrzebę podnoszenia
jakości marki własnej, uwzględniania
zdrowego stylu życia naszych klientów, ich patriotyzmu konsumenckiego
w kierunku zakupu rodzimych, regionalnych produktów. Do swojej strategii
handlowcy muszą włączać swych dostawców. Wykład przyjęto powszechnym aplauzem.
Podczas konferencji przedstawiciele Chłodni Mazowsze, Bakomy,
PT Dystrubucja, Innogy, Wawela
dziękowali społemowcom za owocną
współpracę. Wzruszającym momentem było serdeczne podziękowanie za
lata bliskiej współpracy z MAH i spółdzielniami Jerzemu Rybickiemu, prezesowi Zarządu KZRSS Społem,
odchodzącemu na zasłużoną emeryturę. Na zakończenie wszyscy obecni,
a w tym prezes Jadwiga WójtowiczGarwoła i przewodnicząca RN MAH
Anna Tylkowska, gremialnie składali
sobie serdeczne wielkanocne życzenia
świąteczne.
Dariusz  Gierycz
chowy, Mokpolu z Warszawy, Kielc,
Olsztyna, Płocka, Poznania, Rzeszowa
i Katowic. Na dalszych miejscach uplasowały się spółdzielnie w Kaliszu, Zamościu, Śremie, Bochni, Lublinie oraz
dzielnicowe spółdzielnie w Warszawie,
Krakowie, Wrocławiu, Łodzi.
Prezes Jaśkowski postawił pytanie: „Czy stać nas na wspólny
system zakupowy?”, tłumacząc że
wiodącą rolę w tworzeniu takiej
struktury, obok związku i KPH powinno odegrać 20-30 największych
spółdzielni w kraju, które pociągną
za sobą pozostałe. W zasadzie pozytywnie odpowiedzieli w dyskusji
prezesi, a nikt z zabierających głos
nie oponował. Poparcie zadeklarowali m.in. Mieczysław Dąbrowski
z Białegostoku, Barbara Kulikowska z Bytomia, Bogusław Różycki
z warszawskiej Pragi Południe, Danuta Szafrańska ze Śremu.
Prezes Kulikowska, powołując
się na doświadczenia zakupowej
społemowskiej Grupy Południe 11
spółdzielni przekonywała prezesa
Krzysztofa Chojnackiego
z Płocka, który deklarował
tylko moralne poparcie,
że jednak integracja społemowska przynosi lepsze
efekty, bez uzależnienia od
zewnętrznych partnerów.
Natomiast prezesi Dąbrowski i Szafrańska ostro potępili przyznawanie historycznego znaku Społem,
dorobku pokoleń spółdzielców, spółkom, które powstały niedawno na bazie
likwidowanych spółdzielni.
DG
nabiału, mrożonek, przetworów, dań
gotowych, alkoholi, suplementów diety i farmaceutyków /Społem na zdrowie/, chemii i kosmetyków /Społem
blisko domu/, produktów AGD i elektro-AGD.
Ostatnio szczególnym powodzeniem cieszą się nowości, np. mrożone
pierogi, pyzy, kluski, pizze, lody; marynowane pieczarki, suszone pomidory, kapary w słoikach, biszkopty, ananasy i brzoskwinie w puszkach, dżemy
w słoikach, makarony, zestawy bakalii
oraz rewelacyjna, unikalna woda zdrojowa Selenka.
KPH chce poszerzyć swoją ofertę
w 2017 roku m.in. o piwo, produkty
diety zdrowej żywności /niekoniecznie ekologiczne/, artykuły gospodarstwa domowego, sezonowe lody na
patyku, nowe produkty mrożone /
zupy, warzywa/ i nabiałowe, kosmetyki. Sprzedaż będzie wspierał program lojalnościowy. Przewidywane
są różne akcje promocyjne, także
w programach radiowych i mediach
ogólnopolskich. Oferty będą konsekwentnie korygowane i elastycznie
dostosowywane do potrzeb klientów.
DG

Nowa konsolidacja

N

a stronie internetowej dziennika Rzeczpospolita rp.pl
Grzegorz Balawender #RZECZoBIZNESIE zamieścił omówienie
19-minutowego wywiadu z Ryszardem Jaśkowskim, prezesem KZRSS
Społem, jaki 7 kwietnia zanotowała
telewizja rp.pl, pt. „Ludzie wracają
do Społem”.
„Zaczyna się budzić patriotyzm gospodarczy i niektórzy omijają sklepy
dyskontowe – mówi Ryszard Jaśkowski, nowy prezes KRZ Społem, gość
programu #RZECZoBIZNESIE Pawła Rożyńskiego.

Gość przyznał, że Społem próbuje przez 27 lat skonsolidować swoje
działania, niemniej nie idzie to łatwo,
bo każda spółdzielnia funkcjonuje
w innym środowisku i ma inną strategię rozwoju. Kilka lat temu założyliśmy Krajową Platformę Handlową
Społem i ta spółka przygotowuje różne
projekty, choćby markę własną Społem
dla ponad 4 tys. sklepów. Jaśkowski
tłumaczył, że problem polega na tym,
że nie zawsze spółdzielnie czuły potrzebę konsolidacji. Widać, że ten proces teraz następuje.
– Od 1 kwietnia przygotowuję
projekt skonsolidowania zakupów.
Będzie już nie tylko marka własna,
ale również wspólne umowy ogólnopolskie, które byłyby dla wszystkich korzystniejszym procesem.
Przyznał, że nie ma co liczyć na to,
że wszystkie spółdzielnie ten projekt
poprą, ale to jest proces. – Najważniejsze, żeby 20-30 największych
spółdzielni do tego przystąpiło, a już
następne przyłączą się. Duże spółdzielnie powinny pociągnąć całe
Społem.

Marka Społem

Jaśkowski przyznał, że po 1990
r. sklepy nie wyglądały najlepiej. Za
nami się ciągnie to odium. Dzisiaj
nadrobiliśmy bardzo szybko ten czas.
Mamy już swoje galerie w dużych miastach.
Podkreślił, że tradycja jest ogromna, od 1869 r., kiedy powstały pierwsze spółdzielnie w Warszawie. – Ponad
110 lat temu wymyślił dla nas nazwę
Społem Stefan Żeromski. To zobowiązuje do tego, żeby ten znak utrzymać.

Gość zauważył, że po obrotach widać, iż
ludzie do Społem
wracają.
Często zaczyna się budzić patriotyzm gospodarczy i niektórzy omijają sklepy dyskontowe. Jaśkowski
zdradził, że każdego roku otwierane
są nowe placówki, ale jest też proces
likwidacji, szczególnie małych spółdzielni. Jest dyskusja, żeby placówki,
które nie przynoszą nam chluby pozbawiać znaku – zaznaczył.
Gość podał, że Społem jeszcze
niedawno miało dosyć spory udział
w rynku, ponad 6 proc. W tej chwili jest to ok. 2 proc. – zdradził. Jaśkowski wspomniał, że w Szwajcarii 80
proc. rynku sklepów spożywczych jest
w rękach spółdzielców. – Szwajcarzy
to mądry naród, oni zawsze popierali
swoje. Jeżdżąc tydzień po Szwajcarii
zobaczyłem tylko jeden sklep z zagranicznym kapitałem. Niestety u nas się
to już nie wróci.
Prezes zdradził, że rentowność
najlepszych spółdzielni jest w granicach 1 proc. Powiedział również,
że mając dobre lokalizacje i grunty
można dogadać się z deweloperami.
– Oni budują mieszkania, a części
biurowe są przeznaczane dla spółdzielni w zamian za grunt – mówił.
Jaśkowski zdradził, że na bieżącą
działalność często spółdzielnie mają
/własne/ środki. – Natomiast kredyty
bierzemy, gdy musimy wyremontować piekarnie czy obiekty handlowe
– stwierdził.
Przyznał, że Społem chce utrzymać
to co ma na rynku. – W Polsce bardzo
szybko rozwijają się sklepy z zagranicznym kapitałem. W sposób niekontrolowany 25 lat temu zaczęły te sklepy
pojawiać się w Polsce. – Dyskonty odbierają nam najwięcej klientów – dodał.
– Nie liczymy na pomoc państwa.
Prosimy tylko zawsze polityków, żeby
nam nie przeszkadzano i nie uchwalono złego prawa spółdzielczego. Ciągle
takie zakusy są. W nowej demokracji
od 1989 r. nie ma klimatu dobrego dla
spółdzielczości w Polsce – ocenił Jaśkowski.

Foto: tv.rp.pl
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agraniczne sieci handlowe
podkreślając polskość nie
mają innego wyjścia. Nie
chcąc tracić klientów, muszą wpisać
się w gwałtowny wzrost świadomości i patriotyzmu konsumenckiego.
Polskie pochodzenie, polska jakość
i tradycja są niezwykle atrakcyjnymi wartościami dla konsumenta,
nawet jeżeli oznaczają jedynie mniej
lub bardziej nieuczciwy koncept komunikacyjny – komunikację sieci
handlowych w Polsce komentują
dla Wirtualnemedia.pl 22 marca br.
eksperci z agencji marketingowych.

– Polskość znów jest w modzie.
Czas, w którym zagraniczne oznaczało lepsze, powoli przemija, nie do
końca słusznie zresztą. Nie czujemy
się już konsumentami drugiej kategorii i powszechnie twierdzimy, że
zasługujemy na produkty podobnej
jakości, co konsumenci zachodni.
Rosnący patriotyzm konsumencki
sprawia, że coraz częściej zwracamy
uwagę na to, kto i co nam sprzedaje.
Stąd popularność aplikacji Pola, dzięki której na podstawie kodu kreskowego można sprawdzić czy firma jest
zarejestrowana, produkuje i prowadzi

O

badania w Polsce, a także – czy nie
jest częścią zagranicznego koncernu – zwraca uwagę Witold Koroblewski, dyrektor kreatywny agencji
Ambasada.

