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Rok Rapackiego

oraz mniej jest świadków, uczestników Powstania Warszawskiego, w którym zginął podczas bombardowania 16 września 1944 legendarny bohaterski lider „Społem” Marian Rapacki. Jednym z nich jest pan mecenas Ryszard Arkadiusz Schiele, który jako niespełna 10-letni chłopiec przeżył tragiczne
dni powstania na Mokotowie. W tym też roku, 7 lutego na uroczystości 60-lecia
urodzin prezesa Związku „Społem” Mariana Rapackiego w siedzibie Związku
przy ul. Grażyny 13, wyrecytował przy aplauzie licznych zebranych społemowców
następujący wiersz: „Gdy nam razem żyć wypada, /Stańmy wszyscy w jeden krąg./
Co gromada, to gromada,/ Jedna myśl, a wiele rąk./ Nasz cel – praca./ Nasz dom
– szkoła./ Nie ma – ja,/ Jest tylko – my./ Chęć wytrwała, myśl wesoła./ Nasze hasło
– SPOŁEM brzmi!”
Kiedy stoimy w zadumie, dokładnie w rocznicę Powstania, wieczorem
1 sierpnia 2014 na tarasie mieszkania
pana Ryszarda, na ostatnim 15 piętrze
wieżowca przy ul. Batorego skąd rozciąga się znakomity widok na cały górny
Mokotów, ówczesny świadek okrutnych
wydarzeń wspomina. Akurat widać stąd
dużą część Rakowieckiej, gdzie Niemcy
w koszarach SS dokonywali mordów,
gwałtów i nękania ludności cywilnej,
spędzanej tam z całej dzielnicy. Do upadku powstańczego Mokotowa 10 września
przeszło tamtędy ok. 60 tys. osób, w tym
kobiety, dzieci, starcy. Mężczyzn, jeśli
nie rozstrzeliwali na miejscu, to wywozili
ich do siedziby gestapo na Szucha.

MAH „Społem”

Pan Ryszard, ranny na ulicy postrzałem w nogę, był przetrzymywany przez
Niemców na Rakowieckiej od chwili wygarnięcia go wraz z babcią i kilku innymi
mieszkańcami z ich domu przy Grażyny
3. Był świadkiem masakry, gwałtów, okrucieństw. Uratowała się ich garstka po
masakrze, jaką 4 sierpnia zgotowali zaskoczonym Polakom ukraińscy żandarmi
pod wodzą pewnego faszysty Flamanda.
Wygoniono ich kolbami na dziedziniec
firmy Aviamot, gdzie stał już RKM. Babcia, uciekinierka przed bolszewikami
z Kijowa, mówiła płynnie po ukraińsku
i niemiecku i dlatego wybroniła dwie rodziny przed niechybnym rozstrzelaniem.
Napastnicy bowiem rozwalali wszyst-

O

statni dzień lipca to środek
upalnego lata. Tego dnia odwiedziłem spółdzielczą Halę Kopińska, by z bliska przyjrzeć się handlowi w tak gorącym okresie. I od razu
po wejściu wita nas przyjemna klimatyzacja w całej hali. Przy drzwiach
tablice o aktualnych promocjach. Np.
oferują tu napoje owocowe Costa po
3,60 zł, kawę Prima za 6,35, wypiekane
na miejscu bagoletki Kopernik po 2,99,
majonez stołowy za 2,49 oraz lody Algida Big Milk. Natomiast przy kasach
gazetki cenowe reklamują np.: lody
Koral po 1,85 zł, Nutella 600 g za 16,39,
kukurydza 400 g za 1,99, napoje Mokate po 3,20, woda Jurajska po złotówce
butelka 1,5 l. Towary poukładane pod
sznureczek, czytelne cenówki, wydzielona strefa towarów dyskontowych,
dostępnych z opakowań zbiorczych
i palet.

Po prawej stronie na parterze hali
jest dział owocowo-warzywny, a z lewej
spora część lad chłodniczych z nabiałem
i wędlinami. Osobno małe obrotowe piece piekarnicze do bułek i półki z pachnącym pieczywem. Natomiast po prawej z boku przy wejściu umiejscowiono
zgrabny, mały barek kawowy ze słodyczami na wynos, o którym kiedyś już pisaliśmy i dział win. Na stoliczkach małe
żywe kwiatki i obok zieleń w skrzynkach.
Ciemne regały i bufet współgrają z punktowym oświetleniem i zielenią. W sumie
jak popatrzeć na halę, to wygląda jak
młoda, zgrabna i zawsze piękna kobieta.
Widać ogromną dbałość, wręcz pieczołowitość o jej estetykę i nowoczesność oraz
wygodne warunki dla klientów i personelu.
Dokończenie na str. 3

KPH Społem

Debiut targowy

Marian Rapacki.
Dokończenie na str. 4

Warsztaty handlowe
W

dniu 16 czerwca br. odbyły się kolejne Warsztaty
Handlowe,
organizowane
przez Mazowiecką Agencję Handlową „Społem” Sp. z o.o. Spotkanie
zainicjowała prezes Zarządu Jadwiga Wójtowicz-Garwoła; powitała
przedstawicieli wspólników, współpracujących z agencją partnerów
handlowych oraz przedstawicieli nowych firm, które na mocy zawartych
porozumień, być może zasilą krąg
przedsiębiorstw współpracujących ze
spółką. Na rzecz 24 właścicieli MAH
współpracuje z 60. kontrahentami,
z którymi realizuje kampanie reklamowe, akcje sezonowe, reklamę
w mediach i na różnorodnych nośnikach na terenie Warszawy.

