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Zaszczytna wizyta

1

lipca br. podczas oficjalnej wizyty dyplomatycznej w Polsce,
następca tronu, młodszy brat
cesarza Japonii Naruhito, książę
Akishino z małżonką, księżną Kiko
odwiedzili społemowską Halę Mirowską i jej targowisko.
Dostojnych gości, którzy przybyli
do nas z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych
między Japonią a Polską, oprowadzał
dyrektor Hali Bogusław Pieńkowski
(na zdjęciu obok). Goście interesowali się głównie polskimi owocami
i warzywami, jajami kurzymi oraz
kwiatami oraz robili zdjęcia, co widać na 2-minutowym filmie TV Nasza Warszawa na You Tube. Ta niezwykła wizyta zapisze się na trwałe
w historii tego najstarszego obiektu
handlowego stolicy, który w roku
1988 odwiedziła też ówczesna premier brytyjska Margaret Thatcher.

Fot. Facebook.
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Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

Świąteczne uznanie

Nowe inicjatywy
Od lewej: Ryszard Jaśkowski, Maria Wawrzaszek-Gruszka,
Tadeusz Dworski i Mieczysław Dąbrowski.

W 500-metrowym sklepie osiedlowym Mokpolu nr 80 przy ul. Kompanii Kordian
1 w Ursusie, za pulpitem nowego kącika gastronomicznego, do konsumpcji zaprasza Katia Boguż. O tej i innych nowych inicjatywach mówiono na Zebraniu
Więcej str. 4
Przedstawicieli SS Mokpol 6 czerwca br.

MAH Społem

Warsztaty Handlowe

3

lipca br. w warszawskim Hotelu Gromada Centrum, z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości wręczono doroczne nagrody i wyróżnienia
Krajowej Rady Spółdzielczej. W roku jubileuszowym
150-lecia SPOŁEM wśród wielu laureatów w 6 kategoriach, znalazła się m.in. prezes Spolem PSS Robotnik
w Zamościu MARIA WAWRZASZEK-GRUSZKA,
która odebrała dwie statuetki: dla siebie – Lidera
Spółdzielczości Polskiej oraz dla swojej 100-letniej
spóldzielni – Złotego Laura Spółdzielczości. Towarzyszyła jej córka Katarzyna Gruszka.

Obie nagrody wręczyli liderzy KRS Mieczysław
Grodzki i Jerzy Jankowski oraz goście – wicemarszałek
Sejmu Barbara Dolniak i senator Grzegorz Bierecki, którzy wraz m.in. z doradcami prezydenta RP i marszałka
Senatu przekazali wcześniej zebranym okolicznościowe
pozdrowienia, gratulacje i życzenia.
Osobno dyplom KRS za innowacje w handlu odebrał
prezes Społem PSS Pomoc w Puławach Tadeusz Dworski. Wyróżnionym społemowcom serdeczne gratulacje
składali potem przybyli koleżanki i koledzy, m.in. prezes
KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski oraz społemowscy
członkowie Zgromadzenia Ogólnego KRS – Mieczysław
Dąbrowski i Anna Tylkowska.

W

historycznym gmachu Społem w Warszawie, 3 czerwca br. odbyły się kolejne Warsztaty Handlowe Mazowieckiej Agencji
Handlowej Społem, które prowadziła prezes Agencji Jadwiga
Wójtowicz-Garwoła. Tym razem zaprezentowało się kolejno 9 firm-kontrahentów MAH. Były to: METSA TISSUE (trójwarstwowe ręczniki
papierowe Mola/, DANONE (nowe eko-napoje mleczne Activia), KPH
Społem (nowe lody marki własnej), BRACIA KORAL (lody), PT DYSTRYBUCJA (rynek tytoniowy), CARLSBERG (napoje bezalkoholowe,
piwa smakowe), BAKOMA (gęsty jogurt Twist, wódki), PPF (Partner in
Pet Food – karma dla psów i kotów), JBB (wędliny, kabanosy szynkowe,
kiełbasy grillowe, pepperoni).
Obok możliwości zadawania szczegółowych pytań i wymiany doświadczeń handlowych, dla uczestników warsztatów atrakcją są degustacje na stołach. Chyba największym powodzeniem cieszyły się m.in. zestawy wędlin
i kiełbaski na ciepło z JBB, napoje Pepsico i piwo Okocim bezalkoholowe,
kwaśne mleko bałkańskie Danone, biszkopty z pianką i galaretą Sonata Z Bakomy oraz lody, które dystrybuje m.in. Chłodnia Mazowsze. Wiele z prezentowanych produktów, jak mówiła dyrektor Henryka Brzezicka, pojawi się
na reklamowych plakatach i bannerach MAH, prezentowanych m.in. w warszawskim metrze, prasie i sklepach.

KZRSS Społem

W

arto obejrzeć na
internetowym
kanale You Tube
dwu i półgodzinną transmisję APO Studio pt. „Społem,
Konferencja „Rola
społeczna Spółdzielczości” –
26.06.2019”, aby zobaczyć i wysłuchać nie
tylko prezentacji o roli społecznej spółdzielczości społemowskiej na tle jej 150-lecia.
Można bowiem przeżyć chwile wzruszenia,
gdy młodzież szkolna wykonuje piosenki
i scenki rodzajowe, pokazując, że ma już

Podniosłym momentem spotkania było odegranie na
początku dwóch hymnów – narodowego i spółdzielczego.
Można było obejrzeć wystawę z okazji 150-lecia Społem
i wysłuchać wiązanki starych przebojów warszawskich,
w wykonaniu kameralnego zespołu.

90-lecie PSS Sochaczew

Podczas spotkania stoją od lewej: Anna Tylkowska, Wiesław
Ochman, Cecylia Przedpełska, Dariusz Gierycz, Karolina
Strząska, Stefan Zajączkowski. 
Fot. Marcin Cieluba
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lipca br. w siedzibie najstarszej, 150-letniej spółdzielni Społem WSS Śródmieście przy Nowym
Świecie 53, z okazji jubileuszu oraz Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, na zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej, wyróżniono dwie osoby. Z rąk
prezesa Spółdzielczego Stowarzyszenia Kulturalnego
im. St.Staszica Stefana Zajączkowskiego oraz członka Kapituły maestro Wiesława Ochmana specjalne
dyplomy uznania SSK – grawertony za popularyzacje
idei spółdzielczości otrzymali: wieloletnia przewodnicząca Rady Nadzorczej spółdzielni i jednocześnie
przewodnicząca Koła Historycznego WSS – Cecylia Przedpełska oraz redaktor naczelny Społemowca
Warszawskiego, a wcześniej Rolnika Spółdzielcy i sekretarz miesięcznika Społem – Dariusz Gierycz.
Przy gromkich oklaskach, goście opowiadali anegdoty
ze swojej bogatej działalności na rzecz kultury narodowej,
w tym dorocznego Festiwalu Spółdzielczych Zespołów
Artystycznych w Polanicy Zdroju. Jak podkreślano z uznaniem w rozmowach, Kapituła Nagrody SSK doceniła tym
razem nie tylko prezesów spółdzielni i ich związków, ale
wieloletnich propagatorów spółdzielczości – samorządowca i dziennikarza. Jak przypomniano, w 2017 roku Kapituła, w której obok sławnego mistrza Wiesława Ochmana
zasiadają profesorowie Bogdan Grzeloński i Lech Królikowski, w obecności prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej
Mieczysława Grodzkiego, wyróżniła dyplomem honorowym SSK prezes WSS Śródmieście Annę Tylkowską.
Na zakończenie tego miłego spotkania, gości obdarowano pamiątkowym zestawem kawowym z jubileuszowym logo Społem, wyprodukowanym w znanej fabryce
porcelany w Ćmielowie.

„Serce na dłoni”

T

Przemawia prezes Józef Chocian.

aksówkarz pan Marian, któremu jadąc z sochaczewskiego dworca do Domu Bankietowego Arkadia, powiedziałem, że właśnie tam w ogrodach czeka mnie gala 90-lecia
PSS Społem, aż pojaśniał na twarzy. – To przecież święto naszego popularnego prezesa Józefa Chociana – wykrzyknął. Znam
go od lat – dodał – bo jesteśmy sąsiadami. Znakomity spółdzielca, radny, kulturalny, zawsze jego dzieci mówią pierwsze dzień
dobry. Ma serce na dłoni! – rzekł z przekonaniem pan Marian.
I faktycznie, te serdeczne opinie zdominowały uroczystość, na
którą w słoneczny dzień 28 czerwca br. przybyło około 200 osób,
gości z władz powiatu, gminy i miasta oraz władz spółdzielczych
z Warszawy, prezesi zaprzyjaźnionych spółdzielni, partnerzy gospodarczy i przedstawiciele załogi spółdzielni-jubilatki.
Więcej str. 3.

„Widzimy człowieka”

zaszczepione wiekowe ideały i wartości spółdzielcze. Szczególnie wszystkim uczestnikom
konferencji podobały się występy grupy
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kaznowie
w woj. lubelskim oraz prezentacje wyrobów
uczniów ze Spółdzielni Uczniowskiej „Pychotka” w Zespole Szkół Specjalnych nr 105
im. Kazimierza Kirejczyka przy ul. Długiej
w Warszawie, na osobnym stoisku.
Obie szkoły pozostają pod patronatem społemowskim – szkoła w Kaznowie pod opieką
KZRSS Społem i spółdzielni lubelskich, a SU

„Pychotka” pod opieką WSS Śródmieście. Niewątpliwie wielkie brawa należą się też nauczycielem, bezpośrednim
wychowawcom młodzieży i dyrektorom szkół oraz aktywnej społecznie
młodzieży. Można również do nich,
jako przekazicieli idei społemowskich, odnieść tezę, jaką na konferencji wygłosiła prezes WSS Śródmieście
Anna Tylkowska: – „W Społem widzimy człowieka”.
Więcej str. 2. Goście i organizatorzy konferencji
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l 150 lat spółdzielczości spożywców l
KZRSS Społem

Przy stoisku SU Pychotka Elżbieta Czajka z KZRSS Społem wybiera jeden z ręcznie wykonanych, oferowanych ozdobnych wyrobów uczniowskich.

T

o była druga z cyklu konferencji organizowanych przez
KZRSS Społem z okazji
150-lecia spółdzielczości spożywców. W warszawskiej siedzibie
Związku, w sali im. Ireny Strzeleckiej 26 czerwca br. goszczono
m.in. uczniów z SP w Kaznowie
w woj. lubelskim oraz ZSS nr 105
w Warszawie. Szkołom tym patronują i współpracują z nimi KZRSS
Społem i spółdzielnie lubelskie
(w Kaznowie) i WSS Śródmieście
(w Warszawie). Poza tym prezentacji na temat roli społecznej spółdzielczości społemowskiej dokonali: prezes WSS Śródmieście Anna
Tylkowska, prezes PSS w Wyszkowie Jadwiga Tofel, prezes Fundacji
Rozwoju Spółdzielni Uczniowskich
w Krakowie Anna Bulka, opiekunka SU „Pychotka” w ZSS nr 105
w Warszawie Beata Boguszewska,
prezes Arkadiusz Jałowski i dyrektor Michał Jarosławski z Klubu
Sportowego Społem w Łodzi oraz
dyrektor SP w Kaznowie Marta
Szklarczyk. Konferencję prowadził dr Krzysztof Lachowski, prezes Tow. Spółdzielców.
Na wstępie gości i uczestników
konferencji serdecznie powitał wiceprezes Zarządu KZRSS Społem
Szymon Fabisiak, który podkreślił,
ze działalność społeczno-wychowawcza spółdzielczości Społem w okresie
półtora wieku 150 lat, to powód do
dumy i chwały oraz promowania jego

kich szkół i przedszkoli w mieście.
Od początku głównym animatorem
festiwalu i jego „dobrym duchem”
jest Jan Hryniewicz, członek RN
PSS, emerytowany nauczyciel. To
święto rodzinne, z udziałem trzech
pokoleń, organizowane na błoniach
nadbużańskich, przy społemowskiej
restauracji „Wyszkowianka”. Wokół
niej również organizowane są różne
kulturalne, muzyczne imprezy dla
starszych wiekiem.
Prezes A.Bulka z FRSU omówiła ponad stuletnią historię polskich
spółdzielni uczniowskich, które rozkwitły już w latach 30. XX wieku,
zwłaszcza pod patronatem Społem,
którego związek wydawał wtedy
„Młodego Spółdzielcę”. Obecnie

Przemawia prezes Anna Tylkowska.

„Widzimy człowieka”

misji w dość skomercjalizowanym
społeczeństwie. Natomiast dr K.Lachowski nawiązał na początku do
prekursorów Społem, którzy w XIX
wieku walczyli z lichwą i nędzą społeczną, zaszczepiając w niewoli pod
zaborami narodową zaradność.