Metka „produkt polski”
działa

Z kolei Piotr Stasiak, managing
partner i członek zarządu agencji Bazgroł podkreśla, że zwłaszcza w kategorii sprzedaży FMCG, „polskość”
w komunikacji jest niezwykle istotna,
bo odpowiednio eksponowana metka „produkt polski” po prostu działa. Przywołuje zeszłoroczne badanie
„Patriotyzm konsumencki Polaków”
z którego wynika, że polskość marki zachęca do zakupu aż sześciu na
dziesięciu klientów. Najbardziej
właśnie w takich kategoriach jak artykuły spożywcze czy meble.
Według Pawła Fogta z agencji 2012
fascynacja polskich Zachodem dawno już minęła a przeświadczenie, że
„dobre bo polskie” zagościło mocno
w świadomości Kowalskiego. Jego
zdaniem obok czystego patriotyzmu
gospodarczego istnieje wiele dowodów na to, że polskie produkty nie
ustępują a w wielu przypadkach prze-

wyższają jakością produkty zagraniczne czy produkowane wg zagranicznych receptur.
Grzegorz Bonder, general manager w agencji Unique One zaznacza w rozmowie z Wirtualnemedia.
pl, że polskość, a raczej narodowość
produktów, to jeden z trendów konsumenckich panujących na polskim
i europejskim rynku. Jest to trend

doceniać smak, zapach oraz aspekty
zdrowotne, bio i ekologiczne polskich
produktów lokalnych. To, że nie są
sztucznie przetworzone, czy genetycznie modyfikowane. Teraz nabrało to dużej wartości. Jakość jedzenia
ma ogromne znaczenie. Symbolem tej
przemiany jest jabłko. Kiedyś w sieciach pełno było zielonych, ładnie wyglądających lecz kwaśnych i twardych

i usług, stają się coraz mocniejsze.
W Polsce dzieje się podobnie. Uważam, że działania polityków również
mają wpływ na zachowania konsumenckie. To jednak nie koniec. Ten
trend się pogłębi.
Już wkrótce metka „made in Poland” nie wystarczy i wejdą trendy
związane z lokalnością produktu. Będzie miało znaczenie czy chleb jest

zauważony przez firmy badawcze.
Trend, który będzie się rozwijał.
Przypomina, że na naszym rodzimym
rynku kreowanie tego trendu zaczęło
się w momencie pojawienia się godła
„Teraz Polska” i „Dobre bo Polskie”.
Wtedy jednak Polacy byli przede
wszystkim zainteresowani wszystkim, co pochodziło z zachodu czy
zza oceanu, a polskie produkty były
synonimem kiepskiej jakości i niekoniecznie wyrafinowanego smaku.
– Teraz się to odwróciło.
Konsumenci mają dość, przesycili się produktami z innych rynków,
z tak zwanego zachodu. Zaczynamy

jabłek z Holandii. Nasze polskie są
smaczniejsze, bardziej miękkie i lepiej
pachnące. Posiadają również więcej
witamin. Potrzeba było jednak czasu,
aby Polacy to zrozumieli – uzasadnia
Grzegorz Bonder.
Dodaje, że do tego dochodzi również aspekt patriotyzmu. Polacy
wiedzą, iż kupując polski produkt
wspierają polską gospodarkę, co
powoduje, że nam Polakom będzie
się lepiej i dostatniej żyć. – Musimy również spojrzeć na aspekt polityczny tego trendu. Obecnie w całej
Europie motywy narodowościowe,
czyli wspieranie swoich produktów

zrobiony z pszenicy z mojego regionu, czy olej jest z rzepaku uprawianego w moim województwie itd. Za niedługo, tak jak na rynku szwajcarskim,
pojawią się produkty, na których
bardzo konkretnie będzie określone miejsce pochodzenia składników,
np. frytki, których główny składnik,
ziemniaki, są z gospodarstwa Pana
Henryka z Waplewa. Będzie miało
również znaczenie to, czy sieć będzie
robiła coś dla lokalnej społeczności
(działania CSR). Narodowość wymienimy na lokalność – mówi Grzegorz Bonder.
Opr.red.

łączył Kaufland. W ciągu zaledwie 80
dni program pobrało blisko 100 000
użytkowników telefonów i tabletów.
Daje on dostęp do oferty handlowej
sklepów, funkcji tworzenia listy zakupów, bazy przepisów kulinarnych,
wyszukiwarki marketów oraz opcji
feedback, dzięki której klienci mogą
przesłać sugestie i komentarze bezpośrednio do centrum obsługi klienta.

zakupów z ofert promocyjnych bezpośrednio w koszyku zakupowym
sklepu online.
Personalizacja jest bardzo ważnym
elementem w kanałach mobilnych. Jeżeli po ściągnięciu aplikacji klient natrafi kilkukrotnie na informacje, które
go kompletnie nie interesują, najprawdopodobniej nie będzie powracał do
niej lub nawet ją odinstaluje. – Tak jak
karty lojalnościowe „biją się” o miejsce w portfelu, tak aplikacje mobilne
„walczą” o obecność w telefonach
użytkowników – i tu ważnym kryterium
dla klientów jest atrakcyjność oraz
użyteczność treści aplikacji – wyjaśnia
ekspert z Deloitte. I wskazuje, że kluczem do zapewnienia adekwatności
treści jest odpowiednie użycie danych
behawioralnych – transakcyjnych i pozatransakcyjnych – w celu dostosowania przekazu do profilu klienta. – Aplikacje mobilne otwierają jeszcze jeden
ważny obszar: komunikację „just in
time” oraz „right in place” nadającą
kontekst w zależności od dnia tygodnia, pory dnia, bieżącej lokalizacji
klienta, a nawet pogody – stwierdza
Radosław Pidzik.
Natomiast użycie aplikacji do dialogu z klientem to stworzenie dodatkowych możliwości dwukierunkowych interakcji z marką, takich jak
ocena satysfakcji z obsługi po zakupach, możliwość oceny zakupionych
nowości produktowych czy łatwy,
wielokanałowy dostęp do punktu obsługi klienta. Nie bez znaczenia jest
również możliwość sięgnięcia po dodatkowe informacje o wybranych produktach (np. informacje o nowościach
czy przepisy).
Opr.red.

Patriotyzm konsumencki

d tworzenia list zakupów
przez korzystanie z programów lojalnościowych i zniżek po składanie zamówień – tak
mobilne aplikacje sieci handlowych
zyskują na znaczeniu jako narzędzie
marketingu i element e-commerce,
pisze Maciej Pobocha w poczytnych
Wiadomościach Handlowych 30
marca br.
Z badań przeprowadzonych przez
firmę Accenture wynika, że w Polsce
posiadanie smartfona deklaruje 75

ci – wyjaśnia Radosław Pidzik, senior
manager w Deloitte Digital.
Większość dużych sieci sklepów
ma aplikacje przeznaczone dla konsumentów. Na jej brak nie mógł sobie oczywiście pozwolić lider rynku
sprzedaży produktów FMCG – Biedronka. „Twoja Biedronka” została
wprowadzona na początku 2014 roku.
Dzięki niej klienci mają dostęp do
oferty i przepisów kulinarnych oraz

opcja zdobywania punktów Clubcard
za cotygodniowe wyzwania w grze.
Od sierpnia ub.r. funkcjonuje program
Clubcard, który po pobraniu na urządzenie mobilne, pozwala m.in. na dostęp do bonów i kuponów.
Także w sierpniu 2016 roku zaprezentowano nową wersję aplikacji
„Mój Carrefour”, która została już
pobrana ponad 400 000 razy. Najważniejszą funkcją programu – jak
przekonują przedstawiciele sieci – jest
możliwość rejestrowania się do pro-

proc., a tabletu 37 proc. dorosłych
osób. Jednocześnie, według analityków Domu Maklerskiego PKO BP,
handel żywnością przez internet
w najbliższych 5 latach utrzyma
dynamikę wzrostu na poziomie 20
proc. rocznie, a w 2020 roku będzie
wart ponad 1,2 mld zł (obecnie odpowiada za mniej niż 0,2 proc. wartości sprzedaży rynku FMCG, podczas gdy w Europie Zachodniej jest
to już 6 proc.).

możliwość tworzenia list zakupów
i namierzania placówek z opcją nawigowania ułatwiającą dotarcie do poszczególnych lokalizacji.
Od ponad dwóch lat z programu
przeznaczonego na urządzenia mobilne mogą korzystać klienci serwisu
Tesco Ezakupy. Aplikacja pozwala
składać zamówienia i dokonywać korekt w już stworzonych listach zakupowych w ramach e-sklepu. – Obecnie aplikacja odpowiada za 11 proc.
wszystkich zamówień w Ezakupach.
Została pobrana ponad 150 000 razy
i jest dostępna na telefony z systemami
Android, Windows i iOS – mówi Jakub Jaremko z Tesco Polska. Firma
ma także dwie inne aplikacje. W styczniu 2016 roku wprowadzono grę Moje
Małe Tesco, która pozwala na zabawę
w wirtualnej rzeczywistości, gdzie
każdy może stworzyć swój własny
sklep Tesco i przekonać się, czy ma
umiejętności potrzebne do prowadzenia hipermarketu. Ciekawostką jest

gramu lojalnościowego i generowanie elektronicznych kuponów rabatowych. Użytkownicy mogą przeglądać
oferty zniżek na urządzeniach mobilnych, zapoznając się ze zdjęciem produktu, opisem oferty (wraz z informacją o zmniejszeniu wartości zakupów,
warunkiem przyznania rabatu oraz
datą ważności), a także samodzielnie
aktywować wybrane kupony. Taki kupon jest automatycznie przypisywany
do karty lojalnościowej, którą należy
okazać podczas płacenia przy kasie,
by rabaty naliczyły się automatycznie.
Do aplikacji da się również przenieść
posiadaną plastikową kartę lojalnościową (Rodzinka, Seniora lub Pracownika). Kolejnym etapem rozwoju aplikacji będzie personalizowana
oferta, tworzona na podstawie historii
zakupów oraz połączenie wszystkich
narzędzi lojalnościowych, obowiązujących w sklepach Carrefour.
W połowie września 2016 roku do
grona sieci oferujących aplikacje do-

Pomiędzy są dwie generacje – X
i Y. Pokolenie X to de facto synowie
i córki baby boomersów. Jest wśród
nich więcej osób z wyższym wykształceniem (27 proc., blisko dwukrotnie
więcej niż w pokoleniu ich rodziców).
Najlepiej wykształconą generacją jest
pokolenie Y, czyli urodzeni w latach
1980-1989. Wśród nich niemal co

stroną w pracy jest zaangażowanie,
optymizm i globalne spojrzenie na
problemy. Baby boomers rzadko
zmieniają miejsce pracy i stanowisko. Autorki książki podkreślają, że
chcą pracować po osiągnięciu wieku
emerytalnego, dzielą się doświadczeniami z młodszymi pokoleniami. Nie
oznacza to jednak, że współpraca

Bez aplikacji ani rusz?

Aplikacje handlowe

W ciągu minionych 12 miesięcy
liczba zakupów m-commerce, czyli
dokonanych za pośrednictwem urządzeń mobilnych, prawie się w Polsce
podwoiła, a aplikacje sieci sklepów
adresowane do konsumentów zaczynają odgrywać niebagatelną rolę. I firmy
zdają sobie z tego sprawę. – Większość
sieci handlowych inwestuje w rozwój
własnych aplikacji mobilnych z jednego powodu – chcą być tam, gdzie
obecnie są lub wkrótce będą ich klien-

P

okolenia na rynku pracy
w Polsce – kim są baby boomers, X, Y i C? O tym pisze
Marcin Walków 28 marca br. na
portalu businessinsider.pl. Jego charakterystyka może być przydatna
w ocenie zachowań rynkowych naszych klientów społemowskich sklepów /red./.
Baby boomers, X, millenialsi – to
pokolenia, które spotykają się na rynku pracy. Ich proporcje wśród polskich
pracowników zmieniają się w ostatnich latach. Z każdym kolejnym rokiem przybywa aktywnych zawodowo
millenialsów, gdy tymczasem „baby
boomers” przechodzą na emeryturę.
Kim są, jakimi są pracownikami, jakie są ich mocne i słabe strony? O tym
piszą autorki książki „Pokolenia –
co się zmienia?”. Baby boomers to
osoby urodzone w latach 1946-1964,
powojenne pokolenie wyżu demograficznego. Choć w ogólnej populacji
ich przybywa (w związku ze starzeniem się społeczeństwa), na rynku
pracy jest ich coraz mniej. „Co trzecia
osoba z tego sektora pracuje w sektorze publicznym” – zauważają autorki
książki.
Na przeciwległym biegunie jest
pokolenie C (inaczej nazywane pokoleniem Z), czyli urodzeni od 1990
roku. Wielu z nich dopiero wchodzi na
rynek pracy lub jeszcze studiuje.