Uwaga! Konkurs Redakcyjny

Przemiany 25-lecia

O

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

Mimo piętrzących się na rynku trudności, Mazowiecka Agencja Handlowa
działa prężnie zarówno w aspekcie konsolidacji spółdzielczych podmiotów, jak
i realizacji wspólnych działań marketingowych. Negocjuje ogólne warunki
handlowe na rzecz i w imieniu udziałowców; umacnia markę „Społem„ na
rynku Warszawy i Mazowsza.
Wykorzystywanie
nowoczesnych
form działania na rynku, to nie tylko nowoczesne środki przekazu, ale
również pomoc w realizowaniu zadań
związanych z nowoczesnym wyposażeniem placówek. Nie bez powodu
w czerwcowym spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele spółki Wireland z Bytowa, świadczącej kompleksowe usługi w zakresie aranżacji, wizualizacji ,
wyposażenia placówek handlowych.
Omówione rozwiązania dotyczące np.
ekspozycji, to realizacje projektów, które znalazły zastosowanie m.in. w sklepach Społem, czego przykładem może
być placówka LUX WSS Śródmieście
na warszawskim Bemowie czy realizacja zamówienia śródmiejskiej spółdzielni na wyposażenie placówki Sezam
w dzielnicy Wilanów.
Mazowiecka Agencja poszerza wachlarz kontrahentów, o czym świadczy
obecność na warsztatach Podlaskich
Dokończenie na str. 3

W

dnia 25-26 czerwca br. na
Targach Kielce odbyły się
pierwsze w Polsce targi marek własnych. Ich oficjalna nazwa to:
I Targi i Konferencja Producentów
Marek Własnych Private Label Middle
Europe PLME. Krajowa Platforma Handlowa Społem Sp. z o.o. wzięła udział
w roli wystawcy w tych targach. Na liście
wystawców było ponad 100 firm z Niemiec, Austrii, Włoch, Ukrainy, Litwy,
Belgii, Serbii, Węgier i Polski.
Targi i Konferencja Producentów Marek Własnych Private Label Middle Europe to jedna z nielicznych w Europie międzynarodowych platform biznesowych
dla przemysłu marek własnych, miejsce
spotkań wyłącznie specjalistycznej grupy przedstawicieli firm – producentów,
odbiorców hurtowych i najważniejszych
sieci handlowych z całego Starego Kontynentu. W czasie dwóch dni wystawy
targi odwiedziło tysiąc osób.
Ważnym punktem targów była konferencja poruszająca wiele aspektów tematu marek własnych w strategii handlowej.
Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele takich firm i instytucji jak AC
Nielsen, FMCG Bussines Consulting,
Cobaltspark, Tesco, Krajowa Platforma
Handlowa Społem, INTERMARCHE
POLSKA, Kodak Polska, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polska Federacja Producentów Żywności, Polska
Izby Handlu i Polsko – Ukraińska Izba
Gospodarcza.
W ramach konferencji wystąpienie
miał Prezes Krajowej Platformy Handlowej Społem – Ryszard Jaśkowski.
Tematem prelekcji przedstawiciela
KPH Społem było: „Marki własne
jako element strategii rozwoju polskiej
Spółdzielczości Spożywców Społem.”

Podczas prelekcji Prezes KPH Społem
przedstawił krótko charakterystykę
Spółdzielczości, sprecyzował cele przyświecające wprowadzaniu marek własnych przez Społem, proces tworzenia
i doboru produktów oraz planowane
kierunki rozwoju marek pod logo Społem.
Polski rynek detaliczny to ok. 19%
produktów marki własnej w sprzedaży
sieciowej, ale też ok. 28% w sprzedaży
samej żywności. Wartość rynku produktów marek własnych szacowana jest aż na
ok. 90 mld zł i stale rośnie.
Krajowa Platforma Handlowa Społem
Sp. z o.o. w trakcie targów występując
w roli wystawcy zaprezentowała swoją
pełną ofertę 198 produktów pod znakiem
marki własnej: Asortyment FMCG
 p
rodukty spożywcze w marce własnej
Społem, Lux oraz Roney’s
Asortyment produkty farmaceutyczne
 
produkty z kategorii „Zdrowie na
Lux”,
Asortyment AGD
 p
rodukty AGD oznaczone logo „Społem”
Asortyment Elektro – AGD
 p
rodukty Elektro – AGD oznaczone
logo „Społem”
Asortyment wędliniarski
 p
rodukty wędliniarskie oznaczone
znakiem „Smaczne Społem”
Asortyment chemia i kosmetyki
 p
rodukty w kategorii chemia i kosmetyki oznaczonych logo „Miss Klara”
i „Mr. Klar”
Zarówno odwiedzający jak i uczestnicy targów wykazali duże zainteresowanie
oraz zaskoczenie tak szeroką paletą asortymentową oferowaną pod marką własną
dla Spółdzielni Społem
Opr.red.
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Business Centre Club

N

ajwiększa reprezentacja świata
biznesu w kraju, Business Centre Club, do którego należą również niektóre spółdzielnie społemowskie, systematycznie ocenia pracę rządu
i sytuację gospodarczą kraju. Poniżej
omawiamy te oceny. Natomiast, jak się
dowiadujemy, prezes BCC Marek Goliszewski obronił niedawno na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego pracę doktorską pt. „Wpływ sposobu organizacji dialogu społecznego na
efekty gospodarcze”. Serdecznie gratulujemy Panie Doktorze!