Pierwszej prezentacji dokonała
prezes A.Tylkowska, przedstawiając
bardzo bogaty wachlarz działań najstarszej spółdzielni Społem – WSS
Śródmieście. W szczególności wyróżniała pomoc dla szkół i przedszkoli, w tym zainicjowanie SU „Pychotka” i patronatu nad nią. Wymieniała
też m.in. udział w rozmaitych akcjach społecznych, zbiórkach żywności i datków do skarbonek, konkursach na cele społeczne. W sumie
spółdzielnia ma co roku ok. 70 beneficjentów, tj. fundacji, organizacji,
szkół. Kieruje się zasadą: „Widzieć
człowieka”, pomocy potrzebującym,
co zaowocowało przyznaniem tytułu
„Firma Dobrze Widziana” w 2018 r.
Podobnej prezentacji dokonała
prezes J.Tofel, informując o organizowanym już po raz szósty przez
PSS w Wyszkowie, przy współpracy z Urzędem Miasta, Festiwalu
Latawcowym. Biorą w nich coraz
liczniej udział uczniowie wszyst-

fundacja pomaga SU i wyróżnia te
przodujące, w tym np. poznańskie
SU pod patronatem miejscowej PSS,
czy SU „Rockefeller” po opieką HS
Jubilat w Krakowie.
O jednej z najmłodszych SU –
„Pychotka” w ZSS nr 105 w Warszawie mówiła jej opiekunka B.Bogu-

się zaradności, zespołowej pracy, odpowiedzialności.
O walorach wychowawczych
działalności Klubu Sportowego
„Społem” w Łodzi mówili jego liderzy A.Jałowski i M.Jarosławski. Od
1927 roku posiada on tor kolarski,
a obecnie halę sportową, 3 strzelni-

dowana dzięki pomocy Związku
Społem i spółdzielni w 1963 r. Obecnie znowu ożywiła się współpraca
społemowców ze szkołą, którzy pomagają jej materialnie. Dyr. Marta
Szklarczyk z entuzjazmem opowiadała o ambitnych przedsięwzięciach
szkoły i jej sukcesach, np. w realizacji programu Montesori, który
podejmują tylko najbogatsze szkoły
w dużych miastach. Dziękowała też
społemowcom za systematyczne
wspieranie szkoły, za to, że „Społem
to firma z ludzką twarzą”.
Ale najlepszym podziękowaniem były występy uczniów, którzy
przygotowali piękny program artystyczny, w tym brawurowo wykonali piosenkę pt. „Społem Ci da!”.
Wywołali prawdziwe wzruszenie
słuchaczy i widzów. Na melodię znanego włoskiego przeboju „Felicita”,
uczestnicy konferencji już po jej zakończeniu nucili ją sobie po cichu.

Grupa uczniów z SP w Kaznowie wraz ze swoimi nauczycielkami oraz dyr. Renatą
Ostolską z KZRSS Społem (z tyłu trzecia od prawej).

szewska, wyliczając organizowane
konkursy i akcje, np. w kiermaszach
świątecznych w Hali Mirowskiej,
albo „Sprzątanie świata”, czy „Szlachetna Paczka”. Sklepik szkolny
swoje powodzenie zawdzięcza bliskiej współpracy z WSS Śródmieście, która walnie pomaga młodzieży. Aktywność uczniów ma ogromne
znaczenie wychowawcze, bo uczą

Z kart

h i sto r i i

W

1945 r. mimo bolesnych
strat ludzkich i materialnych, spółdzielnie społemowskie szybko włączyły się
w odbudowę kraju z ruin i organizację niezbędnego zaopatrzenia ludności. Na Ziemiach Zachodnich utworzono nowe spółdzielnie, organizując
życie znękanych wojną rodaków.
I znów społemowcy są niezawodni
„na ciężkie czasy”.
Wkrótce jednak, podlegają gospodarce nakazowo-rozdzielczej. Od
1950 r. decyzją ówczesnych władz
stalinowskich, Związek traci nazwę
„Społem”, jak również hurt, własne
fabryki oraz resztki samodzielności
spółdzielni. W wyniku czystki wyrugowano z kadr spółdzielni tysiące
osób „niewłaściwego” pochodzenia
ziemiańskiego,
rzemieślniczego,
kupieckiego, a jednocześnie paradoksalnie uruchomiono mały zakład
produkcji krawatów…

Dopiero w 1957 r. na fali „popaździernikowej odnowy”, przywrócono
nazwę „Społem”, nie tylko Związkowi, ale i nadano ją spółdzielniom.
Prezesurę w latach 1958-1972 objęła
Irena Strzelecka, wcześniej walcząca
jako dziewczyna w Powstaniu War-

ce, tor łuczniczy. Prowadzi zajęcia
z młodzieżą, która wygrywa nieraz zawody i mistrzostwa krajowe
i nawet zagraniczne. Działa tu 300
młodych strzelców, 50 kolarzy, 100
łuczników, którzy są wdzięczni za
dotacje ze strony łódzkich spółdzielni Społem, w tym SDH Central.
Szczególnie atrakcyjnie zaprezentowała się SP w Kaznowie, zbu-

Po prezentacjach głos z sali zabierali kolejno m.in. dr Adam Piechowski, red. Dariusz Gierycz, prezes PSS
Puławy Tadeusz Dworski, Konrad
Malec, prof. Zofia Chyra-Rolicz,
red. Wiesław Generalczyk. Wszyscy
wyrażali uznanie dla nauczycieli,
uczniów i spółdzielców, którzy przekazują młodym pokoleniom humanistyczne wartości spółdzielcze, tak
cenne w obecnych, znacznie zmaterializowanych czasach.
W podsumowaniu konferencji
prezes KZRSS Ryszard Jaśkowski
i jego zastępca Szymon Fabisiak
serdecznie podziękowali jej uczestnikom i prezenterom, zapraszając na
następne spotkania z okazji 150-lecia
Społem.

szawskim oraz przedwojenna kierowniczka
sklepu i spółdzielni
w Pruszkowie. Ona
to reaktywowała hurt
społemowski i produkcję, dokonała modernizacji handlu i wybudowała pierwsze obiekty
wielkopowierzchniowe, takie jak „Sezam”,
bazar „Koszyki” i Hala
Mirowska w Śródmieściu, „Merkury” i Hala
Marymoncka na Żoliborzu, „Universam” Irena Strzelecka – prezes
na Pradze Południe, „Społem” ZSS w latach 19581972.

Tymczasem niedoceniane są heroiczne
wysiłki kierownictw
spółdzielni,
które
wymuszają skąpe dostawy żywności oraz
praca sprzedawczyń,
które po nocach lepią
kartki żywnościowe
do zeszytów kontrolnych, a świtem przyjmują dostawy towarów i potem muszą
obsłużyć w obleganych sklepach tłumne
kolejki
zestresowanych ludzi.

W gospodarce niedoboru

„Supersam” i „Megasam” na Mokotowie, Hale Banacha i Hala Kopińska
na Ochocie, Hala Wola, ABC i „Feniks” na Woli.
W 1976 r. narzucono spółdzielniom odgórnie odpowiedzialność za
„wyżywienie narodu”. Powierzono
im cały kompleks gospodarki żywnościowej, łącznie z hurtem spożywczym, gastronomią, piekarnictwem.
W sytuacji kryzysowej coraz większych niedoborów, pustych półek
i systemu rozdziału kartkowego, na
„Społem” spada całe odium niechęci
społecznej, krzywdzące stereotypy
o zacofanym, niewydolnym handlu,
pokutujące do dzisiaj.

Mało kto wie, że podczas strajków 1980-1981 obowiązywała cicha
umowa z Solidarnością, że strajki
nie obejmą organizacji społemowskich, by nie pozbawiać ludzi niezbędnego zaopatrzenia. W 1983 r.,
już w stanie wojennym, „Społem”
WSS Śródmieście posiadała 368
sklepów, 237 zakładów gastronomicznych i trzy duże domy handlowe (”Sezam”, Hala Mirowska i „Koszyki”). Wkrótce, wraz z powrotem
do gospodarki rynkowej w 1989
r. spółdzielnie muszą całkowicie
zmodernizować handel i walczyć
o miejsce na rynku z najbogatszymi
sieciami zagranicznymi.
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Gorąca fala serdeczności

PSS Sochaczew

Prezes Ryszard Jaśkowski oddaje hołd sztandarowi.

W

ielkie święto sochaczewskich społemowców miało
niezwykłą oprawę i atmosferę. Przy słonecznej pogodzie,
28 czerwca br. uroczystość jubileuszowa 90-lecia PSS odbywała się
bowiem głównie wśród soczystej
zieleni dużego ogrodu Domu Bankietowego „Arkadia”. Na tle drzew,
krzewów i strzyżonych trawników
ustawiono namiot i krzesła, również
dla orkiestry kameralnej „Camerata Mazovia”, pod kierownictwem
Artura Komorowskiego. Spotkanie
z udziałem blisko 200 osób prowadziła sprawnie i z humorem Marta
Nowak. Rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru spółdzielni i hymnu
spółdzielczego, w wykonaniu orkiestry oraz solistki, prof. Anny Jeremus-Lewandowskiej.

Z uwagą wysłuchano przemówienia prezesa PSS Józefa Chociana,
który przyznał, że ma zaszczyt kierować spółdzielnią już od 29 lat. Na
wstępie powitał on licznych gości,
z których wielu przybyło wraz małżonkami. Wśród nich m.in. wiceprezesa Krajowej Rady Spółdzielczej
i prezesa KZRSS Społem Ryszarda
Jaśkowskiego i jego zastępcę Szy-

W swym przemówieniu, prezes
Chocian nawiązał do bogatej historii
PSS, która od 1929 r., od połączonych
małych spółdzielni w Boryszewie
i Chodakowie, służy niezawodnie
mieszkańcom miasta, mimo często
krytycznych ich losów. Oddał hołd
poprzednikom, dziękował obecnym
spółdzielcom i ich partnerom gospodarczym. Życzył im pomyślności
i wytrwałości. Wyraził nadzieję na
dalsze pomnażanie zaufania i życzliwości klientów.

Grupa społemowców z serdecznymi gratulacjami i życzeniami.

„Z sercem na dłoni”

Zgromadzenie Ogólne Krajowej
Rady Spółdzielczej doceniło zasługi
Społem PSS w Sochaczewie i za wzorowo prowadzoną działalność oraz
systematyczny rozwój przyznało
spółdzielni odznakę „Za zasługi dla
Spółdzielczości”. Podobnie Krajowy
Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców Społem postanowił uhonorować jubilatkę odznaką „Zasłużony dla
SPOŁEM”. Obie odznaki wręczał na
ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej Janusza Miłkowskiego i prezesa
Józefa Chociana, Ryszard Jaśkowski
– wiceprezes Zarządu Krajowej Rady
Spółdzielczej, który dekorował też
sztandar. Momentem wzruszającym
była chwila, gdy klęknął i w imieniu
władz spółdzielczych, oddając jubilatom hołd, ucałował sztandar.
Krajowa Rada Spółdzielcza za
wzorowe wykonywanie obowiązków
i troskę o rozwój organizacji spółdzielczej nadała odznakę „Zasłużony
Działacz Ruchu Spółdzielczego” pra-

Początek koncertu.

mona Fabisiaka, przewodniczącego RN KZRSS Adama Sosnowca,
wiceprzewodniczącego
Sejmiku
Woj. Mirosława Adama Orlińskiego, przewodniczących rad – powiatu
Andrzeja Kierzkowskiego i miasta
Sylwestra Kaczmarka, starostę Jolantę Gontę, burmistrza Sochaczewa
Piotra Osieckiego. Powitał też liczną
grupę prezesów spółdzielni Społem,
w tym b.prezesa KZRSS Jerzego
Rybickiego, prezes MAH Jadwigę
Wójtowicz-Garwoła, prezes najstarszej 150-letniej WSS Śródmieście
Annę Tylkowską. Przywitał również
partnerów biznesowych, media oraz
członków i pracowników swojej
spółdzielni.