Cztery pokolenia

druga osoba legitymuje się dyplomem
wyższej uczelni, znają języki obce,
chętnie korzystają z technologii.
Osoby z pokolenia baby boomers
oceniają swoje kompetencje najniżej na tle pozostałych generacji,
najwyżej oceniają je Y – czytamy
w „Pokolenia...”. Polacy pracujący ze
wszystkich pokoleń najwyżej oceniają
kompetencje interpersonalne i dyspozycyjne, a najsłabiej – techniczne, biurowe i kierownicze. Na tym różnice
między pokoleniami się nie kończą.
Przyjrzyjmy się bliżej czterem pokoleniom polskich pracowników:

Pokolenie baby boomers
(BB), 1946-1964

Przedstawiciele tej generacji cenią sobie niezależność. Ich mocną

na linii BB – Y lub C przebiega harmonijnie.
Pokolenia te dzielą bowiem istotne
różnice. Baby boomers czują się niekomfortowo w sytuacji konfliktu, nie
są przyzwyczajeni do otrzymywania
informacji zwrotnej. Mogą być niechętni wobec rówieśników i na pierwszym miejscu stawiać proces, a nie
rezultat.

Pokolenie X, 1965-1979

Pokolenie X to dojrzali pracownicy.
Charakteryzuje ich lojalność wobec pracodawcy, są godni zaufania.
Cenią sobie takie wartości jak rozwój
osobisty, niezależność, różnorodność
i pracowitość. W przeciwieństwie do
baby boomers, są ukierunkowani na
rezultaty, a nie sam proces. Autorki

Mogłoby być lepiej…

Wnioski? Aplikacje mobilne oferowane przez największe sieci handlu
detalicznego w Polsce zawierają zazwyczaj podstawowe funkcje, takie
jak lokalizator sklepów, informacje
o aktualnych promocjach czy możliwość kreowania list zakupowych.
Część z nich oferuje również wirtualną wersję karty lojalnościowej oraz
możliwość robienia zakupów online.
Z punktu widzenia ekspertów z branży nowych technologii jest nieźle,
ale mogłoby być lepiej. – Widzę kilka
wyzwań stojących przed aplikacjami
sieci spożywczych w Polsce. Są to
m.in. warstwa User Experience [odczucia użytkownika – red.], niewykorzystany potencjał personalizacji
i kontekstu oraz dialog z klientem
– wylicza Radosław Pidzik. Chodzi
m.in. o przenoszenie treści ze strony
www bezpośrednio do aplikacji, np.
poprzez umieszczanie plików PDF
z pełnymi wersjami gazetek promocyjnych w programach przeznaczonych na smartfony i tablety, bez dostosowania ich do specyfiki kanału
mobilnego. Niewykorzystanym potencjałem w przypadku sieci spożywczych działających omnikanałowo
jest brak możliwości umieszczenia
książki zwracają jednak uwagę, że
choć „X” są obeznani z technologią,
posługują się komputerami i smartfonami, najbardziej ufają kontaktom face to face i papierowemu archiwum.
Przedstawiciele pokolenia X często
są sceptykami i pesymistami. Bywają nieufni wobec przełożonych. Błąd
traktują jako osobistą porażkę. Trudniej znaleźć wśród nich wielozadaniowców.

Pokolenie Y, 1980-1989

Pokolenie Y to pierwsza z generacji określanych wspólnym mianem
„millenialsów”. Urodzeni w latach 80.
na rynku pracy często okazują się wielozadaniowcami, otwartymi na nowe
wyzwania. Angażują się w interesującą ich pracę, ceniąc sobie jednak
elastyczność odnośnie do godzin
i miejsca. Oczekują satysfakcjonującej płacy i inwestowania w ich rozwój
zawodowy.
Nie jest łatwo zostać autorytetem
dla „Y” – uda się to osobie wyróżniającej się kompetencjami, nie wyłącznie wyższym w hierarchii stanowiskiem. Przedstawiciele tego pokolenia
oczekują płaskiej struktury organizacyjnej, bliskich kontaktów z przełożonymi i otwartości na dyskusje.
Słabą stroną „Y” bywają nierealistyczne oczekiwania, przedkładanie

własnej wygody nad oczekiwania
pracodawcy. Miewają również problemy z komunikacją interpersonalną w zespołach międzypokoleniowych.

Pokolenie C, od 1990 r.

Najmłodsze pokolenie na rynku
pracy bywa znane jako generacja Z.
Pojawia się też określenie pokolenie
C od angielskich słów „connect,
communicate, change”, odnoszących się do internetu, komunikacji
i gotowości do zmian. Te słowa dobrze charakteryzują najmłodsze grono pracowników, dzisiejszych dwudziestoparolatków. To osoby, które
niemal nie pamiętają czasów sprzed
ery internetu czy wejścia Polski do
Unii Europejskiej.
Określani są jako osoby otwarte na
nowe rozwiązania, twórcze. Równocześnie granica między światem wirtualnym i realnym zaciera się, równie
wysoko cenią bliskie grono przyjaciół,
jak i znajomych z mediów społecznościowych.
„C” miewają jednak problemy
z koncentracją, trudno utrzymać ich
długo w jednym miejscu. Charakteryzują się też powierzchownym analizowaniem i ocenianiem sytuacji, są
niepewni swojej przyszłości.
Opr.red.

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 4 (602)

l

          Str. 5

Z doświadczeń bratnich spółdzielni l

SS Mokpol i WSS Praga Południe

Wawer

Ursynów

PSS Sochaczew

Wspólne dzieło
W
alne Zgromadzenie PSS
wybrało prezydium w składzie: przewodniczący Janusz Miłkowski, wiceprzewodnicząca Elżbieta Małecka i sekretarz
Teresa Parśniak. Na wstępie powitano gości, a wśród nich prezesa
KZRSS Społem Ryszarda Jaśkowskiego i wiceburmistrza Sochaczewa
Marka Fergińskiego. Zebrani wysłuchali hymnu spółdzielców oraz wybrali komisje: mandatową, uchwal
i wniosków i skrutacyjną.

P

rzy pięknej słonecznej pogodzie na ursynowskim
osiedlu Jary, 5 kwietnia br. otwarto po modernizacji
sklep spożywczy SS Mokpol przy ul. Dembowskiego
10, w charakterystycznym pomalowanym w biało-niebieskie pasy blaszanym pawilonie. Już na zewnątrz klientów
przyciągały reklamowe baloniki w żółtych i niebieskich
kolorach Mokpolu. Hostessy w strojach ludowych i zielonych kapelusikach rozdawały oprócz baloników ulotki,
zachęcały do degustacji ciepłych, kurpiowskich kiełbasek
z ostrołęckiego Pekpolu oraz pierożków wege z serem,
szpinakiem i ruskich z Manufaktury Max Meat, zachęcając do wejścia do wnętrza sklepu.
W środku na klientów czekały dalsze degustacje i promocje, m.in. pachnące wypieki ze stoiska SPC, miody, owoce
kandyzowane i syropy z Imexu, ciasteczka i ciasta Oskroby,
wina z Faktorii Win na stojaku z objaśnieniami. Klienci, z którymi rozmawiałem przy stole podczas konsumpcji pierożków
na zewnątrz i w sklepie, z uznaniem wyrażali się o samych
degustacjach, ale i o przestronnych, szerokich przejściach
między nowymi regałami i półkami, o jasnym oświetleniu ledowym, o dużych wygodnych wózkach, o wesołej atmosferze
otwarcia, uśmiechu hostess i personelu, a także o muzycznym
tle z głośników. Podkreślali, że remont przebiegał gładko, etapami i sklep był zamknięty tylko przez trzy dni. Są przywiązani do szyldu Mokpolu i mają zaufanie do społemowskiego
handlu, bo propaguje polskie, swojskie wyroby.
Mimo dużego ruchu kilka chwil poświęciła mi kierowniczka sklepu Grażyna Ciechowicz. Pracuje w handlu od 18 roku
życia, w tym w Mokpolu siedem lat, m.in. w ursynowskim
Megasamie i po dłuższej przerwie powróciła do spółdzielczego handlu, bo tu atmosfera jest najlepsza. Jej zastępczynie
to: Dorota Sośnicka i Agnieszka Kacprzak. Razem kierują
19-osobową załogą i są pełne wiary w to, że w odnowionej,
zmodernizowanej placówce osiągną dobre wyniki. Chwalą
sobie ojcowską troskę prezesa Sylwestra Cerańskiego i fachową pomoc szefowej działu handlu Grażyny Jakubiak.
Właśnie przy okazji otwarcia, mogłem i z nimi zamienić
kilka słów. Prezes Cerański podkreśla z optymizmem, że dzięki wspólnym wysiłkom uda się zdobywać klientów z różnych
grup wiekowych, bo tutaj znajdują indywidualne zrozumienie
zaspokajania ich potrzeb. Natomiast pani Grażyna wskazuje,
że każdy sklep ma swoją specyfikę i trzeba wymieniać doświadczenia między kierownikami sklepów.
DG

SU Pychotka

S

półdzielnie
uczniowskie mające swoją 117-letnią tradycję powstają
w oparciu o doświadczenia, wartości i zasady
liczącego 200 lat ruchu
spółdzielczego. Kompetencje spółdzielców
od lat działających na
rynku są nieocenionym
źródłem dla młodych
spółdzielców,
prowadzących w swoich „małych przedsiębiorstwach” działalność gospodarczą,
kulturalno-rozrywkową, wspierającą
potrzebujących, współpracującą z innymi organizacjami np. z Samorządem
uczniowskim.
W dniu 10 listopada 2016r. uchwałą
Zebrania Założycielskiego powołana
została w Warszawie Zespole Szkół
Specjalnych nr 105 im. Kazimierza
Kirejczyka Spółdzielnia Uczniowska
PYCHOTKA, której prezesem została Iza Ceglińska, a jej zastępcami
Gabrysia Ślepowrońska i Sebastian
Jaworowski. Przewodniczącym Rady
Nadzorczej został wybrany Mateusz
Kozłowski i trzech zastępców Bartłomiej Osiński, Adrian Kwiatkowski,
Michał Pietrasik . Opiekunami SU są
pedagodzy Beata Boguszewska i Leszek Polkowski. Cele i działania SU
zawarte w Statucie to: kształtowanie
zespołowego działania i gospodaro-
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kwietnia br. od rana otwarto po generalnym remoncie i modernizacji sklep wielobranżowy LUX
nr 48 przy ul. Patriotów 172, tuż przy stacji kolejowej Radość, w dzielnicy Wawer. Remontowany
był etapami, naprzemiennie z częścią przemysłową
i spożywczą. Obie części połączono w całość w kształcie odwróconej litery L. Na powiększonej powierzchni
położono nowe podłogi, wdrożono monitoring, wykonano niezbędne instalacje elektryczne, komputerowe,
chłodnicze, przeciwwłamaniowe. Przybyły nowe meble
firmy Wireland i nowe regały na pieczywo, a zapach
odpiekanego na miejscu w piecu pieczywa SPC roznosi
się w całym sklepie.