Profesor Stanisław Gomułka.
16 lipca br. na stronie internetowej
BCC zamieszczono fragmenty wystąpienia głównego eksperta BCC prof.
Stanisława Gomułki na czerwcowej
sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN
pt. „Efekty transformacji – o czterech
skrajnościach”. Oto one:
– „Ekonomistów interesuje przede
wszystkim wskaźnik relatywnego poziomu gospodarczego, mierzony zwykle
wielkością PKB na osobę jako procent
PKB na osobę w najbardziej rozwiniętych krajach. Otóż w latach 1992-2013
PKB na osobę zwiększał się w Polsce ok.
dwukrotnie szybciej niż w najbardziej
rozwiniętych krajach UE. W rezultacie
wskaźnik relatywnego poziomu polskiej
gospodarki wzrósł w tym czasie z ok.
30% w roku 1988 do ok. 50% w roku
2013. Do poziomu byłej Republiki Federalnej Niemiec czy południowej Anglii,
nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych,
jeszcze nam daleko. Tym niemniej poprawa wskaźnika poziomu okazuje się tak
duża, że uzasadnione jest uznanie okresu
ostatnich 25 lat za „złote ćwierćwiecze”
ostatnich trzech wieków polskiej historii.
W obiegu publicznym oceny polskiej
transformacji były od początku i są nadal
bardzo zróżnicowane. Niektóre oceny
krytyczne dotyczą ważnych kwestii i są
dobrze udokumentowane (m.in. bezrobocie, emigracja, służba zdrowia, administracja publiczna, działalność innowacyjna). To, co jest kontrowersyjne, czy wręcz
niezrozumiałe, to występowanie w obiegu
publicznym, na dużą skalę opinii skrajnie
krytycznych, bez oparcia w faktach. Oto
cztery najbardziej skrajne.
1. Początkowa tzw. terapia szokowa to
naprawdę „szok bez terapii”.
Liberalizacja cen musiała być szybka, ale nie objęła wszystkich cen; około
10% pozostało regulowanych. Stopę inflacji obniżano stopniowo; początkowy
cel – 1% lub mniej miesięcznie pod koniec 1990 r. – został osiągnięty dopiero
po 10 latach. Polityka fiskalna nie była
restrykcyjna. We wszystkich latach trans-

formacji, z wyjątkiem roku 1990, deficyty budżetowe okazywały się znaczne,
a w niektórych latach (2009 i 2010) bardzo duże. Transfery socjalne były przez
wiele lat wysokie, a prywatyzacja powolna.
2. Polityka gospodarcza 25-lecia była
w dużej części nadmiernie liberalna,
niedostatecznie solidarna.
Ta ocena nie znajduje potwierdzenia w faktach. Podstawowe to wysoka
– a w pierwszych latach nawet bardzo
wysoka – relacja średnich emerytur i rent
do średnich płac oraz duża początkowo
i szybko rosnąca w trakcie transformacji
liczba emerytów i rencistów.
3. Prywatyzacji towarzyszyły często
„przekręty”, głównie na korzyść ludzi dawnej nomenklatury.
Ocena ta pomija fakty, które odróżniają Polskę pozytywnie od takich krajów, jak Rosja czy Ukraina. Sektor państwowy rzeczywiście kurczył się dość
szybko, ale głównie z powodu spadku
zatrudnienia i produkcji przedsiębiorstw
państwowych, a nie przez bankructwa
czy prywatyzację tych przedsiębiorstw.
Z badań empirycznych wynika, że
prywatyzacja dużych przedsiębiorstw
państwowych była powolna i na ogół
transparentna, z reguły realizowana
przy wykorzystaniu publicznych aukcji.
Procesem unikalnym w skali wszystkich
krajów podlegających transformacji był
w Polsce bardzo szybki wzrost liczby
i wielkości nowych przedsiębiorstw prywatnych. To wyjaśnia jeden z paradoksów
polskiej transformacji: szybką prywatyzację gospodarki pomimo powolnej prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw.
4. Transformacja doprowadziła do destrukcji dużej części polskiego przemysłu.
Ta ocena jest poprawna tylko w odniesieniu do lat 1990-91. W roku 2013 produkcja przemysłowa (przetwórstwo i górnictwo) w cenach stałych była jednak 2,5
razy wyższa niż w 1989 r. i o około 3,7
razy wyższa niż w 1991 r. Zmieniła się
w dobrym kierunku kompozycja produkcji przemysłowej: skurczyło się wydobycie surowców, wzrosły produkcja i eksport wyrobów przemysłu przetwórczego,
także tych technologicznie zaawansowanych.”

O szarej strefie

Jak ubolewają biznesmeni z BCC,
z powodu szarej strefy budżet państwa
traci miliardy złotych. Szara strefa
w Polsce to, według najnowszych danych Banku Światowego, nawet 24%
PKB, czyli aż 400 mld zł rocznie. Jej
ofiarą jest cała gospodarka, w tym przede
wszystkim budżet oraz uczciwe przedsiębiorstwa, które tracą rynek, bo nie są
w stanie konkurować cenowo z podmiotami działającymi z naruszeniem prawa.
W walce z szarą strefą niezwykle ważna
okazuje się współpraca. Celem narady
z cyklu „Państwo wrogiem przedsiębiorcy?”, która odbyła się w Pałacu Lubomirskich z inicjatywy BCC i SEA, jest
wypracowanie wspólnych działań przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz na
rzecz likwidacji tej rynkowej patologii.

Krytyczne oceny rządu

Na początku lipca br. powstały przed
dwoma laty Gospodarczy Gabinet Cieni
BCC, znów recenzował poczynania rządu. Odnotowano lekki spadek ocen działań rządu w ocenie przedsiębiorców. Trochę przez aferę taśmową, ale bardziej ze
względu na zapowiedź ozusowania umów

śmieciowych i ciągły brak cięcia stałych
kosztów funkcjonowania państwa. Również za ustępstwa na rzecz górników
– Na ocenie rządu za II kwartał 2014
r. cieniem kładą się taśmy z podsłuchami
rozmów polityków. Są tam wypowiedzi,
które dotyczą gospodarki i przedsiębiorców. Są to wypowiedzi jak najbardziej
naganne i niedopuszczalne – mówił Marek Goliszewski.
BCC oceniło pracę rządu w II kwartale
na 2,4 pkt. O 0,1 pkt. gorzej niż w pierwszym kwartale. Premier dostał 2 pkt, o 0,5
pkt mniej niż na początku roku. – Rzutuje
na to brak redukcji kosztów stałych funkcjonowania państwa i brak likwidacji
przywilejów emerytalnych, które są niekonstytucyjne i niesprawiedliwe społecznie. Rząd ciągle nie podjął tych wyzwań
– tłumaczył prezes Goliszewski. Skrytykował też rząd za ozusowanie umów
o pracę na czas określony. – Spowoduje
to dalszy wzrost szarej strefy, która i tak
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Doktor Marek Goliszewski.