Z okazji jubileuszu napłynęło wiele listów gratulacyjnych
i życzeń, m.in. od wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery i posła Macieja Małeckiego. Następnie
na scenie pod namiotem gromadzili się tłumnie goście, indywidualnie i grupowo przekazując
jubilatom ogromnie dużo serdeczności. Była to istna „fala tsunami”
– pochwał, zachwytów, gratulacji,
życzeń, czasem okraszonych uściskiem, wieloma pamiątkowymi
upominkami. Szczególnie gorąco,
obok trudu załogi i mądrości kierownictwa, wychwalano wybitne
zasługi prezesa Józefa Chociana.
Na 90 lat historii spółdzielni przypada aż 50 lat jego niezmordowanej działalności na rzecz spółdziel-

cownikom PSS w Sochaczewie. Wręczali ją prezes Ryszard Jaśkowski
oraz członek Zgromadzenia Ogólnego KRS Anna Tylkowska. Oto lista
odznaczonych:
1. Adamkiewicz Małgorzata
2. Chłystek Bożena
3. Felczak Jadwiga
4. Kreps Danuta
5. Owczarek Jacek
6. Pawłowska Joanna
7. Pawłowska Mariola
8. Stefaniak Zbigniew
9. Zarzycka Teresa
Na wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu spółdzielni-jubilatki KZRSS
Społem nadał pracownikom Spółdzielni odznaczenie „Zasłużony dla
SPOŁEM”. Wręczali je Adam Sosnowiec, przewodniczący Rady Nadzorczej Związku oraz Szymon Fabisiak
– wiceprezes Zarządu Związku. Oto
lista odznaczonych:
1. Bober Anna
2. Grzywacz Beata
3. Jażdżyk Agnieszka
4. Józwiak Piotr
5. Kasperek Katarzyna
6. Majchrzak Urszula
7. Sęk Marta
8. Stępniak Grzegorz
9. Zakrzewska Ewa

ni, w tym blisko 30 lat owocnej
prezesury.
Wiele osób przywoływało przykłady bliskiej współpracy, wzajemnej

koła z kulą ziemską, a potem już scenę zapełniły prezenty. Szczególnie
serdecznie uściskała prezesa grupa
koleżanek i kolegów prezesów z za-

wójt gminy Sochaczew Mirosław
Orliński z przekonaniem stwierdził,
iż „spółdzielczość pracuje dla ludzi”.
Emocje nieco złagodniały po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru. Wysłuchaliśmy pięknego koncertu zespołu „Camerata Mazovia”,
początkowo tańca węgierskiego Brahmsa, a potem już pieśni ludowych
polskich, francuskich, węgierskich.
Były też znane fragmenty utworów
operowych i operetkowych, walce wiedeńskie braci Straussów. Nie
obyło się bez bisów, dlatego uroczysty bankiet nieco się opóźnił.
Goście uroczystości przeszli do
elegancko udekorowanej sali bankietowej, gdzie biesiadowano do
późnych wieczornych. Atrakcją wieczoru był występ gwiazdy – Rudi
Schuberta, z jego popularnymi przebojami wakacyjnymi, a potem beztroska zabawa taneczna.
Żegnano się z pokaźnym ba-

Grupa odznaczonych.

życzliwości i przyjaźni, oddanie prezesa Chociana sprawom spółdzielni,
miasta i jego obywateli. Dziękowano
za lata pracy, za „ojcowanie spółdzielni”, za wieloletnią działalność
jako radnego miasta i powiatu.
W pewnej chwili burzliwymi oklaskami przyjęto deklarację prezesa,
który urodził się w niedalekim Błoniu, że tutaj w Sochaczewie „pokochałem najpierw dziewczynę, potem
spółdzielnię i miasto” i „zawsze miałem szczęście do ludzi”.
Głos zabierali m.in. przedstawiciele władz samorządowych, spółdzielczych, partnerzy biznesowi,
z których wielu wręczało upominki,
obrazy, zegary, puchary i kwiaty. Na
początku przedstawiciel ZM Sokołów przekazał jubilatom figurkę so-

przyjaźnionych kilkunastu spółdzielni społemowskich.
Niespodziewanym darem był
medal od marszałka woj. mazowieckiego Adama Struzika „Pro
Mazovia”, za „wypromowanie
marki, która buduje zaufanie”.
Wyraziście zabrzmiały pochwały samorządowców. Burmistrz Piotr
Osiecki oświadczył, że „jesteśmy
z Was dumni”, a starosta Joanna
Gonta – „konkurencja rośnie, ale PSS
ma się dobrze”, „sukces tkwi w pracownikach” i dlatego każdy mówi:
„idziemy do naszego sklepu, bo znamy się doskonale”. Inspektor Powiatowy Sanepidu Beata Fergińska oceniła, że „Wasze sklepy są najlepsze
i stanowią wzór dla innych”. Z kolei

J. Miłkowski z odznaką KRS.

gażem wrażeń i wdzięcznością za
zorganizowanie wspaniałej imprezy jubileuszowej. Będziemy mieli
w pamięci gościnność sochaczewskich gospodarzy i ich prezesa, który
„zawsze ma serce na dłoni”…
DARIUSZ GIERYCZ

Dystrybutor marek:
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Idealne stoisko mięsne.

J

ak co roku, w sali konferencyjnej okazałej siedziby Spółdzielni Spożywców Mokpol na
Sadybie, przy ul. Konstancińskiej
2 obradowało 6 czerwca br. Zebranie Przedstawicieli. Do jego prezydium wybrano jako prowadzącą obrady, przewodniczącą Rady
Nadzorczej Krystynę Reduch oraz
na wiceprzewodniczącą Teresę Powałowską, a na sekretarza Elżbietę
Czajkę. Zgodnie z porządkiem obrad zatwierdzono ich regulamin,
wybrano trzy komisje – mandatowo-skrutacyjną, wyborczą oraz
uchwał i wniosków. Następnie wysłuchano sprawozdań za rok 2018,
przeprowadzono dyskusję i podjęto uchwały. Delegatem na 7/50/
Krajowy Zjazd KZRSS Społem
wybrano prezesa Sylwestra Cerańskiego.

Jak wynika z rocznych sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
mimo ogromnych wysiłków załogi
i kierownictwa spółdzielni, rozlicznych śmiałych działań marketingowych i nowych inicjatyw, nie udało
się osiągnąć zysku i wynik finansowy
jest ujemny. O tym jak trudna jest
sytuacja na warszawskim rynku
świadczy fakt, że na pięć dzielnicowych spółdzielni społemowskich,
których obroty i ilość placówek stale
spada, trzy z nich poniosło straty za

S

połem” Powszechna Spółdzielnia
Spożywców
w Pruszkowie działa od
1904 roku i jest kolejną tegoroczną jubilatką, świętuje 115-lecie istnienia. Obecnie swoją działalność
handlową prowadzi w Pruszkowie
i Podkowie Leśnej, posiada także
lokale w Piastowie i Brwinowie.
Siedem placówek handlowych
w 2018 roku przyniosło niebagatelny, godziwy zysk w wysokości 711,1
tys. zł. To niewątpliwy sukces na
tle coraz trudniejszej sytuacji polskiego handlu na skolonizowanym
przez obce koncerny rynku.
Pruszkowska
Spółdzielnia
na tegorocznym Zgromadzeniu
Przedstawicieli w dniu 29 maja
br. podsumowała swą działalność
w roku 2018. Zebranych powitała
Daniela Hołody przewodnicząca
Rady Nadzorczej, która następnie
poprowadziła obrady. U jej boku
w prezydium zasiadły, jako zastępca Hanna Borzęcka, sekretarz

„

Przemawia prezes Marek Hejda.

rok ubiegły, a dwie osiągnęło zysk
(przyp. red.). Warto zaznaczyć, co
podkreślił z troską w sprawozdaniu
prezes Cerański, że rok 2018 był
szczególnie dramatyczny dla całego
polskiego handlu.
Mimo dobrej koniunktury rynkowej, wynikającej m.in. z programów socjalnych rządu, jednocześnie
znikło z rynku aż 11 tys. sklepów
polskich firm handlowych, m.in. takich sieci jak MarcPol, Alma, Piotr
i Paweł, BaćPol. Dodam, że ten
niszczycielski trend wynika z nieograniczonej agresywnej ekspansji
zagranicznych koncernów handlowych. Obiecane jeszcze przez premier Beatę Szydło tzw. „wyrównywanie szans”, okazało się pustym
hasłem, a udział polskich placówek
w rynku stale kurczy się. Od niedawnych jeszcze 50 procent, do 30,
25… I musi nastąpić radykalny przełom w polityce handlowej rządu, bo
inaczej polski handel zaniknie zupełnie. Tego powinien pilnie żądać
Zjazd Społem, a Związek Społem
jeszcze przed wyborami parlamentarnymi!
Z podziwem należy patrzeć na
różnorodne wysiłki Mokpolu, mimo
agresji wielkich sieci i faktycznej
kolonizacji rynku spożywczego. Oto
osiągnięto wzrost wydajności pracy
w 11 sklepach, na 19 działających.
Halina Wojciechowska. Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad,
wyborze poszczególnych komisji
sprawozdania złożyli: prezes Zarządu Marek Hejda i przewodnicząca Rady Nadzorczej Daniela
Hołody.
Prezes Hejda odniósł się na wstępie, do współpracy ze Spółdzielnią
Mieszkaniową oraz władzami lokalnymi. Niedawne spotkanie z nowym
prezydentem Pruszkowa było bardzo
konstruktywne, sensowne i otwarte.
Podkreślony został fakt, że Spółdzielnia „Społem” jest najstarszą firmą działjącą na terenie Pruszkowa.
Historia jest długa, w październiku
tego roku obchodzone będzie 115-lecie działalności. To także Jubileusz
150-lecia „Społem” w całej Polsce.
„Społem” PSS w Pruszkowie ma,
zatem powody do podwójnego świętowania.
Pruszkowska Spółdzielnia działalność handlową prowadzi już tylko
w dwóch miejscowościach, ograniczając działalność handlową do 7
sklepów. Na przestrzeni ostatnich
dwóch lat zmuszona była zamknąć
3 placówki. Spowodowane było to

Dobre wyniki przynosi współpraca
z Polską Grupą Zakupową Gildia
w 2 sklepach. Na remonty wydano
w 2018 r. 650 tys.zł, wzrosła średnia płaca do 4369 zł. Imponująca
jest ilość akcji marketingowych,
promocji, konkursów, degustacji, reklamowanych stale w internecie, na
bannerach i plakatach, np. z okazji
Dnia Dziecka, świąt, Dnia Kobiet,
Mikołajek, roku szkolnego, sezonu
grillowego, rozpoczęcia wakacji itp.
Im więcej nowych inicjatyw, tym
bardziej przyciągają klienta.

utworzenie w maju kącika gastronomicznego w 500-metrowym sklepie
osiedlowym nr 50 w Ursusie. To znakomity, nowy trend łączenia handlu
z gastronomią. Z wielkim powodzeniem realizuje go największa spółdzielnia w kraju – PSS Białystok. Kącik w Ursusie to wydzielone stoisko,
z półkami i krzesełkami obok do konsumpcji na miejscu. Można tu spróbować sześciu rodzajów świetnych
pierogów firmy Mateo, lub dwóch
rodzajów hotdogów z hurtowni Ren
w promocyjnych cenach (8 sztuk pie-

Cieszy powiększenie majątku
trwałego Mokpolu o 9,3 mln zł,
wskutek m.in. przejęcia lokali przy
ul. Wiejskiej. Przyszłością spółdzielni – jak powiedział prezes Cerański –
są nowoczesne technologie, w handlu
i pionie ekonomiczno-finansowym,
co pozwoli na monitorowanie zaopatrzenia i sprzedaży oraz potrzebne
korekty. Wzorowo, na bieżąco prowadzone są strona internetowa i facebook, co znacznie przybliża klienta
do sklepów.

rogów za 7,99 zł). Niebawem można
będzie wypić też kawę i herbatę do
ciastek.
Kącik przyjął się wśród klientów
bardzo szybko. Chętnie biorą też
pierogi na wynos. Mogą również
skorzystać z letniego ogródka koło
parkingu na 20 miejsc na zewnątrz.
Przyciąga ich plakat reklamowy
u wejścia oraz ulotki w sklepie i zachęta w internecie.
Sklep jest wzorowy urządzony.
Moim zdaniem, chyba najładniejszy
w Mokpolu. Idealnie wprost, „pod
sznureczek” poukładane towary,
przejrzyste oznakowane działy, jasne
ledowe oświetlenie, czyściutko. Dwa

Nowe inicjatywy

Kącik gastronomiczny
Jedną z poważnych nowych inicjatyw handlowych Mokpolu jest

Wyspa owocowo-warzywna przyciąga klientów.