Jak informuje mnie kierowniczka sklepu Ewa Gierłowska, z 14-letnim stażem w WSS Praga Południe, w dniu
otwarcia klienci korzystali z licznych promocji i degustacji,
m.in. takich firm jak Sokołów /kiełbaski z grilla/, Mniam
Mniam /pierogi na ciepło/, Smak Mak /flaki/, Basilur /herbaty/, Wedel /czekolady/. Skuszeni nowymi reklamami,
kupowali chętnie np. produkty ekologiczne, dietetyczne,
Kuchni Świata, wędliny i mięsa z Sokołowa, a także piwa
regionalne, napoje, nabiał, mrożonki z powiększonych lad
chłodniczych. Przeważają stali klienci z okolicznego osiedla, ale i przejezdni, bo vis a vis jest stacja PKP, a poza
tym sklep ma wygodny parking na ponad 30 miejsc, wśród
zieleni.
Pani kierowniczka jest następczynią Barbary Sysiak,
która prowadziła ten sklep od 1974 r. i mówi o niej z wielkim szacunkiem, że może dalej współpracować z tak zacną,
mądrą, odpowiedzialną osobą. Obecnie ma trzy zastępczynie: Halinę Winiarek /42 lata stażu!/, Sabinę Sierpińską
i Urszulę Ziendalską oraz kieruje 13-osobową załogą.
W przeddzień otwarcia gościły kierownictwo WSS Praga
Południe, z prezesem Bogusławem Różyckim na czele
oraz partnerów WSS, wśród których dostrzegłem prezesów
SPC Janusza Kazimierczuka i PSS Garwolin Hieronima
Kobusa. Wszyscy przybyli, przy lampce szampana, życzyli zapracowanej, ale pełnej entuzjazmu załodze wysokich
obrotów.
Niewątpliwie magnesem dla klientów, licznie odwiedzających sklep, obok promocji były 20-złotowe bony na zakupy, wręczane 50 pierwszym klientom, którzy dokonali zakupów o określonej wartości.
DG

wania,
prowadzenie
działalności handlowej,
usługowej,wytwórczej,
kształtowanie
nawyków
oszczędzania,
organizowanie
wzajemnej pomocy i zaspakajanie materialnych,
kulturalnych, sportowych potrzeb zarówno
członków ale i pozostałych uczniów, szerzenie
idei
spółdzielczości
w środowisku szkolnym,
kształtowanie
umiejętności działania w zbiorowości
społecznej. Dyrektorki Zespołu Elżbieta Kostrzewa i Anna Skiba od
początku sprzyjające inicjatywie, jak
również nauczyciele - opiekunowie SU
i pozostali pedagodzy pomagają debiutującym spółdzielcom. Uczniowie
nieustannie zadawali pytania dotyczące
uruchomienia szkolnego sklepiku .
Ich ciekawość została zaspokojona
w dniu 1 marca 2017r. kiedy dokonano oficjalnego otwarcia punktu sprzedaży. Do niewielkiego pomieszczenia
meble sprzedażowe: regały, ladę i lodówkę przekazała od początku współpracująca z PYCHOTKĄ „Społem”
Warszawska Spółdzielnia Spożywców
Śródmieście.
Z podpowiedzi tejże skorzystali młodzi spółdzielcy w zakresie przeprowadzenia ankiety dotyczącej zainteresowania potencjalnych klientów sklepikiem,
ich preferencji w zakresie kupowanych

Sprawozdanie roczne z działalności
spółdzielni w roku 2016 wygłosił prezes Józef Chocian. W wyniku wielu
działań organizacyjnych, marketingowych, promocyjnych oraz harmonijnej
współpracy zarządu, rady i załóg 16
sklepów, baru, piekarni, targowiska,
wypracowano zysk w wysokości ponad
609 tys.zł brutto i 473 tys.zł netto, tj.
o 285 tys.zł większy niż rok wcześniej.
Nastąpił wzrost kapitału własnego
o 423 tys.zł. W ramach programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”,
zawarto ponad 206 tys. transakcji na
kwotę 6,1 mln zł. Wydano 1280 kart,
czyli więcej o 30 proc. niż przed rokiem.
Jak mówił prezes, duży wpływ na
obroty spółdzielni ma konsekwentne
kontynuowanie modernizacji i remontów placówek, co podnosi ich wygląd,
poprawia warunki zakupu i pracy załóg. W ubiegłym roku wydano na te
cele, łącznie z konserwacją urządzeń
kwotę 1,1 mln zł. Efekty tych nakładów odczuwają wierni klienci, 138
członków PSS, którzy otrzymują regularnie dywidendę oraz 170-osobowa
załoga, która ma stabilne miejsca pracy. Obecnie, w 2017 r. należy dbać, aby

ten dorobek pomnażać, m.in. poprzez
realizację pokaźnej inwestycji, tzw.
plombową budowę wielofunkcyjnego
obiektu w centrum miasta przy ul. Staszica.
Nasza spółdzielnia to wspólne dzieło – mówił prezes Chocian. Ponownie zachęcał członków spółdzielni do
większej aktywności i zakupów w społemowskich sklepach. Podziękował
ustępującej Radzie Nadzorczej za trzy
lata bliskiej i owocnej współpracy,
a szczególnie jej przewodniczącemu
Januszowi Miłkowskiemu.
W dyskusji przywoływano tradycje
niezawodnej, ponadwiekowej marki
Społem oraz potrzebę propagowania
patriotyzmu zakupowego Polaków, co
zapoczątkował prezes Chocian otwierając przed dwoma laty kolejny sklep
LUX, z hasłem: „Kochajmy co polskie!”

Prezes KZRSS Społem Ryszard
Jaśkowski oświadczył, że jako przyjaciel spółdzielni od szeregu lat bywa
tutaj na walnych zgromadzeniach
i z przyjemnością obserwuje pozytywne efekty pracy załogi i kierownictwa PSS, na czele z charyzmatycznym prezesem Józefem Chocianem.
Dziękuje za wspieranie sprzedaży
produktów marki własnej Społem.
Podobnie ciepłe gratulacje i życzenia, jako klient Społem, skierował do
zebranych wiceburmistrz Sochaczewa Marek Fergiński.
Wybrano nową Radę w składzie:
Mirosława Bartosiak, Barbara Biernat, Urszula Błażejewska, Hanna
Chrupek, Bożenna Dominiak, Irena
Korpowska, Elżbieta Małecka, Janusz Miłkowski i Teresa Parśniak.
DG

J.Chocian wręcza kwiaty R.Jaśkowskiemu z okazji jego urodzin!

artykułów, jak również możliwościami finansowymi młodych klientów .
Respondenci zgłosili chęć kupowania
m.in. wody, soków, batonów z ziarnami,
jogurtów, kanapek, hot-dogów, zapiekanek, drożdżówek .Te ostatnie znalazły
się w ofercie sklepiku już pierwszego dnia jego funkcjonowania, a były
to „Radziwiłłówki”, których receptura
uwzględnia m.in. obniżoną zawartość
cukru co zostało zatwierdzone przez
Ministra Zdrowia, a o ich wartościach

W wydarzeniu nie zabrakło handlowych zwyczajów. Sklepik rozpoczął
działalność w środę, na szczęście posypały się monety, a wstęgę przecinały
Elżbieta Kostrzewa, Anna Tylkowska
i Iza Ceglińska. Fakt uruchomienia
sklepiku odnotowano w prowadzonej
Kronice PYCHOTKI.
Jak ważnym wydarzeniem dla
szkolnej społeczności przy ul. Długiej
9 było podjęcie przez SU PYCHOTKA działalności handlowej świadczy

i nawiązaniu współpracy z SU mówił
Adam Stykowski z Pracowni Cukierniczej RAJ – PLUS .
W otwarciu uczestniczyli zaproszeni
goście z WSS Śródmieście: prezes Zarządu Anna Tylkowska, Przewodnicząca
Rady Nadzorczej Cecylia Przedpełska,
Danuta Bogucka i Jolanta Jędrzejewska
oraz redaktor naczelna miesięcznika Tęcza Polska Klementyna Zygarowska,
Krystyna Wódz z Fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło, dyrekcja ZSS,
pedagodzy wśród nich opiekunowie SU,
delegacje uczniów z poszczególnych
klas. Zgromadzonych powitała prezes
SU PYCHOTKA Iza Ceglińska .
Prezes WSS Śródmieście Anna
Tylkowska pochwaliła inicjatywę
uczniów, deklarując młodym spółdzielcom dalszą pomoc w funkcjonowaniu
i rozwoju ich SU.

wypowiedź wicedyrektor placówki Anny Skiby: „Minął miesiąc od
otwarcia naszego szkolnego sklepiku.
Dla jednych to tylko miesiąc, dla mnie
to aż miesiąc ! Już z tej krótkiej perspektywy widać, jak Spółdzielnia PYCHOTKA i jej pierwsza wielka inicjatywa zmieniły uczniów, szkołę, a nawet
pracowników ( sama dzięki sklepikowi
mogę spać dłużej, bo drugie śniadanie
kupuję w szkole). Jestem pewna, że nasza spółdzielnia i pychotkowy sklepik,
to posługując się terminologią sportową, strzał w dziesiątkę .Nasi uczniowie
zdobywają nie tylko wiadomości wymagane przez podstawę programową,
ale także poznają zasady spółdzielczości współdziałania – umiejętności potrzebne szczególnie naszej młodzieży,
która właśnie przez częstą blokadę
w kontaktach społecznych nie może

Inauguracja

zaistnieć w szeroko rozumianym społeczeństwie. Praca w sklepiku szkolnym
to nobilitacja, każdego dnia powiększa
się lista chętnych uczniów. Liczą, choć
to nie matematyka, dbają o porządek
, doradzają przy zakupach, analizują
zapotrzebowanie klientów itd. i itp. To
zupełnie inny i jak się okazało rodzaj
aktywności. Oczywiście w realiach naszej szkoły, do funkcjonowania spółdzielni i sklepiku niezbędna jest pomoc
nauczycieli, dlatego też chciałabym
serdecznie podziękować opiekunom
PYCHOTKI p. Beacie Boguszewskiej
i p. Leszkowi Polkowskiemu, a także
pozostałym nauczycielom zaangażowanym w tę inicjatywę .Dla mnie
jako wicedyrektora to bardzo ważne,
że potrafimy jako grono pedagogiczne
wspierać zupełnie nową inicjatywę,
mimo swoich licznych codziennych
obowiązków.
Serdeczne podziękowania kieruję
także do kierownictwa „Społem WSS
Śródmieście” oraz do jej przedstawiciela p. Jolanty Jędrzejewskiej, która od
początku angażuje się w sprawy naszej
PYCHOTKI i zaraża nas swoim optymizmem, pracowitością i oooooogromną energią.
Pychotka wystartowała,sklepik został otwarty, rozwija się . To nas bardzo
cieszy, ale oczywiście już teraz mamy
nowe pomysły na rozszerzenie działalności spółdzielni. O nich jednak póki
co milczę, niech będą PYCHOTKOWĄ
niespodzianką „ 
J.J.
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Klub Działaczy Spółdzielczych

Wielkie damy
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marca br. w Domu Spółdzielczym „Pod Orłami” przy ul. Jasnej 1
w Warszawie odbyło się spotkanie Klubu Działaczy Spółdzielczych.
To wyjątkowe spotkanie było swego rodzaju hołdem dla kobiet z okazji ich Święta. Jego uroczysty charakter uświetniła swą obecnością prof. Zofia
Chyra-Rolicz. Panią profesor oraz obecnych na spotkaniu klubowiczów powitał
prezes Bogdan Augustyn. Spółdzielczyniom złożył życzenia i podziękował za ich
obecność. Pokrótce przybliżył historię obchodzonego 8 marca Dnia Kobiet.
W prelekcji „Wielkie damy, działaczki i pracownice polskiej Spółdzielczości”
pani profesor Zofia Chyra-Rolicz przedstawiła wzajemne relacje ruchu kobiecego i ruchu spółdzielczego. Kobiety bardzo dużo zawdzięczają spółdzielczości, ale
i spółdzielczość bardzo dużo zawdzięcza kobietom.