Oceny biznesmenów
jest już szacowana na 22-24 proc. PKB,
czyli ok. 400 mld zł – mówił szef BCC.
– Premiera interesuje tu i teraz. Z żalem
stwierdzam, że jutro już go nie interesuje
– dodał. Pochwalił działania rządu deregulujące gospodarkę.
– Po stronie dobrych ocen trzeba wymienić to, że obecny minister finansów
zajmuje się przede wszystkim finansami,
a nie polityką – mówił prof. Stanisław
Gomułka, główny ekonomista BCC, minister finansów w gabinecie cieni. Pochwalił poprawę po stronie dochodów budżetu państwa. – To nie zasługa ministra
finansów, lecz wzrostu konsumpcji, dzięki któremu mamy wyższe dochody z VAT
– mówił. Ministra finansów pochwalił
za działania zmierzające do utrzymania
kursu redukcji deficytu sektora finansów
publicznych.
Z kolei Janusz Steinhoff, były wicepremier, w gabinecie cieni BCC odpowiedzialny za gospodarkę, pochwalił
rząd za działania zmniejszające naszą zależność od rosyjskiego gazu. – Ceny rosyjskiego gazu są obciążone rentą za brak
możliwości sprowadzania tego surowca

z innych kierunków. Nawet jeśli gazoport nie będzie w pełni wykorzystywany,
to wpłynie na obniżenie cen i poskutkuje
oszczędnościami – mówił Janusz Steinhoff. – To nam da zupełnie inną pozycję
negocjacyjną, jeśli chodzi o cenę gazu
– przekonywał.
Pozytywnie ocenił też rozbudowę
sieci elektroenergetycznych. – Bardzo
dobrze oceniam duże inwestycje w rozbudowę sieci. To poprawia bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Sieci
trzeba rozbudowywać dalej, także ich
połączenia transgraniczne – mówił były
wicepremier. W zakresie wytwarzania
energii wyzwaniem jest jego zdaniem
budowa nowych, wysokowydajnych bloków energetycznych.
– Po licznych restrukturyzacjach,
m.in. zamknięciu 21 kopalń w czasach
rządów Jerzego Buzka i redukcji zatrudnienia o 100 tys. osób, od 2001 r.
górnictwo nie generowało strat. Ale czas
dobrej koniunktury przespano. Nie było
dalszych programów restrukturyzacyjnych. Przy spadku cen na węgiel na świecie górnictwo w Polsce znów znalazło się

w trudnej sytuacji, znów jest pod kreską
– tłumaczył Janusz Steinhoff.
Przekonywał, że konkurencyjność
górnictwu może przywrócić twarda restrukturyzacja. – Zapowiedź premiera,
że nie będzie likwidować nierentownych
kopalń, jest absurdalna – mówił szef resortu gospodarki w gabinecie cieni BCC.
– Nie można utrzymywać kopalń, które
generują straty rzędu 80 czy 100 zł na
tonie węgla. To uderza też w rentowne
kopalnie, które muszą utrzymywać te
przynoszące straty – zżymał się. Jego
zdaniem kopalnie trwale nierentowne
trzeba likwidować.
Rządowi dostało się też za bałagan wokół wydobycia gazu łupkowego. – Nieporadność, przeciągające się negocjacje,
zbyt wysoki fiskalizm, doprowadziły do
spadku zaufania inwestorów. Do tego doszła pisana na kolanie ustawa, której celem było obciążenie KGHM sięgającym
blisko 2 mld zł podatkiem od wydobycia
kopalin. To wszystko sprawiło, że część
inwestorów wycofała się z Polski – krytykował Janusz Steinhoff.
Opr. Red.
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Płaca minimalna
Ø
w 2015 r.

Jak podala PAP, Rząd bez udziału
związków zawodowych ustalił wysokość płacy minimalnej w 2015 r. Będzie to 1750 zł zamiast obecnych 1680
zł – podaje wyborcza.biz za PAP. Proponowany przez rząd wzrost wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę
w 2015 r. z 1680 zł do 1750 zł jest o 19 zł
wyższy od ustawowego minimum wzrostu najniższego wynagrodzenia.

Bać-Pol chce pozyskać
Ø
Społem do współpracy

Odkąd mamy SPAR, jest on naszym
oczkiem w głowie. Będziemy na nim
budować docelowy biznes. Zmieniają się
priorytety – z firmy dystrybucyjnej ewoluujemy w firmę detaliczną. Moje marzenie to 1500 sklepów SPAR w ciągu 1015 lat. Chcemy dogonić Austrię – mówi

w wywiadzie dla „Wiadomości Handlowych”, Leszek Bać, prezes Bać-Pol.
W planach Bać-Polu jest 200 sklepów do końca roku (obecnie działa 150).
Jeśli uda się przyłączać sto punktów
rocznie, to firma osiągnie 1500 w zakładanym okresie. Prezes zakłada, że docelowo wszystkie polskie sieci będą działały z Bać-Polem. Łącznie ze Społem.
Bać-Pol chce sprawnie konkurować
z największymi. Jak powiedział prezes,
gromnym wsparciem było połączenie,
w ramach Grupy Handlowej PL Plus,
z Piotrem i Pawłem oraz Topazem. Podpisaliśmy zobowiązanie, że nie firmy te
nie zostaną sprzedane. Każdy podmiot,
który chce uczestniczyć w tym aliansie,
musi zrobić to samo. Jak sprzeda udziały,
będzie musiał odejść.
O sklepy Społem w różnych miastach
zabiegają różni gracze rynkowi. Jak podają WH: Społem Zabrze przejęła Żabka
Polska, Stokrotka przejęła firmę Społem
Tychy SA, 79 spółdzielni Społem współpracujące w ramach Partnerskiego Serwisu Detalicznego z firmą Eurocash.