rodzaje wózków, wygodna ławka do
przepakowania towarów i odpoczynku. Na zewnątrz trzy duże bannery
reklamowe z cenami promocyjnymi,
sygnowane logo Mokpolu i Gildii.
Jak mówią sprzedawczynie, zmieniane co dwa tygodnie promocje bardzo
przyciągają klientów. I faktycznie te
duże bannery „biją w oczy”, a ceny
są atrakcyjne. Szczególnie regionalnych i sezonowych towarów.
Na każdym kroku widać dbałość
o każdy szczegół w eksponowaniu
towarów, w tym na wyspie świeżych
owoców i warzyw. 19-osobową załogą kieruje Jolanta Ogłaza i jej dwie
zastępczynie Agnieszki – Szymańska
i Cudna. Zatrudnione niedawno trzy
dziewczyny z Ukrainy szybko adaptowały się i zintegrowały z zespołem, który dba o klientów. Jak mówią mi panie, przeważa stały klient
osiedlowy (ok.70-80 proc.). Chętnie
korzysta z porad personelu, ma ulubione produkty i marki.
Powodzeniem m.in. cieszy się
stoisko piekarnicze „Swojskie wypieki”. Przyciąga zapach pieczywa
z piekarni w Piastowie, którą niedawno zakupił Mokpol. Jak mówi A.Szymańska, teraz w lecie klienci często
poszukują napojów i lodów, a w roku
szkolnym po zajęciach zakupów dokonują uczniowie, łasi na słodycze
i drobne pieczywo, wypiekane ma
miejscu. W upały powodzenie ma
mleko zsiadłe z Piątnicy i chłodnik,
np. z Krasnegostawu. Do tego młode
ziemniaki i świeże owoce, np. brzoskwinie. Ceny, dzięki promocjom
Gildii są umiarkowane i klienci to od
razu odczuwają.
W sumie sklep wydaje się być
wzorcowym, a dzięki zaangażowanej załodze tworzy dobrą, przyjazną
atmosferę, bo każda sprzedawczyni
poświęca klientowi należytą uwagę,
bez zbędnego pośpiechu, czy nerwowości. Te zmieniane często wielkie
bannery, zamiast plakatów, czy ulotek, spełniają wybornie swoją reklamową rolę.
DARIUSZ GIERYCZ

między innymi spadkiem zatrudnienia. Na miejsce odchodzących na
emeryturę pracowników, brak jest
nowych chętnych do pracy w handlu.
Spółdzielnia uzupełnia braki kadrowe zatrudniając do odbywania praktyk uczniów.
Konkurencja na lokalnym terenie
rozwija się bardzo dynamicznie, ekspansja sklepów dyskontowych poparta jest bardzo agresywną reklamą.
Przygotowywane w chwili obecnej
projekty zmian oraz prognozowane
podwyżki cen energii są niepokojące. Dynamiczne zmiany na rynku
powodują, iż Spółdzielnia podejmuje
szereg działań o charakterze wizerunkowym, marketingowym i promocyjnym. Do tych działań zaliczyć

Godziwy zysk

można promocje cenowe i weekendowe, degustacje oraz poszerzenie
oferty w placówkach handlowych we
współpracy z Mazowiecką Agencją
Handlową „Społem” i Grupą Chorten Mazowsze oraz ciągle rozwijającą się współpracę z firmą Florentyna.
Jak zaznaczył prezes, mimo sporych trudności na rynku pruszkowskim i ostrej konkurencji z zagranicznymi sieciami, dzięki wysiłkom
załogi i kierownictwa udało się osiągnąć w roku 2018 zysk netto w wysokości 711,1 tys. zł.
Przeprowadzona ostatnio lustracja
pozytywnie oceniła pracę „Społem”
PSS w Pruszkowie, jej działania są
przemyślane, prowadzą do gospodarnego i rzetelnego zarządzania. Dowodem tego jest poprawa płynności
finansowej, skrócenie zobowiązań
i oddłużenie Spółdzielni. Pruszkowska Spółdzielnia funkcjonuje dobrze
i jest odpowiedzialnym podmiotem
gospodarczym. Prezes Hejda serdecznie podziękował Radzie Nadzor-

czej i wszystkim pracownikom, za
współpracę w minionym roku, który
był jednym z lepszych w funkcjonowaniu Spółdzielni. Nie ma żadnego
zagrożenia co do przyszłości Spółdzielni, a 115 lat istnienia zobowiązuje.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Daniela Hołody przedstawiła sprawozdanie z jej działalności. Podsumowała miniony rok współpracy
z zarządem Spółdzielni. Bieżąca analiza i ocena sytuacji gospodarczo-finansowej Spółdzielni, kompleksowa
ocena pracy sklepów uwzględniająca wyniki ekonomiczne, omówienie
wyników lustracji, zatwierdzanie
planów i sprawozdań, realizacja
uchwał i wniosków oraz kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, to tylko część
z omawianych na posiedzeniach rady
zagadnień.
Istotną rolę w pracy Komisji Rewizyjno-Ekonomicznej RN odgrywała wizytacja obiektów handlowych,

mająca na celu ocenę ekspozycji towarowej, stan zaopatrzenia, rotację
zapasów oraz prowadzenie działań
promocyjnych mających na celu pozyskanie nowych klientów. Przewodnicząca poinformowała o realizacji
zeszłorocznych uchwał. Poza realizacją planu pracy Rady Nadzorczej
obiektywnie i sumiennie czuwała
ona nad bieżącą sytuacją i strategią
działania organów zarządzających.
Daniela Hołody w imieniu Rady
Nadzorczej podziękowała prezesowi za opartą na zaufaniu i rzetelną
współpracę.
„Gorące pozdrowienia dla wszystkich uczestników Zebrania oraz serdeczne gratulacje i podziękowania
za pracę oraz aktywność Spółdzielni
w 2018 roku w gronie Spółdzielni zrzeszonych w Związku „Społem” wraz z życzeniami owocnych
obrad i konstruktywnych uchwał
zapewniających dalszy rozwój Spółdzielni.” – skierowali w liście do
Zgromadzenia Przedstawicieli pruszkowskiej Spółdzielni, prezes KZRSS
„Społem” Ryszard Jaśkowski i jego
zastępca Szymon Fabisiak.
DANUTA BOGUCKA
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imo osiągnięcia sporego zysku
brutto 34,6 mln zł
za rok 2018 i niezwykłego jubileuszu
150-lecia spółdzielni,
na Zebraniu Przedstawicieli WSS Śródmieście nie
było triumfalizmu. Zapewne ze
względu na dramatyczną, co roku
pogarszającą się sytuację polskiego handlu, który wskutek bezgranicznej ekspansji zagranicznych
koncernów, spychany jest coraz
bardziej z rynku /udział polskiego
handlu stopniał już do niecałych 30
proc. udziału w rynku/. Do tego dochodzi rosnąca ilość sklepów nie-

rentownych i rosnące kłopoty z zatrudnieniem. Dlatego nuta troski
występowała i w sprawozdaniach
rocznych i w przemówieniach gości.
Po odegraniu hymnu spółdzielczego i uczczeniu pamięci zmarłych spółdzielców, przewodnicząca Rady Nadzorczej Cecylia
Przedpełska, której powierzono
prowadzenie obrad, powitała gości, m.in.: prezesa KZRSS Społem
Ryszarda Jaśkowskiego, prezes
MAH Społem Jadwigę WójtowiczGarwoła, prezes spółki Nowy Sezam Ewę Grendę, prezesa firmy
Juvenes Rafała Szczepańskiego,
prezesów spółdzielni – WSS Praga
Południe Bogusława Różyckiego

i PSS Garwolin Hieronima Kobusa. Na wiceprzewodniczącą zebrania wybrano Janinę Danikowską,
a na sekretarza Teresę Sieradzan
-Matuszewską. Powołano komisje:
mandatowo-statutową, wnioskową
i wyborczą.
Na wstępie swojego wystąpienia
prezes Zarządu WSS Śródmieście
Anna Tylkowska nawiązała do jubileuszu 150-lecia Spółdzielni, który
jest jubileuszem całej spółdzielczości
spożywców Społem. Mimo histo-

handel staje się coraz mniej opłacalny, zwłaszcza w małych placówkach.
Dobre wyniki natomiast uzyskała
Hala Mirowska i większe obiekty.
W 2018 r. trzeba było zlikwidować
dwa nierentowne sklepy.
Poprzez negocjacje z dostawcami
uzyskiwano wyższe upusty. Wyższe były wpływy z usług marketingowych. Dobre efekty przynosi
współpraca z MAH (blisko 70 proc.
zakupów). Problemem jest brak pracowników, dlatego przyjmujemy
osoby z Ukrainy.

Siedzą od lewej: Jadwiga Wójtowicz-Garwoła, Ryszard Jaśkowski, Karolina
Strząska i Anna Tylkowska.

rycznych, wielkich osiągnięć i zasług
dla Polaków i warszawiaków, spółdzielnie muszą podjąć na swoim 50
Zjeździe Krajowym w listopadzie br.
nowe wyzwania, aby znaleźć swoje
trwałe miejsce na rynku i ugruntować
pozycję.
6 czerwca ubr. otwarto nowy
sklep Sezam w nowym Centrum
Marszałkowska. Ta śmiała inwestycja w centrum stolicy, pozwoliła na
uruchomienie Sezamu w Wilanowie,
rewitalizację Hali Mirowskiej (kosztem 17 mln zł) i otrzymanie obecnego zysku (wskutek przekwalifikowania inwestycji długoterminowej na
krótkoterminową). Uzyskane środki
pozwolą też na dywersyfikację inwestycji, również poza handlem, bo

W roku 2019 naszą największą
szansą jest integracja spółdzielni
i dlatego WSS Śródmieście chce
przystąpić do poszerzanej KPH Społem. Potrzebna nam dynamika sprzedaży w oparciu o wspólne zakupy,
urozmaicenie oferty handlowej, stała
analiza kosztów, szkolenia. Nasz jubileusz 150-lecia powinien być bodźcem do rozwoju, bowiem „wspólną
pracą i zaradnością potrafimy sprostać wyzwaniom”. Pani prezes podziękowała załodze i Radzie Nadzorczej za pracę i trud w ub. roku.
W dyskusji prezes Ryszard Jaśkowski przypomniał o programie
jubileuszu 150-lecia Społem. Jego
rangę podniosło objęcie patronatu
narodowego nad centralną galą na

„wyjątkowego” roku 2018 było „historyczne” otwarcie w lutym Galerii
Rondo Wiatraczna z dwoma sklepami spółdzielni pod dawną, tradycyjną nazwą „Universam Grochów” –
spożywczego o pow. 2197 mkw. na
parterze oraz przemysłowego o pow.
501 mkw. na I piętrze. Jak głosi Rada
Nadzorcza, „…od tej daty będziemy
zapewne liczyć nową erę w działalności naszej spółdzielni. Należy

Różycki, w ub. roku była to praca
pionierska, nowe doświadczenia.
Trzeba było skompletować 60-osobową załogę do obu sklepów „Universamu” i był to okres kosztotwórczy. Komisja Rewizyjna wskazała
na utrzymującą się od kilku lat nierentowność placówek, na co wpływa
ogromna agresja wielkich koncernów
zagranicznych. Tylko 1/3 sklepów
była rentowna.

podkreślić, że nowy „Universam”
to dowód nie tylko ogromnego wysiłku finansowego jaki musieliśmy
ponieść, ale przede wszystkim precyzyjnego zaplanowania i skutecznego
zrealizowania całego planu budowy.
Za to przede wszystkim dziękujemy
Zarządowi spółdzielni oraz wszystkim pracownikom i działaczom , którzy mieli swój udział w tym przedsięwzięciu.”
Nie ukrywano jednak, że mimo
wielkiego sukcesu inwestycyjnego,
który pomnożył majątek spółdzielni
o blisko 40 mln zł, rok 2018 zakończył się ujemnym wynikiem finansowym. Jak zaznaczył prezes Bogusław

Prezes Różycki mówił o różnorodnych, wysiłkach handlowych i marketingowych, aby utrzymać pozycję
na rynku, m.in. o promocji produktów eko, bezglutenowych i bezcukrowych, produktów świeżych i marki
Społem, poszukiwanych ciast; o bardzo różnorodnej reklamie, o zatrudnieniu 21 osób z Ukrainy itd. Rok
2019 przynosi nowe wyzwania walki
z konkurencją, dlatego musimy skonsolidować spółdzielnie do wspólnych
zakupów (dorobek MAH w tym zakresie jest nieoceniony), powinniśmy
koncentrować sprzedaż w dużych
obiektach, bo małe są nierentowne. W roku jubileuszowym 150-le-

W dyskusji zabierali głos: prezes
Hieronim Kobus, sekretarz RN Elżbieta Jędrych, prezes Anna Tylkowska i red. Dariusz Gierycz. Z dużym
uznaniem przyjęli sukces inwestycyjny spółdzielni, a prezes Tylkowska stwierdziła, że przykład WSS
Praga Południe świadczy o tym, że

Nadzorczej WSS. W prezydium
zasiedli: wiceprzewodnicząca ZP
Maria Kucharska, sekretarz ZP
Elżbieta Boniecka oraz prezes Janusz Szczękulski i zaproszony gość
– prezes Zarządu KZRSS Społem
Ryszard Jaśkowski.