T

o największa uroczystość kościelna w religii chrześcijańskiej. Święta te mają swoje
korzenie w pogańskim świecie zmarłych. Sześciotygodniowy post rozpoczyna Środa Popielcowa. W tym dniu
podczas nabożeństw głowy wiernych
posypywane są popiołem.
W ten sposób przypominamy sobie
o przemijaniu, śmiertelności i o tym
czym są rzeczy ziemskie. Rytuał ten
został wprowadzony do liturgii ok. IV
wieku. W okresie postu z codziennego jadłospisu znikały tłuszcze
zwierzęce, mięso, cukier, miód
i nabiał. Jedzenie stanowił postny żur, gotowane ziemniaki, surowa kiszona kapusta, gotowana
brukiew, rozgotowane śliwki suszone,
śledzie i chleb.
W rodach magnackich szlacheckich
i zasobnych plebaniach przygotowywano polewkę piwną z rozdrobnionym
żytnim chlebem przyprawioną kminkiem, masłem, solą i cukrem, dania
rybne, pieczywo, masło, jaja, mleko
i sery. Rezygnowano z picia alkoholu
i palenia tytoniu. Oddawano się wielkanocnym praktykom śpiewania religijnych pieśni. Ograniczano huczne
spotkania i poczęstunki.
Natomiast hałaśliwie obchodzono
półpoście. Tradycją było hałasowanie
kołatkami i terkotkami, rozbijanie glinianych garnków z popiołem o drzwi
zwłaszcza tam gdzie mieszkały panny
okres ten nazywano „dniem garnkotłuka”. Czwarta niedziela wielkopostna to
topienie Marzanny, będącej wyobraże-

niem i symbolem zimy, chorób, śmierci
i wszelkiego zła które nawiedzało ludzi
i zwierzęta. Po utopieniu lub spaleniu
słomianej kukły w niektórych rejonach
Polski wprowadzano „Gaik”. Sosnową gałąź przyozdobioną wstążkami,
słoneczkami z karbowanego papieru,
wydmuszkami jaj noszono po wsi przy
radosnych przyśpiewkach. Gospodynie
wynagradzały organizatorów jajkami,
plackiem lub obwarzankami czasem
drobnymi pieniążkami.

Na przestrzeni lat rola kobiet w życiu, ale i w strukturach spółdzielczych
bardzo silnie się kształtowała. Tworzenie spółdzielczej organizacji kobiecej
w Polsce było procesem długotrwałym.
Profesor Chyra-Rolicz przybliżyła postacie wielu kobiet, które na zawsze
wpisały się na kartach spółdzielczości.
Mówiła o dużym uznaniu roli kobiet
w rozwoju ruchu spółdzielczego. Spółdzielczość była doskonałym podłożem
do coraz mocniejszego angażowania
się w życie społeczne.
To wyjątkowe spotkanie ukazało
rolę kobiet w życiu, jak również ich zaangażowanie i dążenie do celu.
Zabierający po wystąpieniu pani
profesor głos, także mówi o kobietach,
o ich pięknie, cieple i sile, wspominali „wielkie kobiety spółdzielczości”
obecne w ich życiu zawodowym.
Obecni na spotkaniu panowie
jak na prawdziwych dżentelmenów
przystało zadbali o oprawę spotkania, był bukiet pięknych tulipanów,
czekoladki merci – „merci, że jesteś
tu” i tak też brzmiały życzenia dla
wszystkich kobieta. Życzenia i podziękowania za ich obecność i zaangażowanie. Wszystkie panie wyszły
ze spotkania z promiennym uśmiechem i słodkim podarunkiem.
DANUTA BOGUCKA
dzień święcenia wody, ognia, cierni i pokarmów. W odległych czasach
święcenie tych ostatnich odbywało się
najczęściej u zamożnych mieszkańców do których zapraszany był ksiądz.
Zwyczaj święcenia potraw w kościele
jest znacznie późniejszy.
Wielka Niedziela obchodzona jest
od II wieku. Zwyczaje wyrażają radość
z życia i istnienia. Po mszy rezurekcyjnej wszyscy udają się do domów
na święcone. Rozpoczęcie jedzenia
poprzedza dzielenie się jajkiem
i składaniem życzeń. Świątecznemu ucztowaniu towarzyszą zabawy
np. toczenie jajek po deszczułce na
Górnym Śląsku. Innym obyczajem
jest przygotowywanie wzorem Niemiec prezentów dla dzieci od ”wiosennego zajączka” ukrywanych w domu
lub w ogrodzie.
Poniedziałek Wielkanocny tzw.
„lany poniedziałek” lub „ śmigus-dyngus ” upływa pod znakiem spotkań rodzinnych i od dawien dawna jest dniem
żartów i psot a przede wszystkim oblewaniem się wodą. Zwyczaj ten być może
wywodzi się z faktu rozpędzania tłumów
gromadzących się po Zmartwychwstaniu
Chrystusa. We zwyczaju mieszkańców
wsi było wychodzenie tego dnia wczesnym rankiem w pola pozostawianie tam
krzyżyków wykonanych z poświęconych
palm i kropienie ziemi wodą święconą.
Czynności te miały zapewnić urodzaj,
a jednocześnie chronić przed niepożądanymi zjawiskami.
Oprac.
Jolanta Jędrzejewska

Wielkanoc

Galeria Rondo

R

oman Prószyński z Dzierzkowic k/Kraśnika (woj. lubelskie)
w okresie poprzedzającym
Wielkanoc w GALERII RONDO za-

Lirnik z Kadzidła

S

ezon wystaw prac twórców
ludowych w Galerii Rondo Fundacji Cepelia Polska
Sztuka i Rękodzieło zainaugurowała
prezentacją rzeźby Andrzeja Staśkiewicza. Ulubionymi tematami artysty
są: Madonny, Chrystus Frasobliwy,
kapliczki, anioły, szopki, ale również
małe figurki Kurpiów, kurpiowskie
świątki, ptaszki, zwierzątka, kwiaty,
ale i rzeźby pokaźnych rozmiarów.
Jest również twórcą instrumentów
ludowych. Wśród własnoręcznie wykonanych ma w swoim dorobku skrzypce,
instrumenty perkusyjne, flety, ligawki
(trąby wykonane z wydrążonej gałęzi
wierzbowej lub olszowej ) oraz lirę kor-

Wielki Tydzień rozpoczyna Niedziela Palmowa, której najważniejszą
uroczystością są procesje z palmami
urządzane już od IV wieku, zwyczaj
ten został wprowadzony do liturgii
w wieku XI. Wielki Tydzień jest okresem wzmożonej pobożności i praktyk
religijnych. Takich jak rekolekcje, nabożeństwa pasyjne, spowiedź, ale też
i generalnych porządków, zakupów,
gotowania, pieczenia, kraszenia jajek
i innych świątecznych przygotowań.
Trzy Dni Wielkiego Tygodnia są dniami wyciszenia.
W Wielki Czwartek zawiązuje się
dzwony na znak żałoby, zastępują je
kołatki. Wielki Piątek w kościele jest
dniem wielkiej żałoby, ale przetrwała
również tradycja Grobów Chrystusa, w przygotowaniach których biorą
udział parafianie. Wielka Sobota to

Pisanki

prezentował swoje
pisanki
i wycinanki. Technikę zdobienia jajek w różnych regionach Polski nazywanych pisankami, kraszankami,
malowankami, rysowankami przekazał mu zauroczony sztuką ludową
ojciec, malarz i nauczyciel Władysław Prószyński.
Początkowo Roman Prószyński wykorzystywał do swoich prac motywy
charakterystyczne dla Lubelszczyzny takie jak „drzewka szczęścia”, „gwiazdy”
„wiatraczki”, „ślimacznice” z czasem
wprowadził własne w postaci słoneczników, kaczek, kogutów, baranków. Mistrzostwo osiągnął w stosowaniu meto-

dy batikowej polegającej na rysowaniu
wzorów roztopionym woskiem przy pomocy pisaka, a następnie zanurzeniu tak
ozdobionego jajka w barwniku.
W Galerii Fundacji Cepelia Polska
Sztuka i Rękodzieło artysta zaprezentował również swoją drugą pasję, którą
jest wycinanka. Te arcydzieła powstają według własnych wzorów, niekiedy
przy wykorzystaniu motywów z pisanek. Najczęściej przybierają one postać
stylizowanych kompozycji geometrycznych i roślinnych. Podobnie jak
każda wystawa w GALERII RONDO
i ta przedświąteczna stworzyła kolejną
możliwość poznania twórczości artystów ludowych, ale przede wszystkim
i ich samych. 
J.J.

bową instrument ze strunami melodycznymi i strunami burdonowymi (basowymi) oraz dźwigniami spełniającymi
rolę klawiatury, a rolę smyczka pełni
korba. Ten ostatni instrument, który wykonał Andrzej Staśkiewicz w 2007 roku,
ma w historii instrumentów ludowych
1000-letnią zachowaną jedynie na Ukrainie, Białorusi i w Polsce. Lira została
przez jej twórcę dostosowana do występów estradowych stąd możliwość jej
prezentowania na imprezach masowych,
w placówkach oświatowo-kulturalnych.
Prezentowane rzeźby i instrumenty są
odzwierciedleniem wielkiego talentu
Artysty przy jego niebywałej skromności i pogodnym usposobieniu.
Za swoją artystyczną działalność
Andrzej Staśkiewicz otrzymał wiele wyróżnień m.in. „Zasłużony dla