Społem zainwestowało

Ø
20 mln zł w budowę
galerii handlowej

Tarnowska Spółdzielnia Spożywców
zainwestowała 20 mln w budowę galerii handlowej o powierzchni 6000 mkw.
w Żabnie k/ Tarnowa. W obiecie poza
supermarketem spożywczym TSSu o powierzchni ok 1700mkw. zlokalizowane są
sklepy różnych branż – agd, rtv, obuwnicze, odzieżowe, z zabawkami oraz usługowe – kwiaciarnia i restauracja.
Oficjalne otwarcie galerii odbyło się
18 lipca. Inwestycja w dużej mierze została sfinansowana ze środków własnych
spółdzielni. W obiekcie zatrudnienie znalazło ponad 100 osób.
Spółdzielcy podkreślają, że jest to największe centrum handlowe w Polsce, którego inwestorem jest Spółdzielnia Społem.
Galeria Żabno to czwarty kompleks
handlowy Tarnowskiej Spółdzielni Spożywców. Pierwszy powstał w 1998 roku
w Tarnowie – Hala Tuchowska (około 6
000 mkw.), drugi w 2004 roku – Centrum
Handlowe przy ul. Hodowlanej (około 12
000 mkw.), trzeci w 2007 roku – Dąbrówka (około 2 500 mkw.).
Żabno leży obok trasy Warszawa
– Kielce – Tarnów – Krynica, w odległości 15 km od Tarnowa i 115 km od

Kielc. Miasto i Gminę zamieszkuje około
19 000 osób.

Małe sklepy będą się

Ø
dalej rozwijać

Nasz kraj odróżnia się od innych zwyczajami zakupowymi – wynika z raportu
ShopperTrends firmy Nielsen. Polacy
średnio co drugi dzień odwiedzają małe
osiedlowe sklepy, ale nie oznacza to, że
rezygnują z dyskontów – pisze „Rzeczpospolita”.
Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym można zauważyć tak dużą
popularność małych formatów handlowych. Analitycy Nielsena oceniają, że
takie sklepy będą się wciąż rozwijać m.in.
ze względu na zmniejszenie różnicy cen
między kanałem tradycyjnym a nowoczesnym. Jeszcze kilka lat temu hipermarkety potrafiły być o jedną trzecią tańsze,
dziś różnica na ich korzyść wynosi ledwie
10 proc., ale idąc do osiedlowego sklepu klienci zaoszczędzają czas i odpada
im koszt paliwa na dojazd. Nieoficjalnie
przedstawiciele hipermarketów przyznają, że poza weekendami dominują klienci
wydający stosunkowo niewielkie kwoty
rzędu kilkudziesięciu zł.

Wraca pomysł
powołania jednego
Ø
organu kontrolującego
producentów żywności
Do pierwszego czytania w Sejmie
skierowany został popierany przez
branżę spożywczą projekt ustawy, zakładający połączenie wielu inspekcji
w jedną, co ma zaowocować zmniejszeniem kontroli u producentów żywności
– czytamy w „Pulsie Biznesu”.
Projekt ustawy zakłada utworzenie
Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej
i Żywności na bazie Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
oraz częściowo Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska
(z zakresu bezpieczeństwa żywności).
Jak twierdzą autorzy projektu, wprowadzenie ustawy zaowocuje redukcją liczby
kontroli oraz podniesieniem ich jakości
i kompleksowości – informuje „PB”.
Pod projektem ustawy podpisani są posłowie Platformy Obywatelskiej.
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MAH „Społem”
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Zakładów Spożywczych z Białegostoku– producenta pasztetu drobiowego bez konserwantów i środków
chemicznych, wytwarzanego w procesie skomplikowanej obróbki termicznej. Dla uatrakcyjnienia oferty dla

          Str. 

tycznego” w zakresie produktów do
pielęgnacji i profilaktyki włosów oraz
ciała; firma VELVETCARE – właściciel marek: Velvet , A…Psik, Szast
Prast, wyłączny dystrybutor Kleenex
i Huggies w Polsce, lider w papierowych produktach markowych w Polsce.
Nowoczesne sposoby prezentacji prasy zostały omówione przez
jej dystrybutora firmę GARMOND
PRESS. O aktualnie realizowanych

Warsztaty
Handlowe
spółdzielni była również prezentacja
i degustacja kawy firmy Dolce Amoro
Caffee. O wysokiej jakości tej kawy
i walorach smakowych decyduje m. in.
jej pochodzenie, ale w największym
stopniu tradycyjny proces wypalania
tzw. metodą mistrzowską. Z nowymi
propozycjami zapoznało się obecne na
warsztatach kierownictwo firmy POLMARS.
Branże przemysłowe reprezentowały: Spółka z o.o. AMA od lat
współpracująca ze spółdzielniami,
dystrybutor ponad 8 tysięcy pozycji
z zakresu kosmetyki, chemii gospodarczej i artykułów higienicznych;
L’OREAL – lider rynku kosmetycznego 17,9% udziałem, zmierzający do
„rozbudowy z MAH biznesu kosme-