tami na 7/50 Zjazd KZRSS wybrano prezesa Janusza Szczękulskiego
i Marię Kucharską.
W obu sprawozdaniach rady
i zarządu przyznano, że w roku 2018
wprawdzie nie osiągnięto pozytywnego wyniku finansowego, szczególnie wskutek wciąż narastającej
konkurencji wielkich sieci zagranicz-

troski wzbudza nierentowność wielu
placówek, choć są i przodujące „rodzynki”, jak sklepy nr 30 i nr 71.
Wiąże się to z b.dokuczliwą rotacją personalną i brakiem pracowników oraz bolesnymi niedoborami
w 7 sklepach. Kwestie te niekiedy
prowadzą do uciążliwych i długich
postępowań sądowych. Wskutek

nych i opóźnień wymaganych należności, ale nie ma zagrożenia dla bytu
spółdzielni. Do ważniejszych wydarzeń i osiągnięć w roku 2018 zarząd
zaliczył m.in. wprowadzenie blokad
nadmiernych zapasów w programie
Hipermarket, zastosowanie różnych
form promocji, w postaci różnych akcji, animacji, degustacji, billboardów
itp., poprawę wizerunku sieci.
W 2018 r. rozpoczęto prace związane z uruchomieniem nowych sklepów: w Redutowa Park oraz dwóch
połączonych z gastronomią przy al.
Solidarności – „Przystanek 16” i nr
104 (otwarcie dwóch z nich opisywaliśmy w czerwcowym Społemowcu).
Jak mówił prezes Szczękulski, wiele

nasycenia rynku wielkie koncerny podkupują nam pracowników.
W 2018 r. odeszło 120 pracowników. Na 27 sklepów, w 19 wystąpiła rotacja pracowników i zwłaszcza
kierowników. Zmieniać kierownika
trzeba było niekiedy trzy, a nawet
pięć razy w roku. To poważny problem i chyba na Woli występuje on
najbardziej drastycznie, co wymaga
eksperckiej porady.
Pozytywne wyniki przynosi targowisko przy ul. Obozowej – w roku
2018 1,3 mln zł oraz wynajem lokali.
Powiększa się majątek spółdzielni.
Daje to nadzieje na lepsze wyniki
w 2019 r. Jak mówił prezes, decydować będą oszczędności i lepsza pra-

W

spółdzielczej restauracji
Rozdroże, 12 czerwca br.
obradowało Zgromadzenie Przedstawicieli Społem WSS
Praga Południe. Po odegraniu
hymnu spółdzielczego wybrano
prezydium, w składzie: przewodniczący Zdzisław Dejtrowski, zastępca Danuta Nedwidek i sekretarz Elżbieta Jędrych-Pordes. Na
wstępie powitano gości, prezesów
zaprzyjaźnionych spółdzielni: Jadwigę Wójtowicz-Garwoła z MAH
Społem, Annę Tylkowską z WSS
Śródmieście i Hieronima Kobusa
z PSS Garwolin. Wybrano komisje – mandatowo-skrutacyjną oraz
uchwał i wniosków. Odczytano list
gratulacyjny z pozdrowieniami
i życzeniami od Zarządu KZRSS
Społem.
W rocznych sprawozdania Rady
Nadzorczej i Zarządu zgodnie uznano, że najważniejszym wydarzeniem

23

delegatów przybyło 13
czerwca br. na Zebranie
Przedstawicieli Społem
WSS Wola do restauracji „Kurkuma” przy ul. Wolskiej /na 24
wybranych/ i powierzyło przewodnictwo obrad Henryce Stykowskiej, przewodniczącej Rady

Prezydium zebrania.

Owoce strategii

Zamku Królewskim 12 września
przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Za najtrudniejsze i najpilniejsze zadanie dla spółdzielni spożywców określił zorganizowanie wspólnych krajowych zakupów. O dobrych efektach
wspólnych działań świadczą korzyści
płynące z SOW Zorza w Kołobrzegu
i karty lojalnościowej. Mówca wyraził duże uznanie i podziękowanie za
sukcesy spółdzielni. Wyraził nadzieję na obronienie polskiego handlu, po
wejściu w życie ustawy podatkowej,
zwalniającej praktycznie od podatku
spółdzielnie Społem. Zapewnił, że
już nie cofniemy się dalej w udziale
na rynku.
Pozostali dyskutanci, red.Dariusz Gierycz, prezes Hieronim
Kobus i delegat Bohdan Radowicki również wyrażali przekonanie, iż
społemowskie spółdzielnie nie dadzą
się wypchnąć z rynku. Na koniec
przyjęto uchwały, w tym o absolutorium dla zarządu w składzie: Anna
Tylkowska i Karolina Strząska.
Obie panie wybrano delegatkami
na Zjazd KZRSS Społem. Wśród
wniosków przyjęto też ten o przywrócenie szyldu Społem u wejścia
do sklepu Sezam.
DARIUSZ GIERYCZ

W następnym numerze –
Zebranie Przedstawicieli
WSS Żoliborz.

Ofensywnie

Jak co roku, wybrano komisje –
mandatowo-skrutacyjną oraz uchwał
i wniosków, wysłuchano rocznych
sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu oraz podjęto uchwały. Delega-

Po obradach: E. Jędrych, M. Szumiło, M. Piotrowska, B. Różycki i Z. Dejtrowski.

cia Społem i 82-lecia WSS Praga
Południe mamy prawo być dumni
i walczyć o lepsze warunki rynkowe.
Prezes podziękował spółdzielcom za
pracę i wysiłki w roku 2018.

Nowe placówki

należy konsekwentnie trwać na rynku, podejmować odważne decyzje,
odpowiednio spożytkować inwestycje. W roku jubileuszowym 150-lecia
i roku 50 Zjazdu Krajowego, mamy
nadzieję na lepsze.
W końcowej części zebrania przyjęto uchwały. Udzielono absolutorium członkom zarządu. Wybrano
delegatów na Zjazd Krajowy Społem: prezesa Bogusława Różyckiego
i wiceprezes Małgorzatę Piotrowską.
DARIUSZ GIERYCZ
ca kierowników sklepów. Natomiast
nierentowne placówki trzeba będzie
wynajmować. Jednym z rozwojowych kroków będzie realizacja przyjętej uchwały ZP o sprzedaży gruntu
przy ul. Kaliskiego 37, gdzie w miejsce parterowego pawilonu powstanie
5-kondygnacyjny budynek z 250-metrowym sklepem WSS Wola. Podczas
16 miesięcy inwestycji działać będzie
sprzedaż w zastępczym kontenerze,
aby nie tracić klientów.
W dyskusji zabrał głos prezes
KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski, który zachęcał spółdzielców do
wspólnych zakupów i przystąpienia
do społemowskiej grupy zakupowej
przy KPH Społem. Nawiązał do jubileuszu 150-lecia Społem i planowanego w listopadzie Zjazdu Związku,
gdzie podejmowane będą kroki dla
ratowania polskiego handlu, który
wciąż się kurczy do mniej niż 30-procentowego udziału w rynku. Życzył
wolskim społemowcom sukcesów
i wytrwałości. Głos jego poparli
następni mówcy – Maria Kucharska i niżej podpisany, aby walczyć
o naszą przyszłość i domagać się od
władz wsparcia polskiego handlu.
DARIUSZ GIERYCZ
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AROKO – państwo w zachodniej
części
północnej Afryki nad
Oceanem
Atlantyckim. Jedną trzecią powierzchni tego kraju pokrywają wyżyny i góry.
Łańcuchy górskie Atlasu
dzielą kraj na dwie części
połączone malowniczymi przełęczami. Szczególnym zainteresowaniem europejczyków cieszy się jego
egzotyka i klimat, który w większej
części roku jest ciepły lub gorący.
W pierwszej dekadzie czerwca z uroków tego kraju korzystali członkowie Rady Nadzorczej
KZRSS „Społem”. Pobyt w Agadirze miał charakter zorganizowanego wypoczynku, połączonego
z wymianą doświadczeń oraz obserwacją tamtejszego handlu.
Był też okazją do zapoznania się
z życiem jego mieszkańców. Miasto Agadir nie posiada cennych
zabytków, a to co mogło być świadectwem jego pradziejów uległo
zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi w 1960 roku. Jedyną pozostałością historii są górujące nad nim
mury fortecy (kazby) z 1540. Napis
„Bóg Król Naród” umieszczony na
wzniesieniu jest świadectwem cenionych w Maroku wartości.
Aby poznać miasto i jego atmosferę, można było skorzystać
z turystycznej kolejki. Jego koloryt
podkreślają mieszkańcy w charak-

Dzień Dziecka

M

iędzynarodowy
Dzień
Dziecka obchodzony jest
na całym świecie. Różnica
istnieje w terminach i panujących
w danym kraju zwyczajach. Najbardziej zindywidualizowany podział
występuje w Japonii, gdzie chłopcy
świętują 5 maja, a dziewczynki 3
marca. Obu tym przypadkom przyświeca tradycja. Chłopcy wraz ojcami wykonują flagi w postaci karpia
(symbol siły i odwagi), a dziewczynki przygotowują wystawy lalek
w tradycyjnych strojach i piją specjalny napój ryżowy.
W Polsce Dzień Dziecka to imprezy organizowane w wielu miejscach.
Kilkudniowe różnice między datami
obchodzonego święta najmłodszych,
a Dniem Matki i Dniem Ojca niekiedy skłaniają organizatorów do łączenia tych obchodów w jedną imprezę
rodzinną.
Na takie rozwiązanie zdecydowała się dyrekcja Przedszkola
nr 24 przy ul. Senatorskiej. Hasło
przewodnie spotkania to: „Zdrowe
Sprytne Przedszkolaki”.
W dniu 29 maja na plac zabaw,
przy siedzibie placówki, przybyły
całe rodziny. Przy słowach piosenki
„ Tu w Warszawie w samym centrum/
Spotykają się dzieciaki, co należą

terystycznych strojach, ale
także krążący po plaży
sprzedawcy. Agadir jest
doskonałą bazą wypadową m.in. w góry Atlasu,
na Saharę, do Narodowego Parku Sus Massa.
W odległości około 60
km na południe znajduje
się Laguna Massa, gdzie żyją
m.in. różowe flamingi oraz ibisy
grzywacze nie występujące nigdzie
więcej poza Marokiem.
Niezapomniane wrażenia i podwyższoną adrenalinę serwują kierowcy terenowych samochodów
podczas pokonywania pustynnej trasy Rajdu Paryż Dakar. Postój na dzikich plażach, rozbijające się o skały
fale oceanu, groty zamieszkałe przez
rybaków, bezkresne piaski Sahary ze
znikomą roślinnością, niekiedy z kilkoma drzewami arganowymi tworzą
swoisty klimat.
Drzewa arganowe to drzewa z istnienia, których mieszkańcy Maroka
korzystali przez całe stulecia. Ich korzenie spulchniają ziemię, rozłożyste
korony stanowią „jadłodajnię” dla
kóz i wielbłądów, drewno wykorzystywane jest w meblarstwie i do produkcji węgla drzewnego. Największą
ich zaletą jest owoc, a dokładnie jego
pestka z której pozyskiwany jest olej,
określany jako „płynne złoto Maroka” lub „złoto Berberów”, mający
zastosowanie i w kuchni i w kosmetyce. Produkcja oleju polega na wyciskaniu pestek w kamiennych żar-
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nach, a następnie z powstałej masy
ręczne pozyskiwanie oleju. Produkcją tego specyfiku zajmują się kobiety, które łączą się w feministyczne
kooperatywy. Północno-wschodnie
uprawy tych drzew zostały wpisane
na listę rezerwatów biosferycznych
UNESCO. Od tego czasu rolnicy
otrzymują rządowe dotacje na ich
dosadzanie .
Być w Maroku i nie doświadczyć
uroków Marrakeszu to tak, jak być
we Włoszech i nie zobaczyć Rzymu.
Magia tego miasta polega przede
wszystkim na kolorystyce zabudowy,
która pod wpływem słońca, w zależ-