Kultury Polskiej” (2009). Artysta jest
także czynnym muzykiem grającym
na skrzypcach oraz na instrumentach,
które tworzy. Razem z Ryszardem
Maniurskim – grającym na harmonii
pedałowej i śpiewającą kurpiowskie
piosenki Apolonią Nowak zaprezentowali w Galerii Rondo muzykę swojego
regionu.
J.J.
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Królowa Wisła
R

ok 2017 ogłoszony został Rokiem Rzeki Wisły.
Z każdym dniem rozrasta się program obchodów
tej idei. Organizacje działające na rzecz królowej
polskich rzek przygotowują się do wyjątkowego sezonu.
Także stolica, która od kilku lat ponownie zwrócona
jest ku Wiśle, aktywnie włącza się w obchody.
W homilii z 11.06.1987 roku w Gdyni skierowanej do ludzi morza Jan Paweł
II mówił: „...Wisła– rzeka wszystkich ziem polskich, rzeka naszych dziejów. Od
stuleci– zanim jeszcze imię Polski pojawiło się w annałach historii-ona już toczyła
swoje wody od Karpat, od śląskich Beskidów, gdzie ma swe źródła aż dotąd. Rzeka,
milczący świadek życia pokoleń, ich rodzenia się i umierania. Ich twórczych wysiłków związanych z gruntowaniem wszystkiego, co Polskę stanowi. Ich zmagań,
czasem zmagań na śmierć i życie, ażeby utrzymać i zabezpieczyć to, co ojczyste, co
jest wspólnym dorobkiem i wspólnym dziedzictwem. Wisła. ..”
550. rocznica pierwszego wolnego flisu na Wiśle, będącego zwieńczeniem Pokoju Toruńskiego z 1467 roku, stała się ideą dla uchwalenia roku 2017 Rokiem
Rzeki Wisły. Inicjatywa stworzenia Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły połączyła środowiska nadwiślańskie oraz miłośników królowej polskich
rzek. Wspólne działanie zaowocowało uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
który doceniając znaczenie Wisły w życiu naszego Narodu i Państwa, ogłosił rok
2017 Rokiem Rzeki Wisły.
Idea Roku Rzeki Wisły wywodzi się ze środowisk związanych z tradycyjnym
żeglowaniem po Wiśle, uwzględniającym historyczne, naturalne, kulturowe i turystyczne walory tej rzeki.
Na obchody projektu złożą się liczne wydarzenia organizowane we wszystkich
województwach położonych nad Wisłą. Planowanych jest szereg działań z zakresu
kultury, sportu, ekologii, sztuki, nauki itd. Nie może wśród nich zabraknąć nadwiślańskich muzeów, będących często jedynymi depozytariuszami ważnych elementów przeszłości Wisły – zapomnianej drogi i drogowskazu, przeszkody i osłony
militarnej, żywicielki i niszczycielki, inspiracji artystów i symbolu polskości.
W tym celu powstał projekt utworzenia sieci pod nazwą Muzea Szlaku Wisły,
w ramach której organizowane i koordynowane będą „wiślane” przedsięwzięcia.

DANUTA BOGUCKA

Ojczyzna reggae
28

marca br. śródmiejskie Koło Spółdzielczyń
gościło Kamila Porazińskiego – podróżnika ze
Stowarzyszenia Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii. Tym razem wybraliśmy się w dwunastogodzinną podróż na Jamajkę.
Po wylądowaniu i zakwaterowaniu w hotelu przyglądamy się historii tego pięknego zakątka usytuowanego na Morzu Karaibskim należącego do archipelagu Wielkich Antyli. Jamajkę w 1494 roku odkrył dla Europy
Krzysztof Kolumb. Jest ona trzecim co do wielkości państwem archipelagu po
Kubie i Haiti. Jamajczycy stanowią jeden naród o wielu nacjach. 80% Jamajczyków to ludność czarnoskóra. Symbolizuje to jamajska flaga, na której czerń to
miejscowa ludność, zieleń – nadzieja, kolor żółty to plaże.
Królujące na wyspie landrynkowe hotele przyciągają rzesze turystów. Jednak
tylko 1/3 z nich decyduje się na jej zwiedzanie. Kamil Poraziński wraz z przyjaciółmi wybrał się na zwiedzanie wyspy w towarzystwie Jamajczyka. Dużą atrakcją
na wyspie są wodospady rzeki Dunn, gdzie chętni mogą wziąć udział w wędrówce
na sam szczyt wodospadu. Następnym etapem podróży jest rafting na bambusowych tratwach. Dwugodzinny spływ w przepięknych krajobrazach, wzdłuż plantacji bananowców oraz trzciny cukrowej odbywa się pod nadzorem „kapitana”,
w tym przypadku wesołego Jamajczyka wcielającego się w postać Boba Marleya.
Zagorzałym fanom Boba Marleya warto zwrócić uwagę na małą wioskę Nine
Mile, w której w 1945 r. urodził się, a w 1981 r. został pochowany ten najsłynniejszy jamajski wokalista, wykonawca muzyki reggae. Nasz zaprzyjaźniony podróżnik odwiedza jednak dom i muzeum Boba Marleya w Kingston stolicy kraju.
Spotkanie Koła Spółdzielczyń przerywa niespodzianka przygotowana przez
Kamila Porazińskiego, degustacja oryginalnej jamajskiej kawy z Niebieskich
Gór. Jamajska kawa uznawana jest za jedną z najlepszych kaw na świecie. Ażeby
przenieść się w jamajskie klimaty degustacji towarzyszy muzyka w wykonaniu
wspomnianego wcześniej Boba Marleya.
Gdy w tle słychać reggae podróżnik wraca do opowieści. Z Kingston przenosimy się na piękną, piaszczystą plażę James Bond, która była planem dla jednej
z jego przygód. Turystycznych atrakcji, jednak nie koniec. Kolejna wycieczka
to wycieczka do Dolphin Cove, miejsca gdzie można zobaczyć pokazy delfinów
w ich naturalnym środowisku, a także samemu z nimi popływać.
Po powrocie do hotelu nie odpoczywamy, animatorzy dbają o turystów, zapraszając do tańca. Nauczyć się też można pływania na katamaranie. Wieczorem udać
można się na spacer, drinka z kokosem, a gdy zapada zmierzch dopiero zaczyna się
życie.
DANUTA BOGUCKA

Murzasichle
T

a, zdawałoby się trudna do wymówienia nazwa jest bardzo prosta. Trzeba
tylko poznać genezę jej powstania.
Formalnie wieś została założona około
1630 roku. Nazwa wywodzi się z połączenia
dwóch sąsiadujących ze sobą wsi Mur oraz Zasichle (za rzeką Sichłą). W informacjach dotyczących Murzasichla podawana jest dokładna wymowa: Mur
-zaśichle (litery „r” i „z” czytane są oddzielnie, litera „i” zmiękcza „s”.
Murzasichle jest wsią podhalańską, położoną w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Poronin, pomiędzy Zakopanem, a Bukowiną Tatrzańską
u podnóża Tatr Wysokich. Nawet pod koniec sezonu narciarskiego wciąż ośnieżone
pasmo Tatr stwarza niesamowity widok . Mogli tego doświadczyć uczestnicy wyjazdu
na ski, zorganizowanego m.in. dla pracowników ich rodzin oraz członków Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście przez Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu, którego prezesem jest Andrzej Żukowski . Wyjazd w góry na
zakończenie sezonu był możliwością sprawdzenia umiejętności narciarskich na stoku,
szlifowania formy, ale również nauki od podstaw dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
Nad bezpieczeństwem narciarzy czuwali doświadczeni trenerzy.
Jednak nie wszyscy szusowali. O tych również zadbał POTRiS, organizując
transport do odległego o 8 km Zakopanego. Oprócz spaceru po Krupówkach „grupa
turystyczna” skorzystała z obejrzenia wystawy figur woskowych postaci ze świata
nauki, polityki, sportu, kościoła, filmu, bajek mieszczącej się w dawnym budynku
sławnego Hotelu „Morskie Oko”, słynnego niegdyś ze znajdującej się tam sceny
teatralnej. Ponadto uczestnicy pobytu w stolicy Tatr mogli także skorzystać z Aqua
Parku, a w nim min. z tradycyjnych basenów wewnątrz obiektu, jak również z basenu zewnętrznego wypełnionego wodą z geotermalnego odwiertu.
Trzydniowy pobyt pomógł zregenerować siły, poznać tajniki narciarstwa, zdobyć
nagrody, medale, dyplomy m.in. „Pasowania na Narciarza”, „Tytuł Zaawansowanego Narciarza”, „Certyfikat Super Zioma”, „Certyfikat dla Rodziny”, jak również
odświeżyć wspomnienia z pobytów w Zakopanem w minionych latach. 
J.J.
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Wysokość odszkodowań z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych

W

dniu 14 marca 2017 (M.P.,
poz.283) na
podstawie
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, określające w okresie od dnia 1 kwietnia
2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej:
1) 809 zł za każdy procent stałego
lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu;
2) 809 zł za każdy procent stałego
lub długotrwałego uszczerbku
na zdrowiu, z tytułu zwiększenia
tego uszczerbku co najmniej o 10
punktów procentowych;
3) 14 165 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy
oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego ;

4) 14 165 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy
oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty ;
5) 72 850 zł, gdy do jednorazowego
odszkodowania uprawniony jest
małżonek lub dziecko zmarłego
ubezpieczonego lub rencisty;
6) 36 425 zł, gdy do jednorazowego
odszkodowania uprawniony jest
członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż
małżonek lub dziecko ;
7) 72 850 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci
zmarłego ubezpieczonego lub
rencisty, oraz 14 165 zł z tytułu
zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde
z tych dzieci ;
8) 72 850 zł, gdy do jednorazowego
odszkodowania uprawnionych
jest równocześnie dwoje lub wię-

cej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 165
zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na
drugie i każde następne dziecko ;
9) 14 165 zł, gdy obok małżonka
lub dzieci do jednorazowego
odszkodowania uprawnieni są
równocześnie inni członkowie
rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich
niezależnie od odszkodowania
przysługującego
małżonkowi
lub dzieciom ;
10) 36 425 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni
są tylko członkowie rodziny inni
niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego
następnego uprawnionego.
Opracowała:
Monika Bobke

Kary za długi alimentacyjne

J

ak informuje 24 marca br.
PAP, Sejm przyjął ustawę
o skutecznym egzekwowaniu
alimentów. Ministerstwo Sprawiedliwości zakomunikowało: Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości rozwiązania, które
umożliwią skuteczne egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego,
zyskały wczoraj (23 marca) akceptację Sejmu. Podczas wieczornych głosowań uchwalona została
nowelizacja Kodeksu karnego.
Ponieważ skuteczność ściągalności
alimentów jest obecnie w Polsce niska, to przyjęta przez Sejm ustawa
ma uzdrowić tę sytuację.

Nowe rozwiązania

– Ustawa przewiduje, że osoba,
której dług alimentacyjny stanowi
równowartość co najmniej trzech
należnych świadczeń okresowych
(najczęściej miesięcznych), podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku. Dziś Kodeks karny mówi
jedynie ogólnie o „uporczywym
uchylaniu się” od alimentacyjnego
obowiązku. W wielu przypadkach
pozwala to na omijanie przepisów.
Wystarczy raz na jakiś czas przekazać na dziecko niewielką sumę (np.
10 zł), by w świetle prawa uniknąć
odpowiedzialności. Wprowadzenie
obiektywnego kryterium równowartości trzech świadczeń okresowych
pozwoli zapobiec dowolności interpretacji, na czym polega „uporczywość” w uchylaniu się od alimentów.
– Dłużnicy alimentacyjny będą
mieli możliwość uniknięcia kary,
jeśli dobrowolnie wyrównają zaległości przed upływem 30 dni od dnia
pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego.
– Skazani na karę pozbawienia
wolności nie muszą odbywać kary
w więzieniu. Mogą podlegać dozorowi elektronicznemu i normalnie pracować. Ministerstwo Sprawiedliwości wdraża program pracy więźniów,
a przepisy Kodeksu karnego wykonawczego już nakazują w pierwszej
kolejności kierować do pracy skazanych z obowiązkiem alimentacyjnym.
– Wyższa kara (grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat dwóch) grozić ma
tym, którzy nie płacąc alimentów,
narażają osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Chodzi
o sytuację, gdy np. na skutek uchyla-

nia się jednego rodzica od obowiązku alimentacyjnego, drugi rodzic nie
jest w stanie kupić dziecku jedzenia,
ubrań, zapewnić kształcenia czy leczenia na chorobę przewlekłą.