Marka własna

K

rajowa Platforma
Handlowa „Społem” oferuje spółdzielniom wiele artykułów
pod marką własną “Społem”, o czym pisaliśmy
wcześniej już wielokrotnie. Ostatnio w tej ofercie
jest rewelacyjna, naturalna woda mineralna, znana
od 1923 r. jako unikalna
woda źródlana w Uzdrowisku Wieniec. Ma ona
wyjątkowe
właściwości
zdrowotne ze względu na
zawartość w niej selenu.
Pisze o nim na portalu
rzekazdrowia.pl Paulin
Moszczyński.
Na wstępie artykułu autor zaznacza: „Przez długie lata selen był uważany
za silną truciznę. I tak jest
w rzeczywistości, ale tylko
wtedy jeżeli dawka tego
biopierwiastka będzie za
duża.” Jednak dalej opisuje:
„W małej ilości neutralizuje on wolne rodniki oraz
aktywuje różne przemiany
biochemiczne ustroju. Selen jest mikroelementem,
który chroni organizm

wspólnych działaniach marketingowych Mazowieckiej Agencji Handlowej wspomnieli przedstawiciele
Chłodni Mazowsze i producenta
lodów ICE MASTRY, aktywnego
uczestnika letniej kampanii LODOmeria2014. Działania związane z Mundialem propozycje letniej
kampanii promocyjnej, jak również
dotychczasowe działania dotyczące
przeorganizowania stref z napojami
i wnioski z wykonanych zmian w tym
zakresie zaprezentował przedstawiciel firmy COCA-COLA.
Po prezentacjach, jak zawsze miały
miejsce indywidualne rozmowy spółdzielców z partnerami handlowymi.

Niedobór selenu w organizmie może być przyczyną
zaburzenia wzrostu, uszkodzenia naczyń krwionośnych, zaćmy ocznej, wypadania włosów, zwyrodnienia
mięśni, uszkodzenia trzustki, wątroby i mięśnia sercowego. Na obszarach ubogich w ten biopierwiastek
np. w Chinach i na Syberii
występuje schorzenie serca
(miokardiopatia) nazywane
chorobą Keshana.
Selen posiada właściwości stymulujące układ
odpornościowy człowieka
oraz zapobiega zatruciom

Dokończenie ze str. 1

Wchodząc do gabinetu prezesa Spółdzielni Handlowo-Detalicznej Hala
Kopińska Janusza Pełki na antresoli,
nie omieszkałem mu tych spostrzeżeń
powiedzieć. Prezes odparł, że to wynik
codziennej troski całej 90-osobowej
załogi, przy harmonijnej współpracy
zarządu z Radą Nadzorczą na czele
z Bogusławą Wojtysiak, byłą długoletnią pracownicą administracji spółdzielni. Ta dobra współpraca i troska
o dobro spółdzielni przyczyniają się
do dobrych wyników ekonomicznych,
bo co roku mimo ostrej konkurencji na
rynku ochockim, Hala Kopińska przynosi zyski oraz dywidendę dla swych 35
członków.
Handel w upalne dni, w okresie wakacji i urlopów, musi walczyć o pozyskanie klienta, bo wskutek wyjazdów
pracowników na wakacje, emerytów
na działki, studentów do rodzinnych
domów, ubywa zwykle w lipcu-sierpniu
40-60 proc. klienteli. Nie rekompensuje
tego ruch turystyczny, bo koncentruje
on się w centrum stolicy i na szlaku
królewskim. Jednak spadek sprzedaży
udaje się ograniczyć do 30 proc. gdyż
szczególnie zadbano o wakacyjne po-

Upalny handel
licznych domów i 15 proc. studentów
z akademików. Załoga zna dobrze
ich gusta i upodobania, a zamówienia
u producentów i dostawców są składane
według nich. Np. wiadomo że z dniem
rozpoczęcia roku akademickiego 1 października trzeba dostarczyć studentom
takich towarów, jak naczynia, talerze,

JOLANTA JĘDRZEJEWSKA
metalami ciężkimi takimi
jak kadm, bismut, rtęć.
Tworzy on z nimi nietoksyczne połączenia, łatwo
wydalane z organizmu.
P.Moszczyński
informuje dalej, że: „Brak
selenu w organizmie występuje nie tylko u chorych na nowotwory ale
także w marskości wątroby i schorzeniach jelit
oraz u dzieci żywionych
sztucznymi odżywkami
oraz alkoholików. Zawał
serca, miażdżyca czy choroba wieńcowa to kolejne
schorzenia którym może
towarzyszyć zmniejszenie
się rezerw selenu w ustroju.”
Autor w zakończeniu
ubolewa, że „Współczesna
cywilizacja systematycznie zubaża organizm człowieka w selen”, ponieważ
„na skutek kwaśnych deszczów i skażenia metalami
ciężkimi, wpływa na niską
jego zawartość w płodach
rolnych.” Poleca przy tym
spożywanie ryb i owoców
morza, nerek zwierząt,
kiełków i otrębów pszen-

Rewelacyjna
SELENKA

przed nowotworami i starością. Badania naukowców
amerykańskich i fińskich
wykazały, że chorzy na
raka mieli zaskakująco niskie stężenia selenu w krwi.
Brak selenu w organizmie
wiązał się z częstszym występowaniem nowotworów
przewodu pokarmowego,
nerek i pęcherza moczowego. Selen przedłuża życie
chorym na raka leczonych
promieniowaniem lub środkami cytostatycznymi.

SHD Hala Kopińska”

nych, kukurydzy, pomidorów, grzybów, czosnku,
drożdży, jako bogatych
w selen. I nie wiedział
zapewne o wodzie „Selenka”!