Egzotyczne Maroko

ności od pory dnia zmienia kolor od
pomarańczowego po czerwony. Czekają tu na turystów różne atrakcje.
Prawdziwe, historyczne oblicze miasta można poznać w tamtejszej medynie. Labirynt uliczek, warsztaty,
stragany, tłumy potencjalnych klientów, zadaszone wąskie uliczki chronią zwiedzających przed słońcem,
a jeżdżące ryksze, rowery i skutery
uniemożliwiają swobodne poruszanie się wśród bazarowych stanowisk.
Obserwując ten sposób prowadzenia handlu ma się wrażenie, że czas
się zatrzymał . Ale nie jest to prawdą.
Handlowa rzeczywistość suku stała się m.in. podstawą do powstania
plebejskiego ruchu spółdzielczego.
W ostatnich latach powstały inicjatywy, które np. utrzymują stałe ceny,
a z uzyskiwanych przychodów wypłacane są rękodzielnikom pensje,
a także opłacana jest ich edukacja
w zakresie nauki pisania, czytania
i liczenia czyli pozyskiwania umiejętności do założenia własnego interesu. To spółdzielnie umożliwiają
kobietom marokańskim stawać się
niezależnymi społecznie i ekonomicznie.
Model marokańskiego handlu ulega radykalnym przemianom. Medinę
będącą centrum życia handlowego

do jednej zgranej paki/Grają tańczą
i śpiewają /Wszystkich co dzień zadziwiają”...zabawie nie było końca.
Przygotowane zostały specjalne
„zadania”. Zebranie znaczków w takich konkurencjach jak: w sprytnym
strzelaniu gola, jeździe na hulajnodze, rozpoznawaniu dotykiem warzyw i owoców, skakanie w workach,
czy łapanie na patyki smakowitości
upoważniało do odbioru drobiazgów,
a za uporanie się ze wszystkimi zadaniami na koniec festynu była specjalna nagroda w postaci piłki do zabaw
ruchowych. Dzieci zebrane znaczki
pozyskane w poszczególnych dyscyplinach obowiązkowo musiały policzyć nie tylko po polsku, ale także
w języku angielskim. Z założenia

i źródłem wymiany towarowej zastępuje w większych miastach model zachodnio-europejski w postaci
centrów handlowych. Otwierane
są w nich zarówno placówki lokalnych przedsiębiorstw, ale także marek zagranicznych. Centra powstają
w większych miastach. Społemowcy mieli okazję poznać jedno z nich
funkcjonujące od roku 2012 w Agadirze pod nazwą Galerie Talborjt
Mall. Centra podobnie jak w Europie
są miejscem zakupów, konsumpcji
i rozrywki. W marokańskim handlu
zatrudnionych jest ok. 1,4 mln. osób.
Wśród artykułów spożywczych
w sklepach należy wymienić spółdzielczy nabiał.
W południowym regionie Souss
-Massa, od roku 1987 istnieje Copag Cooperative, współpracująca
z 11.tysiącami gospodarstw rolnych,
posiadających ok. 40 tysięcy krów.
Spółdzielnia ta przerabia 20% produkowanego w kraju mleka, osiągając 25% udział w rynku. Jedynym
jej konkurentem jest utrzymujący się
na pierwszej pozycji z blisko 60%
udziałem, francuski koncern Danone.
Na terenie Królestwa są również inne
spółdzielcze mleczarnie .
Jedną z nich jest Colainord usytuowana w Tetouan, której produkcja
wynosi 55 tys. ton rocznie, przy zatrudnieniu blisko 600 osób.
Będąc w Marrakeszu nie sposób
nie zobaczyć Placu Cudów Dżamaa-al-Fina. Koloryt którego podkreślają, zaklinacze węży, fakirzy,
akrobaci, połykacze ognia, egzotycz-

ni tancerze, jadłodajnie pod gołym
niebem, serwujące ślimaki czy gotowane baranie głowy. Świeże soki
z pomarańczy, misternie poukładane
daktyle i migdały wzbudzają zainteresowanie. Życie na placu zaczyna
się wieczorem i trwa do późnych godzin nocnych.
Marrakesz to także parki i ogrody.
Jednym z nich jest Jardin Majorelle, którego ostatnim właścicielem
był kreator mody Yves Saint-Laurent
i filantrop Pierre Berge.
Najstarszą budowlą tego miasta
jest liczący ponad 900 lat Meczet
Koutubia z 70-metrowym minaretem. Jednocześnie może się w nim
modlić 25 tysięcy wiernych, a minaret jest wzorem dla wszystkich marokańskich budowli tego rodzaju .
Z pobytu w Królestwie Muhammada VI pozostaną wspomnienia
i zdjęcia.
Jolanta Jędrzejewska

Benefis w Powsinie

Zdrowe i sprytne

imprezy tego rodzaju rozbudzają
w przedszkolakach rywalizację, chęć
sprawdzenia się w wielu sytuacjach.
Dzieci wspierane przez najbliższych
chętnie włączają się we wspólne zabawy. Spotkanie miało jeszcze bardzo ważny aspekt wychowawczy tj.
udzielenie wsparcia dla niepełnosprawnego chłopca poprzez zbiórkę
nakrętek, a pozyskane środki z ich
recyklingu będą wsparciem finansowym na jego rehabilitację.
Na wysokości zadania
stanęli także rodzice, którzy
zadbali o stół pełen przysmaków od potraw treściwych,
warzyw i owoców po domowe ciasta.
Nad przebiegiem imprezy
czuwała dyrektor Barbara
Czekańska wraz z pracownikami Przedszkola oraz rodzicami.
Inny sposób obchodzenia
Dnia Dziecka zorganizowano w Przedszkolu nr 307
„Wesołe Ekoludki” przy ul.
Księgarzy 9. Zrealizowany
został plan, mający na celu

zbliżenia najmłodszych do natury, co umożliwił wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego. Dzieci
uczestniczyły w zabawach na łące,
na placu zabaw, dosiadały kucyka .
Bezpośredni kontakt ze zwierzętami
to dojenie krowy, karmienie owiec,
obserwowanie zabawy prosiaczków.
Również nadsłuchiwanie odgłosów
ptactwa hodowlanego przysporzyło przedszkolakom nowych wrażeń.
Dla jednej z dziewczynek pianie koguta było dźwiękiem usłyszanym po
raz pierwszy. Niewątpliwie kiełbaski pieczone nad ogniskiem dla małych warszawiaków były dodatkową
atrakcją.
Podsumowując wyjazd nauczycielki Monika Rostek i Renata
Zawilińska powiedziały: „zamiast
kolejnej zabawki, z okazji Dnia
Dziecka, stworzyliśmy możliwość
do przeżycia nowych doświadczeń
i wzmacniania relacji z najbliższymi
przyjaciółmi” .
Zarówno Przedszkole nr 24 jak
i Przedszkole nr 307 są placówkami
z którymi od wielu lat współpracuje
WSS Śródmieście. 
J.J.

W

spółpraca „Społem” WSS Śródmieście z Centrum Kultury Wilanów, to możliwość uczestniczenia w licznych wydarzeniach
kulturalnych. Jednym z nich były obchodzony 24 maja br.,
w Domu Pracy Twórczej w Powsinie jubileusz Grupy „30+”. W marcu
2009 roku niewielka grupa młodych ludzi, za namową Roberta Woźniaka
– dyrektora Centrum Kultury Wilanów spotkała się by rozpocząć w „Starej
Plebanii”, dzisiaj „Dom Pracy Twórczej” w Powsinie artystyczną działalność.
Sami mieli określić, co chcą czynić i jak widzą swą aktywność.
Od samego początku istnienia członkowie zespołu „30+” promują kulturę
ludową. Z dumą noszą strój wilanowski i rozpowszechniają wiedzę o hafcie wilanowskim. Swoimi występami uświetniają rocznice patriotyczne oraz
festiwale folklorystyczne. Organizują i biorą udział w jarmarkach przedświątecznych, wspierając potrzebujących. Dziesięć lat działalności to czas
wspólnej wytężonej pracy, występów, zabawy, radości i licznych sukcesów.
Mieszkańcy Powsina, którzy wchodzą w skład grupy, realizują swoją piękną
artystyczną pasję pod kierownictwem Mikołaja Gąsiorka, a Centrum Kultury
Wilanów udziela zespołowi pełnego wsparcia.
Jubileuszowy koncert w plenerze przyciągnął liczną rzeszę powsińskiej
społeczności i przyjaciół. Były występy, życzenia, wspomnienia i plany na
przyszłość. „Społem” WSS Śródmieście podarowała Jubilatom, wraz z życzeniami, pełen łakoci koszt delikatesowy.
DANUTA BOGUCKA
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ażdego dnia niemal 110
osób powyżej 65. roku życia
pada ofiarą przestępstwa.
W skali roku to dziesiątki tysięcy.
Jak uchronić się przed oszustami?
Gdzie szukać pomocy? – odpowiedź na te i wiele innych pytań
poznali adresaci ogólnopolskiej
kampanii „Bezpieczni 60+” skierowanej do osób starszych. Jak
podaje 26 czerwca br. PAP, projekt
jest współfinansowany ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości.

systemem prawnym” – dodaje wiceminister sprawiedliwości.
Fałszywi wnuczkowie wyłudzający pieniądze, oszuści pukający do
drzwi i podający się za pracowników
gazowni, nieuczciwe firmy udzielające lichwiarskich pożyczek – gama
przestępstw, których ofiarą padają
seniorzy, jest bardzo szeroka. Wsparcie jest przydatne szczególnie dla
seniorów, którzy padli ofiarą oszustw
finansowych i w ich wyniku stracili
dom czy mieszkanie. Ogromna grupa pokrzywdzonych to ludzie starsi,
którzy stawali się łatwiejszym celem
dla oszustów przez swoje niedomagania, ufność, trudną sytuację materialną i nieumiejętność dostrzeżenia
zagrożeń.

Osoby starsze mogą skorzystać
m.in. z oferty ośrodków pomocy
osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Celem ministerstwa jest to,
by ofiary przestępstw mogły uzyskać
pomoc w każdym powiecie (obecnie sieć obejmuje 52 ośrodki i 287
punktów w całej Polsce). „To przede
wszystkim wsparcie prawne, porady, pomoc w przygotowaniu pisma,
a także pomoc psychologiczna, której
bardzo często potrzebują pokrzywdzeni” – mówi wiceminister Marcin
Romanowski. Ze środków Funduszu
Sprawiedliwości są pokrywane koszty świadczeń zdrowotnych, zakupu
odzieży, obuwia, koszty czasowego
schronienia, a przejściowo – m.in.
opłaty za mieszkanie.
Na przełomie 2015 i 2016 r. zaczął funkcjonować także system
nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Porady są
udzielane w ponad 1,5 tys. ośrodków
w całej Polsce. „To bardzo ważne
szczególnie dla osób starszych, które
nie radzą sobie ze skomplikowanym

W sierpniu 2016 r. Prokurator
Generalny Zbigniew Ziobro zwrócił szczególną uwagę na seniorów,
którzy padali ofiarą tego typu przestępstw. Polecił m.in., aby przesłuchiwać takie osoby w obecności psychologa.
Z materiałów kampanii „Bezpieczni 60+” seniorzy mogą dowiedzieć się, jak ustrzec się przed niebezpieczeństwem. Otrzymują zestaw
praktycznych porad: na co zwracać
uwagę podczas podpisywania umowy pożyczki? Gdzie udać się po
pomoc w sytuacji oszustwa lub kradzieży? Bezpłatne broszury, ulotki
i gazety trafiły właśnie do placówek,
z których chętnie korzystają osoby
starsze: uniwersytetów trzeciego
wieku oraz klubów seniora działających przy domach kultury, bibliotekach, parafiach, organizacjach pozarządowych i ośrodkach pomocy
społecznej. Więcej informacji można
znaleźć na stronie internetowej kampanii – www.bezpieczni60plus.pl
oraz na Facebooku. 
Opr. Red.

onad 70 proc. Polaków stara
się kupować rodzimą żywność.
Połowa uważa, że polskie mięso i wędliny są lepszej jakości niż
zagraniczne. – Możemy się szczycić
produktami, które pochodzą z pól
i z łąk, z jezior i z rzek. Jesteśmy
świetni w produkcji olejów, jesteśmy
miodową i piwną potęgą, znakomite
są też sery produkowane przez lokalnych wytwórców – wymienia Daria
Pawlewska, redaktorka naczelna magazynu kulinarno-kulturalnego KUKBUK.
– Trzeba wysiłku, żeby znaleźć
produkty, które mają świetną cenę
i jednocześnie bardzo dobrą jakość.
Myślę o produktach lokalnych, które pochodzą z małych gospodarstw,
z małych rodzinnych przedsiębiorstw.
Oczywiście za takie produkty musimy
więcej zapłacić, ale z drugiej strony
mamy świadomość, że wspieramy
polskich rolników, że pozyskujemy,
gotujemy, jemy produkty, które są po
prostu bardzo dobrej jakości – ocenia
11 czerwca br. w rozmowie z agencją
informacyjną Newseria Biznes Daria Pawlewska, redaktorka naczelna
magazynu kulinarno-kulturalnego
KUKBUK.
Polacy coraz chętniej sięgają po
naturalną i ekologiczną żywność.
Z raportu „Dobre opakowanie ma
znaczenie” wynika, że już 84 proc.
osób woli produkty naturalne, bez
sztucznych dodatków lub konserwantów. Z kolei raportu „Czas na
produkty regionalne” wskazuje, że
Polacy doceniają regionalne produkty ze względu na jakość, smak i oryginalność. Najchętniej wybieramy
regionalne wędliny, co potwierdzają
też inne badania. Z sondażu zrealizowanego przez SW Research na zlecenie De Heus wynika, że niemal 54
proc. uważa krajowe mięso, wędliny