Dla dobra dziecka

To nie kara jest celem, celem jest
to, aby dziecko miało utrzymanie
i było wspierane przez rodziców
– zaznacza Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew
Ziobro. Dlatego Ministerstwo proponuje rozwiązanie nadzwyczajne –
gwarancję dla rodzica, że nie będzie
podlegał żadnym sankcjom karnym,
jeżeli wezwany przez prokuratora,
pouczony o konsekwencjach niewywiązywania się z obowiązków alimentacyjnych, zdecyduje się w całości uiścić kwotę zaległości. Wówczas
odpowiedzialności karnej podlegać
nie będzie.
Minister Sprawiedliwości podkreśla przy tym, że nowe przepisy nie
uderzą w tych, którzy nie płacą alimentów ponieważ sami są w prawdziwej biedzie, spowodowanej np.
bezrobociem. Nowe rozwiązania
dotyczą tylko tych rodziców, co do
których – z ustaleń postępowania –
będzie wynikać, że stać ich na płacenie alimentów, ale uchylają się od
tego obowiązku z przyczyn niedających się zaakceptować moralnie ani
społecznie. Nowe przepisy obejmą
przy tym tylko te sytuacje, które będą
miały miejsce już po wejściu w życie
ustawy.

Wspólna korzyść

Proponowane zmiany są zbliżone
np. do przepisów obowiązujących
we Francji, gdzie rodzice, którzy unikają płacenia alimentów przez dwa
miesiące, narażają się na karę dwóch
lat więzienia. Surowsze kary od proponowanych w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości funkcjonują
w Niemczech, gdzie za uchylanie się
od obowiązku alimentacyjnego można trafić do więzienia na trzy, a nawet
pięć lat.
Przygotowane w Ministerstwie
Sprawiedliwości rozwiązania chronią nie tylko dzieci, lecz także interes wszystkich podatników. Wydatki
z państwowego Funduszu Alimentacyjnego na rzecz dzieci, których rodzice odmawiają płacenia alimentów,
wynoszą co roku ok. 1,5 miliarda złotych. Z tych pieniędzy udaje się odzyskać zaledwie 13-14 proc.
Polskie przepisy – jak wskazuje
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro
–były do tej pory wyjątkowo niedo-

Bar Bambino

C

zy ktoś jeszcze pamięta słynny neon z mrugającą krówką z koniczyną w pysku? Teraz jest w Muzeum Neonów, a tutaj pozostały skromne
wielkie witryny z mało widocznym szyldem. Mimo to w porze obiadowej stoi tutaj na Kruczej karna kilkunastoosobowa kolejka i wszystkie
stoliki są zajęte. Tak uciekają od etnicznych kuchni i drogich knajp starzy
i młodzi, by przypomnieć sobie smak domowych obiadów. Króluje mielony
z ziemniakami i surówkami, ale już z indyka, a nie z wieprza, bo to bardziej
zdrowsze. Idzie i sztuka mięs, i schabowy, ale i klopsiki, naleśniki, pierogi,
krokiety z warzywami, szpinakiem, kapustą i grzybami, zupy jarzynowe, lecz
i pomidorowa i rosół. Osobiście polecam pieczarkową z makaronem i mielony
z warzywami. Podane fachowo, miło i szybko. Przez okienko można podziwiać idealny porządek i czystość w kuchni. Ceny umiarkowane. Wybór potraw oszałamiający, bo 20 mięsnych, 20 jarskich, 20 śniadaniowych, 12 zup.
Treściwe, nie wodniste, bez chemii, z produktów „od chłopa”. Chrońmy takie
oazy taniej i swojskiej kuchni, jak ta prowadzona od lat z powodzeniem przez
Warszawską Spółdzielnię Gastronomiczną Centrum.
DG
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skonałe. To był raj dla cwaniaków,
którzy nie chcą partycypować w wychowaniu własnego dziecka – podkreśla Minister.
Informacje z Prokuratury Krajowej wskazują, że prawie połowa
postępowań wszczętych – na mocy
dotychczasowych przepisów – wobec rodziców uporczywie uchylających się od płacenia alimentów,
została umorzona. Podstawą 20
proc. umorzeń było uznanie, że
postępowanie tych osób nie zawiera znamion czynu zabronionego.
Obok przyczyn obiektywnych, jak
zwyczajny brak pieniędzy u dłużnika, powodem często okazywało się
płacenie alimentów w niewielkiej
części, co sprawiało, że nie było
zrealizowane znamię uporczywości albo np. matka utrzymująca
dziecko uprawnione do alimentów
pracowała, a więc nie zachodziło
znamię narażenia na niemożność
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
Uchwalona przez Sejm ustawa
zapobiega takim sytuacjom. Państwo ma obowiązek chronić dzieci,
wspierać rodziny, otaczać opieką
słabszych. Kwestia wywiązywania
się z obowiązku alimentacyjnego
jest w tym kontekście zagadnieniem
o doniosłej wadze społecznej.
Opr.red.

o trzeci Polak jest online
non-stop. Życie poza siecią nie istnieje? Tak pisze
Business Insider Polska 29 marca br. Jak wynika z danych GUS
w 2016 r. dostęp do internetu
w Polsce posiada już 80,4 proc.
gospodarstw domowych. To dwa
razy więcej niż 10 lat temu. Internet całkowicie zmienił nasze
życie. Niemal co trzeci Polak
(37,3%) jest online non-stop. Dla
ponad 90 procent Polaków używa
internetu do kontaktów z bliskimi. Co robimy w sieci w wolnym

CO PISZĄ INNI?
proc.) i to nawet jeśli w danej chwili
nie korzysta aktywnie z sieci. Z kolei co szósta zapytana osoba (16,8
proc.) twierdziła, że dzień bez internetu to dzień stracony.
Serwisy społecznościowe coraz
popularniejsze w Polsce
INEA zapytała również Polaków
jak, poza spotkaniem, utrzymują
kontakt z bliskimi. Na pierwszym

W sieci

czasie? Ilu Polaków nie wyobraża sobie życia bez dostępu do internetu?
Internet pomaga w kontakcie
z bliskimi
Jak wynika z badania multimedialnego operatora telekomunikacyjnego INEA 91,2 proc. Polaków uważa, że internet pomaga im
utrzymać kontakty z najbliższymi,
a blisko 40 proc. jest zdania, że
gdyby nie dostęp do sieci, rzadziej
kontaktowaliby się z rodziną i bliskimi.
Dla połowy badanych (52,7
proc.) nadal bardzo istotną rolę odgrywają również spotkania w świecie realnym, których powszechny
dostęp do sieci nie jest w stanie zastąpić.
Jak pokazuje raport, dla 38,3
proc. z nas nie jest problemem
wylogowanie się z sieci na dłuższy czas, np. w weekend czy podczas urlopu. Dokładnie odwrotnie,
czyli non-stop online, jest niemal
taka sama grupa internautów (37,3

miejscu znalazła się rozmowa
telefoniczna – taką opcję, przynajmniej raz dziennie wybiera
prawie 70 proc. badanych. Z kolei
SMS-y do bliskich wysyła co drugi
z nas (55 proc.). Coraz bardziej na
znaczeniu zyskują serwisy społecznościowe (Facebook, Instagram,
Snapchat), za pomocą których codziennie kontaktuje się już połowa
badanych (52,8 proc.). Niewiele
mniej, bo 44 proc. każdego dnia
korzysta z komunikatorów internetowych (Messenger, WhatsApp,
Skype).

W wolnym czasie film czy zakupy?
Internet daje nieograniczone
możliwości spędzania wolnego czasu. W jaki sposób najczęściej wykorzystujemy czas wolny z bliskimi w sieci? Najchętniej oglądamy
filmy i seriale (49,3 proc.), robimy
wspólnie zakupy (46,3 proc.) oraz
słuchamy muzyki (44,3 proc.).
Na kolejnych miejscach uplasowały się takie aktywności jak organizowanie urlopu (37,9 proc.),
przeglądanie profili znajomych
(36,8 proc.), szukanie przepisu na
ulubione danie (34,5 proc.) i rozmowa z bliskimi przez komunikatory
(34,4 proc.).
Badanie zostało zrealizowane w lutym 2017 r. przez agencję
SW RESEARCH na zlecenie INEA
metodą CAWI. W badaniu wzięło
udział 1016 Polaków.
Jak pokazuje raport, dla 38,3
proc. z nas nie jest problemem
wylogowanie się z sieci na dłuższy czas, np. w weekend czy podczas urlopu. Dokładnie odwrotnie,
czyli non-stop online, jest niemal
taka sama grupa internautów (37,3
proc.) i to nawet jeśli w danej chwili
nie korzysta aktywnie z sieci. Z kolei co szósta zapytana osoba (16,8
proc.) twierdziła, że dzień bez internetu to dzień stracony.
Opr. Red.

•
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smaki warszawy
GALERIA WYPIEKÓW
LUBASZKA

B

ywam często niedaleko stąd,
w Domu Pod Orłami u spółdzielców i nie tylko. Właśnie vis
a vis przy ul. Zgoda jest ten lokal.
Zwykle niewielka kolejka, albo i pusto i wtedy więcej czasu na wybór
wypieków. Panie obsługują fachowo

kle z mojego cappuccino, a do tego
z chrupiącej bagietki z indykiem,
bądź kisza z kurkami, a czasem z jakiegoś szejka, czy soku. Przyjemnie
odetchnąć w przerwie w wędrówkach po okolicznych firmach i instytucjach, mimo sporego ruchu. Niedaleko są jednak bardziej zaciszne
„nerki” przy Szpitalnej i Brackiej.
Tam muzyczne tło jest bardziej wy-

W cieniu orłów

i szybko. Wnętrze miłe w stylu art
deco i można posiedzieć przy stole,
pod jedną ze stylowych lamp. Polecam szczerze smakowite paszteciki z grzybami, albo ze szpinakiem,
a jak się trafi to z soczewicą albo
mięsno-gryczany. Czasem kusi mnie
klasyczna babeczka śmietankowa,
albo ta ze śliwką. Ot i jestem wtedy
w siódmym niebie...

GREEN CAFFEE
NERO

N

ie tak dawno otwarty nowy lokal
mojej ulubionej sieci, w nowym
gmachu na rogu ulic Przeskok
i Zgoda, ma znakomity widok vis
a vis na Pałac Kultury z zegarem jak
na dłoni oraz po prawej na zabytkowy, spółdzielczy Dom Pod Orłami.
Standardy jak w innych lokalach
GCN i tutaj też korzystam zwy-

raźne, a tu ginie w szumie i personel
jakby mniej uważny.