Jak
poinformował
nas dyrektor Paweł Kochański z KPH Spolem,
w okresie letnich miesięcy – sierpnia i września 2014, KPH Społem
organizuje
sprzedaż
premiową wód pod
nazwą „Lato z SELENKĄ SPOŁEM”. Oferta
jest skierowana nie do
klienta końcowego lecz
wyłącznie do Spółdzielni
współpracujących
z KPH Społem. Szczegółowe zasady sprzedaży premiowej dostępne są w siedzibie KPH
Społem, ul. Grażyny
13/15, 02-548 Warszawa
– Tel. 22 44 08 223, 22 44
08 211, faks 22 44 08 213
kom. 607758525, pawel.
kochanski@spolem.org.
pl
Opr.red.

trzeby klienta. To promocja aż 300
rodzajów napojów, wód mineralnych
z dodatkiem magnezu, wapnia, lodów
/np. firmy Koral, Algida/, gotowych
dań, konserw turystycznych, a także
świeżych sezonowych warzyw i owoców. Ludzie chętniej kupują jednodniowe soki wyciskane, napoje i przetwory
mleczne, kuszą ich zapachami wypieki
na miejscu.
Muszę potwierdzić atrakcyjność letniej oferty. Lody Koral i kawa Jacobs
u gościnnego prezesa były znakomite,
a po powrocie do domu równie świetne
zupy krem – Pan Marchew i Pani Dynia oraz zimny kwas chlebowy Obolon.
Wprost idealne na upał!
Klimatyzacja dla komfortu zakupów i pracy sprzedawców oraz wzmożona praca chłodziarek – jak mówił
zapobiegliwy prezes Pełka – musi być
pilnie kontrolowana i konserwowana,
o co dba dwuosobowa ekipa techniczna. Spółdzielnia musi dbać o oszczędność kosztów, ale eksploatacja urządzeń
chłodniczych w lecie podwaja się.
Pan prezes zwraca uwagę że od
wielu lat Hala Kopińska ma swoich
ok. 80 proc. stałych klientów z oko-

garnki, kubki, spodki itp. do ich zagospodarowania w pobliskich akademikach. Odpowiednie zamówienia składa
się w okresie rozpoczęcia roku szkolnego, w okresach przedświątecznych itd.
Ruch wzmaga się więc nie tylko na dole
w części spożywczej, ale i na I piętrze
w działach przemysłowych.

Specyficznym działem jest dział meblowy, gdzie oferowane są eleganckie meble stylowe. Są tutaj np. stylowe komody,
szafki, sekretarzyki, stoliki, fotele. W oko
wpadły mi piękna lampa witrażowa na
biurko za 355 zł i globus do gabinetu za
146 zł oraz droższe zegary i… szezlong
za 2677 zł.
Kiedy rozmawiamy swobodnie i miło
z prezesem, przychodzi nam poważna
refleksja, że przecież jutro, 1 sierpnia
przypada 70 rocznica – na Ochocie także
rozpoczęło się Powstanie Warszawskie
i gehenna ludności dzielnicy. Walki nie
trwały długo, bo siły niemieckie szybko
zdusiły słaby rozproszony opór powstańców, osaczonych w kilku miejscach. Na
pobliskim Zieleniaku z rąk bandyckich
oddziałów RONA trwała udręka ok. 60
tys. wypędzanych mieszkańców, zabijanych, gwałconych, grabionych. Prezes
Pełka mówi że ze łzami w oczach nieraz
starsi klienci wspominają ten okrutny
czas. Jego własna rodzina, podobnie jak
inne rodziny warszawskie ucierpiała boleśnie, a na Pradze zginęli wtedy dwaj
bracia ojca. Sam po wojnie brał udział
w odgruzowywaniu Warszawy, a przecież
to było wtedy morze ruin…
Doceniamy bohaterstwo młodzieży
powstańczej, która z butelkami szła na
czołgi, ale i męczeństwo ludności cywilnej, mieszkańców Warszawy, mieszkańców Ochoty – podkreślał prezes
Janusz Pełka. Ta myśl, ta pamięć będzie nam zawsze towarzyszyć w każdą
rocznicę godziny W…
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ
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kich po kolei – kobiety w ciąży, dzieci,
starców, mężczyzn. Babcia Olimpia Mioduszewska na szczęście była energiczną
kobietą i umiała ostro przeklinać po ukraińsku…
Na co dzień babcia pana Ryszarda
była biegłą księgową w Centrali „Spo-

ców, a w mieszkaniach pracowników
grywał w brydża. Społemowców łączyła
nie tylko trudna i często niebezpieczna
praca, ale i przyjaźń, braterstwo, troska
o innych.
To dało się odczuć i po powstaniu, kiedy znękanym wygnanym warszawiakom
pomagali spółdzielcy z PSS w Grójcu,
Piasecznie. Ich piekarnie i magazyny
stały do dyspozycji rzeszy bezdomnych,

armii Berlinga, spieszących z nieudaną
odsieczą. Wbrew rozkazom Stalina za co
Berling został odwołany. Do dziś nie ma
nawet tabliczki koło mostu średnicowego
gdzie zginęło tysiąc berlingowców w zapomnianym, jednym z trzech, desancie.
A straty ludności cywilnej? 180 tysięcy
pod gruzami w piwnicach żywcem pogrzebanych, ponad 60 tys. rozstrzelanych,
w tym na Woli 40 tys. Na społemowskiej

kolejne budynki i w sumie zniszczenia
wyniosły 84 proc. stanu przedwojennej
stolicy. Wypędzono 550 tys. warszawiaków. Wielu z nich już nie powróciło
i osiadło za granicą, w różnych miejscowościach kraju, czy w okolicach Warszawy. Ta gehenna, te niewyobrażalne cierpienia, to totalne zniszczenie miasta, jego
zagłada, to wielkie memento dla potomnych – uważa pan Ryszard Schiele. Razi