warto wiedzieć

wysoka. A w rzeczywistości ukryte
koszty – związane z rozmaitymi marżami, prowizjami, opłatami, koniecznym ubezpieczeniem – są tak duże,
że realne oprocentowanie sięga kilkuset procent – mówił minister Zbigniew Ziobro.
Zmiany w prawie mają skutecznie chronić Polaków przed plagą
lichwiarzy i nadużyciami firm pożyczkowych. Mają położyć kres wykorzystywaniu niewiedzy i ufności
klientów. Mają skończyć z żerowaniem przez naciągaczy na biedzie
i tragediach życiowych ludzi zmuszanych do zaciągania pożyczek
o lichwiarskim oprocentowaniu.
1. Nowe przepisy
kończą
z
dowolnością
w ustalaniu dodatkowych opłat za zakupy na raty. Nie
będzie już można bez ograniczeń doliczać prowizji, marży, opłat za złożenie czy rozpatrzenie wniosku albo
obowiązkowego ubezpieczenia, co
prowadzi do sytuacji, że nieświadomi
klienci nie są często w stanie spłacić
rzekomo atrakcyjnie oprocentowanej
pożyczki. Okazuje się bowiem, że
mimo atrakcyjnej oferty „zerowych
odsetek”, za nowo kupiony sprzęt
muszą płacić znacznie więcej, niż
wynikałoby z ceny na etykiecie.
Maksymalny limit dodatkowych
opłat w przypadku zakupów ratalnych zostanie ustalony na 45 proc.
kwoty pożyczki w skali roku. A jeśli
zdecydujemy się na rozłożenie rat na
6 miesięcy, to dodatkowe koszty nie
będą mogły przekroczyć 32,5 proc.
Limit odsetek pozostanie na obecnym poziomie, czyli maksymalnie 10
proc. w skali roku.
2. Restrykcyjne zasady będą obowiązywać przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie
kwoty, czyli chwilówek. Dziś zachęcani umiarkowanym oprocentowaniem nominalnym klienci często
nie zdają sobie sprawy, jak wysoką
kwotę będą musieli w rzeczywistości
spłacić. Koszty pożyczki, jak przy
zakupach na raty, są bowiem powiększane o wyśrubowane prowizje, marże czy opłaty.
Limit dodatkowych opłat w przypadku „chwilówek” zostanie rady-

kalnie ograniczony do 45 proc. kwoty
pożyczki w skali roku. Przy pożyczce
na okres miesiąca limit ten wyniesie
jednak tylko 22 proc.
Limit odsetek od samej pożyczki będzie, jak dotąd, wynosił do 10
proc. w skali roku.
3. Nie będzie więcej odbierania
mieszkań i domów, pozbawiania dorobku całego życia osób, które nie
spłaciły pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości. Nowe prawo wprowadzi ścisłe limity w zakresie ustanawianych zabezpieczeń.
Zabezpieczenie pożyczek nie będzie mogło przekraczać wysokości
pożyczonej kwoty powiększonej
maksymalnie o 45 proc. Niedopuszczalne będzie żądanie przenoszenia
własności nieruchomości na zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań.
Wyeliminowana też zostanie możliwość prowadzenia egzekucji komorniczej z mieszkania, jeżeli wysokość
zadłużenia nie przekracza 5 proc.
wartości domu lub lokalu.
4. Skończy się dowolność w ustalaniu dodatkowych opłat również
w przypadku pożyczek udzielanych
na podstawie umów cywilno-prawnych, a więc zaciąganych np. u prywatnej osoby. Dziś windowanie dodatkowych opłat to częsta metoda
lichwiarzy, by pozbawić ludzi majątków. Biorący pożyczki, którzy
podpisują długie i skomplikowane
umowy, często nie zdają sobie sprawy z dodatkowych kosztów, jakimi
się ich obciąża.
W przypadku bankowej pożyczki
konsumenckiej (to pożyczka do 255
tys. 550 zł udzielona na podstawie
ustawy o kredycie konsumenckim)
dodatkowe opłaty nie będą mogły
przekroczyć 45 proc. kwoty pożyczki w skali roku. Maksymalne odsetki
to 10 proc. w skali roku. Wskazany limit będzie także obowiązywał
w przypadku bankowej pożyczki dla
osoby fizycznej na wyższą kwotę.
Przy pożyczce udzielanej na podstawie umowy cywilno-prawnej limit
dodatkowych opłat wyniesie 25 proc.
pożyczonej kwoty.
5. Nowe przepisy wyraźnie zdefiniują, które pożyczki mają charakter lichwiarski, a za złamanie prawa
będzie grozić więzienie. Skończą
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ezpieczne zakupy na raty,
„chwilówki” bez zdzierstwa,
koniec z odbieraniem mieszkań za niespłacone pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości, limity
kosztów dodatkowych i surowe
kary za lichwę – to pakiet przełomowych zmian w prawie, które
przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości – głosi komunikat ministerialny 18 czerwca br. Projekt
ustawy antylichwiarskiej został 18
czerwca br. przyjęty przez Radę
Ministrów.

Przeciw lichwie

– Projekt zapobiega przypadkom
nadużywania silnej pozycji różnych
firm pożyczkowych wobec słabszych
obywateli. Bardzo często są to seniorzy, emeryci, ale też inni ludzie,
których bieżące potrzeby są wykorzystywane do tego, aby narzucać
różnego rodzaju opłaty i odsetki,
których nie da się inaczej określić
niż jako drakońskie – powiedział na
konferencji prasowej po posiedzeniu
rządu Premier Mateusz Morawiecki.
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro
podkreślił, że przyjęte przez rząd
daleko idące zmiany w prawie konsekwentnie ograniczają możliwość
egzekwowania wyższych kosztów
pożyczek niż te, które zostały bardzo
precyzyjnie zapisane w projekcie.
Dla zobrazowania lichwiarskiego
procederu, któremu przeciwdziała
Ministerstwo Sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro podał przykład niedawnej skargi, jaką skierował do
Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczyła osoby, która zaciągnęła kredyt
w wysokości 15 tys. zł, musiała rocznie płacić 730 proc. kosztów pożyczki, a ta przerodziła się w należność
o wysokości ponad miliona złotych.
– Tego rodzaju patologie są w Polsce udziałem tysięcy Polaków. Na
porządku dziennym nasi rodacy są
wprowadzani w błąd poprzez informacje, że nominalna kwota odsetek
od pożyczek jest stosunkowo nie-
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i przetwory mięsne za lepsze od tych
zagranicznych.
– Polskie produkty są bardzo konkurencyjne pod względem jakości,
jeżeli porównać by je z produktami
z innych krajów, ponieważ cały czas
możemy szczycić się nieskażoną przyrodą. Nieustannie korzystamy z pracy ludzkich rąk, rolników, którym zależy na tym, żeby dawać nam produkt
najlepszy, jaki może być. Czyli są to
produkty, które bardzo często wytwarza się metodami tradycyjnymi,
nie stosuje się żadnej chemii, nawozów sztucznych – przekonuje Daria
Pawlewska.
Z badania „Czas na produkty regionalne” wynika, że oprócz wędlin
chętnie kupujemy też regionalne
miody i słodycze (ok. 16 proc.), także soki i syropy (10 proc.), a nieco

do konkursu zgłosiło się prawie 300
firm, a ocenianych było blisko 900
produktów.
– Tegoroczna edycja konkursu
KUKBUK Poleca pokazała, że mamy
coraz więcej ludzi z miast, którzy
przenoszą się na wieś i decydują się
na kompletną zmianę swojego życia. Dzięki temu korzystamy z lokalnych produktów, z miodów, z serów,
z olejów. I w tym roku zaskakująco
duża była właśnie kategoria olejowa, a także sery. Polska jest potęgą
serów zagrodowych, serów, do których dodaje się różne przyprawy, serów, które się fermentuje. Jednym ze
zgłoszonych produktów np. był polski
ser gruyère, który był fantastyczny.
Rzemiosło to jest też taka kategoria,
która ciągle się rozwija – wskazuje
Pawlewska.

mniej sięga po przetwory owocowe
i warzywne oraz nabiał. Dodatkowo, na co wskazuje Ipsos w badaniu
„Moda na polskość”, ponad połowa
osób jest gotowa zapłacić więcej za
polski produkt.
– Polskie produkty pochodzą z pól
i z łąk, z jezior i z rzek. Jesteśmy
świetni w produkcji olejów. Jesteśmy
też miodową i piwną potęgą. Polskie
oleje świetnie zastępują oliwę z oliwek, a przy tym mają bardzo dobre
wartości odżywcze. Sery – to jest
kolejna taka gama produktów, gdzie
szczególnie warto zwrócić uwagę
na jakość. Należy szukać serów zagrodowych, serów wytwarzanych
przez lokalnych wytwórców właśnie,
bo to dużo lepszy produkt niż ten, który możemy znaleźć na półce w supermarkecie – wymienia ekspertka.
Magazyn kulinarny KUKBUK od
trzech lat nagradza najlepsze polskie produkty certyfikatem jakości
„KUKBUK Poleca”. W tym roku

Polskie produkty regionalne często
produkowane są według starych lokalnych przepisów. Producenci nie zapominają też o estetyce, a to również
konsumenci biorą pod uwagę.
– Jestem pozytywnie zaskoczony jakością produktów i sposobem,
w jaki zostały wytworzone, czyli
źródłem pochodzenia tych produktów, jakością składników, sposobem,
w jaki zostały zrobione, a także dbałością o każdy szczegół, o opakowanie – ocenia David Gaboriaud, kucharz i podróżnik.
Lokalne produkty nie są też nudne. Coraz częściej zaskakują oryginalnym smakiem.
– Dwa produkty przykuły moją
uwagę. Jeden to, jak można użyć
polskie grzyby i zrobić niesamowity
smak w postaci pasztetu, w postaci
grzybów marynowanych w oliwie
z oliwek – wskazuje David Gaboriaud. – Długo na podniebieniu został
smak orzechów laskowych prażonych
bez skórki. Wystarczyły też 2 krople
oleju wytworzonego z orzechów
i całe kubki smakowe były zapełnione tym smakiem. Także chapeau
bas, ponieważ to są polskie orzechy
laskowe, żaden import z Włoch i możemy być dumni, że w Polsce mamy
również takie produkty.
Lokalne produkty są też często
wytwarzane z dbałością o szczegóły.
Małe firmy nie mogą sobie pozwolić
na jakiekolwiek zaniedbanie, bo to
mogłoby oznaczać utratę dobrej opinii. Dlatego oprócz dbałości o smak
i wykonanie, producenci przykładają
dużą wagę do samego procesu produkcji.
– Polacy potrafią docenić jakość
produktów i to zauważamy od kilku
lat, że wolą zjeść za większe pieniądze, może więcej zapłacić, ale
wiedzą, że ta jakość jest wysoka.
Również bardzo sobie cenię obsługę, tzn. to, w jaki sposób podajemy
i obsługujemy naszych gości. To jest
dla nich bardzo, bardzo ważne. Ponieważ oni wychodzą potem z takim
wspomnieniem, nie tylko smaku, lecz
także emocji, które towarzyszą jedzeniu, i to jest dla nas naprawdę istotne
– podkreśla Kasia Pilitowska z Hummusija Amamamusi.
Opr. Red.

Polskie produkty

z zasadą, która uzależniała ściganie
lichwiarza od tego, czy wiedział, że
osoba biorąca pożyczkę jest „w przymusowym położeniu”, a więc np.
w trudnej sytuacji życiowej i dramatycznie potrzebuje pieniędzy na zapewnienie sobie podstawowych warunków do życia, jak jedzenie, leki,
opłatę rachunków. Ta uznaniowość
prawa była dotąd przyczyną bezkarności lichwiarzy.
Projekt przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat
dla każdego, kto w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie
pieniężne wynikające m.in. z umowy pożyczki, żąda od niej zapłaty
kosztów dodatkowych dwukrotnie
wyższych niż maksymalne lub żąda
od niej zapłaty odsetek w stopie dwukrotnie wyższej niż maksymalna.
Polska dołączy do krajów, które
bezwzględnie i skutecznie walczą
z lichwą. Są wśród nich Austria i Kanada, gdzie za udzielanie lichwiarskich pożyczek można trafić na 5 lat
do więzienia. W Niemczech kary za
lichwę sięgają 10 lat pozbawienia
wolności, a w Stanach Zjednoczonych – nawet 20 lat.
Opr. Red.
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smaki warszawy

T

egoroczna czerwcowa Warszawa obfitowała w dni upalne
i wtedy najlepiej było się zaszyć gdzieś nad wodą, pod drzewami, ze szklanką zimnego napoju.
Jednak imprezy rodzinne i towarzyskie zmuszały nieraz do odwiedzenia lokali gastronomicznych,
niestety często z wadliwą klimatyzacją, a nawet ich pozbawione. A tu
upał trzymał aż do późnych godzin
wieczornych i nawet nocnych.

nami. Wśród przystawek wyróżnialiśmy chrupiące bruskietki. Na
upał bardzo smakowało b.zimne
beczkowe tyskie. Odnotowałem
poprawną klimatyzację i wygodną
toaletę.
Jednego z letnich wieczorów
biesiadowaliśmy z córką w greckiej tawernie SANTORINI na
Saskiej Kępie. Niestety, firmowa
jagnięcina pieczona w pergaminie