DOMINIUM GUSTO

Ł

adna, duża podłużna sala przy ul.
Zgoda wyróżnia ją spośród innych tej sieci. Typowe kraciaste
serwety, obrazy i lustra. Nie przepadamy za pizzą i dlatego zwykle na
lancz za 18,90 zł wybieramy jedną
z zup, albo krem z pomidorów, albo
toskańską jarzynową oraz na drugie
mój kompan makaron, przeważnie
klasyczne spaghetti bolognese, lub
tagliatelle ze szpinakiem i pieczarkami. Ja wybieram pieroga calzone,
a ostatnio spodobał mi się ten z wołowiną, pepperoni i pieczarkami, cebulą i papryką, w sosie pomidorowym,
czyli interno ricco. Woda i lemoniada
dopełniają zestaw. Obsługa szybka
i sprawna.

C.K.SANACJA

K

HOROSKOP

iedy byliśmy tu poprzednio na
jesieni, skuszeni secesyjnym
szyldem przy ul. Zgoda, wnętrze nas zachwyciło. Retro ze smakiem. Do przedwojnia nawiązuje
i secesyjne liternictwo, i stolarka
okienna, i drewniane stylowe powały, i ciemne meble, i stare melodie, i wreszcie portret Marszałka
w galowym mundurze na czołowej
ścianie. Teraz na wiosnę 2017
nastrój lokalu został zachowany.
Zamówiliśmy znowu lunch za 19
zł, ale tym razem zamiast rosołu
barszcz z krokietem oraz na drugie
gulasz wołowy na placku ziemniaczanym. Dania smakowały wybornie, a gulasz był tak obfity, że zostawiłem co nieco.
I ponieważ znakomicie nam
się przyjacielsko rozmawiało, to
jeszcze po kuflu tyskiego, zamówiliśmy kawy z sernikiem /znowu
spora porcja/ i po kielichu czerwonego Cinzano. Mimo że ruch w lokalu wcale nie malał, bo co chwila przychodzili i wychodzili po
obiedzie kolejni goście, to jednak
żaden gwar nam nie przeszkadzał,
bo akustyka pozwala na swobodne, intymne rozmowy, a lekkie tło
muzyczne umila chwile. Nastrój
sprzyja biesiadzie, tym bardziej że
miła kelnerka cały czas czuwała,
by nas należycie obsłużyć. Będziemy tu na pewno wracać.
SMAKOSZ

Baran 21.III-20.IV

W

ielkanoc to czas radości ze
Zmartwychwstania Pańskiego. To też czas rodzinnych
spotkań. Życzę naszym czytelnikom zdrowych i pogodnych świąt,
obfitości na świątecznym stole oraz
wiosennego nastroju w rodzinnym
gronie. A oto moja propozycja świątecznego obiadu.

Zupa krem z chrzanu

smażymy. Zalewamy bulionem, zagotowujemy, dodajemy śmietanę. Gotujemy 25 minut, a potem wkładamy
chrzan i starte jabłka. Gotujemy jeszcze 10 minut. Po zdjęciu z ognia miksujemy zupę na gładki krem.

Cielęcina
w pomarańczach

i jabłek

wamy bulionem. Pieczemy 70 minut
w temp. 180°C. Po 30 minutach smarujemy masą pomarańczową. Pozostałe pomarańcze obieramy. Jedną dzielimy na cząstki, z dwóch wyciskamy
sok. Skórki kroimy w paski. Gotową
pieczeń wyjmujemy z brytfanny. Sos
z pieczenia przecedzamy przez gęste
sitko do garnka. Dodajemy sos sojowy,
cząstki pomarańczy, skórki i ziarna pieprzu, zagotowujemy. Pieczeń kroimy
w plastry i podajemy z gorącym sosem
pomarańczowym.

Waga 23.IX– 23.X

Poprawne zarządzanie finansami przysporzy ci dużych
korzyści. Nadszedł czas
sprzyjający oddawaniu się
ulubionym zajęciom..

Nawet jak coś jest nie po twojej myśli. Trochę optymizmu
i cierpliwości a wszystko uda
się pozytywnie zakończyć.

Byk 21.IV-21.V

Doskonale wiesz, że najbliższe ci osoby mogą liczyć
na twoją bezinteresowną
pomoc. Ufają ci. Nie popsuj
tych relacji.

Skorpion 24.X-22.XI

Korzystaj z każdego wiosennego dnia. Warto pomyśleć
na przykład o dłuższym wyjeździe z dala od miejskiego
zgiełku.

Strzelec 23.XI.-23.XII

Bliźnięta 22.V-21.VI

Po zimowych miesiącach
przyda ci się trochę ruchu.
Jeśli nie jesteś samotnikiem,
a chyba nie zorganizuj wiosenny odpoczynek

Spędzanie czasu z przyjaciółmi to ważna część twojego życia. Pamiętaj, że czasem
oni też potrzebują wsparcia
przyjaznej osoby.

Koziorożec 24.XII-20.I

Nie licz na przygodę życia,
ale kwiecień może być udanym miesiącem. Rodzina
trochę się za tobą stęskniła. Spokojnie pozałatwiaj
zaległości.

Rak 22.VI-22.VII

Dobrym wyjściem na odpoczynek od domowych
spraw może być spotkanie
ze znajomymi.Wiosenna aura
doda ci skrzydeł.

Wodnik 21.I-20.II

Lew23.VII-22.VIII

Konieczne budżetowe cięcia
jeśli myślisz o poważnych
inwestycjach. Nie postępuj
zbyt pochopnie. Realizuj
wszystko z rozmysłem.

Wiosna sprzyja zawieraniu
nowych kontaktów, albo co
najmniej odnowieniu tych
zapomnianych. Dużo może
się zdarzyć

Ryby21.II-20.III

Panna 23.VIII-22.IX

Każdy dzień przyniesie coś
innego, trudno będzie ci podjąć decyzję. Ale z pewnością
coś uda się zaplanować, ustalić i zrealizować.

Praca, praca, ale może wygospodarujesz kilka dni, aby
odetchnąć wiosennym powietrzem? Powinno się udać.

domowe dania

Wielkanocny obiad
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Sernik wiedeński
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● 2 ziemniaki ● 1 por (biała część)
● 1 średnia cebula ● oliwa do smażenia
● ¾ szklanki bulionu drobiowego ● ½
l kwaśniej śmietany ● 4 łyżki tartego
chrzanu ● 2 półsłodkie jabłka (obrane
i oczyszczone z gniazd nasiennych)
Warzywa obieramy i myjemy.
W rondelku rozgrzewamy 1-2 łyżki oliwy i podsmażamy pokrojoną w kostkę
cebulę z posiekanym porem, dodajemy
ziemniaki pokrojone w kostkę, chwilę

● 2 kg zadniej cielęciny ● sól ● 4
pomarańcze ● 10 dkg dżemu pomarańczowego ● 3 dag masła ● 1 łyżka oleju
● 1 szklanka bulionu ● 3 łyżki ciemnego sosu sojowego ● 1 łyżka ziaren
pieprzu
Pomarańcze parzymy wrzątkiem.
Z jednej ścieramy skórkę i wyciskamy
sok. Dżem, sok, połowę startej skórki
i masło ucieramy na jednolitą masę.
Mięso płuczemy, osuszamy, nacieramy solą. Brytfannę smarujemy olejem,
wkładamy mięso, zrumieniamy, podle-

Przysłowia na wielki piątek
Deszcz w Wielki Piątek, napycha każdy kątek.
Wielki Piątek dobry zasiewu początek.
W Wielki Piątek zrób początek,
a w sobotę kończ robotę.
W Wielki Piątek gdy deszcz hojnie doliny leje,
że dużo mleka będzie, są pewne nadzieje.
Jak w Wielki Piątek pada, to suchy rok zapowiada.
W Wielki Piątek mróz,
na suchym brzeżku siana wóz.

20

21

22

19

23

21
15

● 1 kg trzykrotnie mielonego białego sera ● 6 jajek ● 10 dag masła ● 1
szklanka cukru ● 1 łyżka mąki ziemniaczanej ● 15 dag rodzynek namoczonych w rumie ● 2 łyżeczki proszku do
pieczenia ● 1 mała torebka cukru waniliowego
W misce ucieramy żółtka z cukrem
(odkładamy łyżkę cukru) na jasnokremową masę. Dodajemy do masy
serowej razem z mąką ziemniaczaną,
proszkiem do pieczenia, cukrem waniliowym oraz osączonymi rodzynkami. Ubijamy białka, pod koniec
ubijania dokładamy odłożony cukier.
Delikatnie łączymy sztywną pianę
z masą serową. Tortownicę smarujemy masłem i wysypujemy mąką,
napełniamy masą serową i pieczemy
ok. 40 minut w temperaturze 180°C.
Sprawdzamy, czy sernik nie przypala
się na wierzchu. Jeśli jest zbyt brązowy, przykrywamy go kawałkiem folii
aluminiowej. Pieczemy jeszcze 10-20
minut, a potem wyłączamy piekarnik,
uchylamy drzwiczki i pozostawiamy
sernik w środku jeszcze na 10 minut.
Potem wyjmujemy i studzimy w formie, a przed wyjęciem z tortownicy
okrawamy ciasto nożem. Zimny sernik
możesz posypać cukrem pudrem lub
oblać polewą czekoladową.
Tartinka
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Wszystkie litery ponumerowane
w prawym, dolnym rogu napisane
w kolejności od 1–34 utworzą hasło.
Poziomo: 1) kukła topiona 21 marca, 5) duńskie lego, 8) imię męskie, 9)
w nich redaguje się pisma, 10) instrument muz., dęty blaszany, 11) należy
do nich bażant, 13) król Salaminy, 16)
samica łosia, 20) ozdobne obramowanie otworu wejściowego, 23) mała spirala, 24) mięso wołowe z grzbietu za
łopatką, 25) zboża na polu, 26) wełna
kóz angorskich, 27) najstarsza w rodzie.
Pionowo: 1) produkt uboczny
przy produkcji cukru, 2) 9 poziomo
w liczbie pojedynczej, 3) skała z albitu
i kwarcu, 4) m. w stanie Ohio (USA),
5) w podaniach ludowych nazwa diabła, 6) amerykańska nagroda filmowa,
7) wiosłuje, 12) żar latem, 14) m. w widłach Przemszy i Białej, 15) niegłodna,
17) m. okręg w prezydenturze Bombaju, 18) nie blondyn, 19) choroba oczu,
21) miejsce akcji Iliady, 22) przewodzi

grupie, 23) pokrywa m.in. drzewa przy
niskich temperaturach.
Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 4 prosimy przesłać na adres
redakcji do dnia 30 kwietnia 2017r.
Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania będą premiowane nagrodą ufundowaną przez Wytwórczą Spółdzielnię
Pracy Społem w Kielcach
Rozwiązanie krzyżówki nr 2/17
Poziomo: 1) solarium, 5) pączek,
8) Etrusk, 9) zatarcie, 10) elektryk, 11)
auante, 13) obiad, 16) rogal, 20) kisiel,
23) drwalnia, 24) oskrzela, 25) ludzie,
26) fiskus, 27) anakonda.
Pionowo: 1) siedem, 2) lornetki, 3)
reszta, 4) muzyk, 5) Pytia, 6) córka, 7)
epistoła, 12) udar, 14) Bagiński, 15)
dane, 17) garnizon, 18) Jakuck, 19)
zalewa, 21) igrek, 22) Lieps, 23) draka.
HASŁO: NASZE PIECZYWO
SMACZNE I ZDROWE
Nagrodę ufundowaną przez PSS
Garwolin otrzymuje Dorota Matuszewska z miejscowości Kanie.
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