Upalne biesiady
Obiad z okazji chrzcin mojego najmłodszego wnuka spędziłem miło w gronie rodzinnym na
Grochowie, przy ul. Kobielskiej
w restauracji włoskiej INCANTO. Były tam już inne grupy rodzinne, z podobnej okazji. Zadziwiała nas niezwykła sprawność
personelu, który znakomicie dawał
sobie radę z obsługą kilku grup.
W przytulnym wnętrzu, gdzie dominowało jasne drewno, przypadł
nam w udziale zaciszny kącik na
podeście po schodkach, skąd obserwowaliśmy cały lokal, łącznie
z bufetem.
Zwinne, uprzejme i nawet troskliwe kelnerki do przekąsek na
zimno na stole, serwowały nam
m.in. świetny chłodnik, duża porcję cielęciny z dodatkami, ale bez
wyrazu, niezłą pizzę na cienkim
cieście oraz pyszne lody z mali-

okazała się mdła, ale bób z miętą
i czosnkiem smakował córce. Delektowaliśmy się greckim czerwonym winem, czekadełkiem-pastą
z podpłomykiem, orzeźwiającym
tzatziki, przy świecach i greckiej
muzyce. Miła obsługa i nastrój biało-niebieskiej greckiej tawerny rekompensowały brak klimatyzacji.
W czerwcu kilka spotkań spółdzielczych spędziłem w renomowanej, spółdzielczej kawiarni
ROZDROŻE przy Placu na Rozdrożu. Personel traktuje mnie już
jako stałego „stołownika”. Lokal
ma wspaniałą tradycję i trzyma poziom, choć klimatyzacja działa słabo. Podczas obiadów najbardziej
smakowały nam kaczka, polędwiczki, wspaniałe lody z ciepłymi
malinami, a potem kawa do ciastek. Raz trafiłem na moją ulubio-

ną grzybową z łazankami. Niewątpliwym atutem lokalu są ogródki
wśród drzew z obu stron lokalu,
gdzie można relaksowo pogadać
z przyjaciółmi, albo oddać się całkowicie relaksowi. Mankamentem
jest wędrówka po niezbyt wygodnych schodach w dół do toalety.
P.S. W czerwcu minęła pierwsza rocznica samobójczej śmierci
najpopularniejszego światowego reportera gastronomicznego,
niezapomnianego Anthony Bourdaina z amerykańskiej CNN.
Jego cykle świetnych reportaży
z całego świata przypominają
różne telewizje, m.in. nasz kanał
Kuchnia +. Teraz te słowa, obrazy
przemawiają trochę inaczej.
Czasem jakaś wypowiedź, czy
to Bourdaina, czy napotkanego
w nieustannej podróży jego rozmówcy, w kontekście jego odejścia
do niebiańskich smaków, nabiera
filozoficznego zabarwienia. Szczególnie mimowolny żart, nawet
rubaszny, czy niewybredny, ale
egzystencjonalny, budzi refleksje
o życiu i śmierci. Nabierają znaczenia nasze codzienne gesty, przeżycia, kontakty z ludźmi, rodziną,
przyjaciółmi, z przyrodą, zwierzętami.
W dniu jego 63 urodzin, obchodzonych przez jego fanów 25
czerwca jako Bourdain Day, jest
okazją do wyrażenia mu wdzięczności za te reportaże, stanowiących
jednak pochwałę życia.
SMAKOSZ

domowe dania

W

powietrzu czuć już lato, to
najlepszy kulinarny okres.
Na straganach królują truskawki, bób, botwinka, rabarbar,
świeże, kruche sałaty, boćwina,
rzodkiewki, szpinak, kapusta, kalarepa. Jest też fasolka szparagowa
i zielony groszek, ogórki, kalafiory,
młode ziemniaki. Korzystajmy zatem póki czas.

Sałatka z młodymi

ziemniakami i rzodkiewką

● ½ kg małych
ziemniaczków ●
6-10 rzodkiewek
● 2 łyżki pokrojonego szczypiorku ● 2-3 łyżki
pokrojonego koperku ● 2 łyżki
jogurtu naturalnego ● sól i pieprz
Ziemniaki dokładnie wyszorować,
nie obierać. Ugotować w osolonej
wodzie. Odcedzić. Koperek i szczypiorek pokroić, rzodkiewkę podzielić
na 8 części lub pokroić w plasterki.
Ziemniaki przekroić na pół i przełożyć do miski, dodać rzodkiewkę,
szczypiorek, koperek i jogurt naturalny. Doprawić solą i pieprzem, wymieszać. Doskonale smakuje sama,
jak również jako dodatek do mięs
z grilla.

Sałatka

z pieczonym
rabarbarem

● 1 łodyga
rabarbaru ● 1
mieszanka sałat

Sałatki z nowalijkami

● 15 dag koziego sera ● 3 łyżki pokruszonych orzechów włoskich ● 3
łyżki rodzynek ● 2 łyżki miodu ● 1
łyżka masła ● Sos: ● 3 łyżki oliwy
● 2 łyżki posiekanej mięty ● 2 łyżki
musztardy sarepskiej ● 1 łyżka miodu ● sól i czarny pieprz
Rabarbar obrać, następnie pokroić go w małe kawałeczki. Przełożyć
do naczynia żaroodpornego wysmarowanego wcześniej masłem. Polać
łyżką miodu i wymieszać. Piec 30
minut w piekarniku nagrzanym do
180°C. Mieszankę sałat wrzucić do
miski. Rodzynki namoczyć w wodzie. Ser kozi rozkruszyć i razem
z odsączonymi rodzynkami wrzucić
do sałat. Dodać ostudzone kawałki rabarbaru. Orzechy podprażyć
na patelni z łyżką miodu i posypać
nimi sałatkę. Przygotować sos. Wymieszać wszystkie składniki i polać
gotowe danie.

Sałatka z bobu
i truskawek

● 500 g bobu
● 250 g truskawek ● 100
g rukoli ● ½
czerwonej cebuli ● ½ kalarepy ● 1-2 łyżki
oliwy z oliwek
● 1 łyżka octu balsamicznego ● sól
i czarny pieprz
W garnku zagotować osoloną wodę. Wrzucić bób i gotować
do miękkości około 10–15 minut.

26 lipca – imieniny Anny
Od św. Anki zimne wieczory, chłodne poranki.
Gdy pada w św. Anny, pada aż do Zuzanny.
Jak w św. Anny mrowiska, szukaj w zimie ogniska.
Od św. Anny nie doczeka południa deszcz poranny.
Jak w św. Annę deszcz pada, to robak orzechy zjada.

W międzyczasie truskawki pokroić
w ćwiartki, kalarepkę obrać i pokroić w drobną kostkę, cebulkę pokroić
w cieniutkie półksiężyce, a rukolę
porwać na mniejsze kawałki. Ugotowany bób obrać ze skórek, dodać
do pokrojonych warzyw i delikatnie
wymieszać z oliwą, octem balsamicznym, solą oraz pieprzem.

Włoska sałatka
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HOROSKOP
Waga 23.IX– 23.X

Baran 21.III-20.IV

Mimo urlopów miesiąc
może być pracowity . Z tego
powodu warto ułożyć plan
działania, aby nie zostać zaskoczonym.

Niewykluczone, że czekają
cię małe i duże przygody.
Konieczne
ograniczenie
tempa i wskazany odpoczynek na łonie natury.

Byk 21.IV-21.V

Skorpion 24.X-22.XI

Nadarza się okazja, aby pozbyć się negatywnych emocji. Przy odrobinie dobrej
woli da się naprawić dawne
relacje.

Być może czekają cię bardzo
poważne decyzje. Twoja zdecydowana elastyczność pomoże w ich podejmowaniu.

Strzelec 23.XI.-23.XII

Bliźnięta 22.V-21.VI

Mimo kanikuły czeka cię
więcej pracy niż zwykle.
Przy dobrej organizacji
i wyczuciu sytuacji dasz sobie radę.

Mogą zaistnieć znaczące
zmiany w życiu osobistym,
ale nie będzie to regułą.
Twoja skrupulatność może
przynieść oczekiwane efekty.

Koziorożec 24.XII-20.I

Rak 22.VI-22.VII

Czy ten miesiąc będzie pełnym spokoju zależy tylko
od ciebie. Obrona własnego
stanowiska może być potrzebna.

Sprawy związane z rodziną
nie powinny zaprzątać ci
głowy. Należy ci się zasłużony odpoczynek. Pomyśl
o nim koniecznie.

Wodnik 21.I-20.II

Czas podsumowań i wyciągnięcia wniosków szczególnie w sprawach rodzinno-domowych. W miarę
możliwości zaplanuj krótki
urlop.

Lew 23.VII-22.VIII

Dobra koniunktura pociągnie cię do podjęcia nowych planów nawet tych nie
najłatwiejszych w realizacji.
Spróbować można.

Ryby 21.II-20.III

Panna 23.VIII-22.IX

Czas pomyśleć o sobie.
W czasie kanikuły wskazany szeroko pojęty kontakt
ze sztuką. Zamień w ten
sposób szare dni na lepsze.
JJ

Odpoczynek w tym miesiącu będzie pomocny w rozwinięciu wszelkich planów
w kolejnych miesiącach.
wybór należy do ciebie.

z hasłem
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ze świeżych pomidorów

● pęczek zielonych szparagów
● 200 g pomidorów koktajlowych ● 1 dojrzałe awokado
● garść szpinaku ● ½ cytryny ● ząbek czosnku ●
kawałek świeżego imbiru ● szczypta
soli ● garść migdałów lub włoskich
orzechów ● kilka gałązek świeżego
rozmarynu ● oliwa z oliwek lub olej
lniany
Wszystkie warzywa umyć, zdrewniałe końcówki szparagów obciąć.
Szparagi pokroić na kawałki długości około 4 cm, grubsze łodygi
przekrawać wzdłuż. Pozostałe umyte
i przygotowane warzywa pokroić na
kawałki według uznania. Na talerzu
warstwami układać: pokrojone szparagi, pomidory koktajlowe, liście
szpinaku, awokado.
Dressing: do słoiczka wlać kilka
łyżek oleju, wcisnąć ząbek czosnku
i około 1 cm korzenia imbiru, odrobinę soli i trzy łyżki soku z cytryny.
Zakręcony słoiczek z dressingiem
energicznie wstrząsnąć i odstawić do
zharmonizowania się. W międzyczasie, gdy wszystkie aromaty dressingu
się harmonizują przygotować orzechowo-ziołową posypkę. Na desce
do krojenia posiekać migdały (lub
orzechy włoskie) z rozmarynem. Powinniśmy uzyskać okruchy nie większe ni 3-5 mm. Sałatkę ze szparagami
polać dressingiem oraz posypać kruszonką orzechowo-ziołową.
Tartinka
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Wszystkie litery ponumerowane
w prawym, dolnym rogu napisane
w kolejności od 1-16 utworzą hasło.
Poziomo: 1) inaczej prezent, 5) imię
Holoubka, 8) na niej kwiatek, 9) nauka
o zwierzętach, 10) termin wojskowy,
11) dowódca Kozaków, 13) sławna
rzeźba z marmuru Michała Anioła, 16)
1, 2, 3, 20) przemysłowiec, założyciel
Podkowy Leśnej, 23) polityk, działacz
w PRL, 24) cecha dziedziczenia u niektórych ras zwierząt, 25) syn Afrodyty,
26) „W tym szaleństwie jest…”, 27)
przedmiot naśladujący klekot.
Pionowo: 1) np. fryzjerstwo, 2)
uszczuplenie powierzchni biletu poprzez … kuponu, 3) szwajcarski pisarz
o imieniu Meinrad (1893-1971), 4)
dalszy krewny, 5) w skale, 6) gromada psów, 7) krokodyl o cennej skórze,
12) Stanisław, polski pedagog (18641971), 14) rdzenni mieszkańcy Ameryki, 15) imię włoskiego polityka Moro,
zamordowanego przez terrorystów
z Czerwonych Brygad, 17) zdarza się
w biegach, 18) w programie TV „…

8

szuka żony”, 19) może być światła, 21)
roślina zbożowa, 22) gramofonowa lub
pilśniowa, 23) Roman dla znajomych.
Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 7 prosimy przesłać na adres
redakcji do dnia 31 lipca 2019 r. Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania
będą premiowane nagrodą ufundowaną
przez Chłodnię Mazowsze.
Rozwiązanie krzyżówki nr 5/10
Poziomo: 1) krochmal, 5) nizina,
8) ofiara, 9) Biarritz, 10) Trawiata,
11) azotan, 13) szejk, 16) Jamno, 20)
Hispar, 23) asygnata, 24) szkielet, 25)
znamię, 26) Halina, 27) Kasandra.
Pionowo: 1) krosta, 2) opisanie, 3)
Harpia, 4) Libia, 5) niala, 6) Zorro, 7)
nitratyn, 12) znój, 14) zaliczka, 15)
kapa, 17) Muhammad, 18) agenta, 19)
Wałęsa, 21) pliki, 22) rolka, 23) Artek.
HASŁO: NASZA OFERTA DLA
WSZYSTKICH
Nagrodę ufundowaną przez Garmond Press SA otrzymuje Alicja Michalska z Ursusa.
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