Hali Mirowskiej do dziś pielęgnujemy
tablicę z podaną liczbą ofiar – 580 ludzi,
w tym kobiet, dzieci, starców. Spędzeni
tu 7 i 8 sierpnia z okolicznych domów
i zabici granatami… Dowódca bandyckich oddziałów Heinz Reinefarth, po
wojnie burmistrz Westerlandu, szanowany prawnik, spokojnie dożywał dni na
generalskiej emeryturze…
W wyludnionej po powstaniu Warszawie Niemcy systematycznie wyburzali

go, uczestnika tragicznych wydarzeń, jednostronne ukazywanie powstania, tylko
przez pryzmat bohaterskich walk, entuzjazmu młodzieży, patriotycznego zrywu…
Nie może pogodzić się z tym, że powstają
komiksy, gry komputerowe, inscenizacje
spłycające, albo fałszujące historię. Ta
„zabawa w wojenkę” zasłania prawdziwy
obraz powstania! Prawdę o całkowicie
bezbronnej, znękanej ludności, jak szczury pochowanej w piwnicach… O Warsza-

wie skazanej na zagładę przez los, przez
ludzi, polityków, dowódców?
DARIUSZ GIERYCZ

Rok Rapackiego

Ryszard Schiele.

Warszawa lat wojny i okupacji

Społemowski ruch oporu

N
Marian Rapacki.
łem”, u boku Rapackiego i uczestniczyła
w wielu spotkaniach spółdzielczych. Jej
mąż Aleksander był lustratorem Centrali. Natomiast przywódca „Społem”,
charyzmatyczny, postawny mężczyzna,
kierujący polską organizacją dystrybucji
żywności w okresie wojny, odgrywał też
kapitalną rolę w pomocy ruchowi oporu,
jeńcom wojennym i ich rodzinom, dzieciom Zamojszczyzny, Żydom w getcie,
literatom i artystom itd. Jak mówi pan
Ryszard – poza pracą był szczególnie ciepłym człowiekiem, brał udział
w spotkaniach towarzyskich społemow-

zrujnowanych, obolałych uciekinierów
z tego piekła. Pan Ryszard z wdzięcznością wspomina tę pomoc. Mówi także, że
mieszkańcy Mokotowa byli zupełnie zaskoczeni powstaniem, przypuszczali że
to represje niemieckie za jakiś zamach?
Na terenach nie objętych walkami, a tych
była wielokrotna większość, ludność
cywilna żyła w piwnicach, bez światła,
wody, żywności, w smrodzie, w nieustannym huku bomb, w ciągłym strachu przed
śmiercią.
Mówi o wielkich stratach, 18 tys. poległych powstańcach, ale i 3,5 tys. żołnierzy

a taką właśnie nazwę zasługuje
celowo i świadomie zorganizowana, przez liderów organizacji społemowskiej, praca spółdzielni,
w tym warszawskich, w okresie krwawej II wojny światowej i bezwzględnej
okupacji niemieckiej. Jeszcze przed
nieuchronnym najazdem Rzeszy Niemieckiej na Polskę, na Zjeździe Krajowym „Społem” w 1938 r. w Gdyni,
kierownictwo Związku „Społem”, na
czele z prezesem Marianem Rapackim,
podjęło decyzje o gromadzeniu zapasów żywnościowych i pomocy, w razie wojny, prześladowanym Polakom
z kraju i Rzeszy, co opisywał we wspomnieniach m.in. Edmund Osmańczyk,
uciekający jak inni z Rzeszy, przed
prześladowaniami hitlerowskimi.
We wrześniu 1939 r. Związek i spółdzielnie „Społem” oddały swe magazyny
i sklepy z zapasami oraz transport, dla
utworzonego przez prezydenta Stefana
Starzyńskiego Miejskiego Zakładu Aprowizacyjnego. Po zajęciu stolicy, okupacyjne władze niemieckie powierzyły
Centrali i sieci „Społem” zadania realizacji systemu kartkowego dla ludności
polskiej, na terenie całej tzw. Generalnej
Guberni, przyznając jej nawet od 1940 r.
prawo dystrybucji cukru konsumpcyjnego.
Na początku 1942 roku kilkanaście spółdzielni warszawskich założyło wspólną spółdzielnie hurtową p.n.
„Wspólny Zakup”. Sprowadzano cukier,
mąkę, kawę, marmoladę, tłuszcze, obuwie, itd. Jak wspominał jej dzielny prezes
Jan Tarkowski, zdecydowana większość
jej transakcji w ciągu trzech lat była nielegalna, a za wiele z nich groziła tylko
jedna kara – śmierci. Po prostu, pula żywności była za mała, aby chronić ludność
Warszawy przed głodem (p. praca zbiorowa pt. „100-lecie Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców 1869-1969”).
Spółdzielnia zaopatrywała się w towary legalnie z oddziałów terenowych
„Społem”, u plantatorów, młynarzy, prywatnych dostawców oraz konspiracyjnie
od „chłopców z lasu” i kolejarzy, którzy
zdobywali transporty niemieckie. Rzeczywiste działania „Wspólnego Zakupu”
były starannie ukrywane i nie doszło ni-

Z kart
historii

L

udobójstwo” to słowo klucz do
zrozumienia
etnicznej rzezi
wołyńskiej w Małopolsce Wschodniej w latach
1943-45. Zginęło wówczas
ponad 200 tys. Polaków – mężczyzn, kobiet, dzieci i starców
-mieszkańców wołyńskiej wsi.
Wymordowały ich oddziały Ukraińskiej
Armii Powstańczej wespół z miejscowa
ludnością ukraińską. Ta armia morderców była podporządkowana Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, którą
dowodzili Stepan Bandera oraz Roman
Szuchewycz. Terror ich spowodował, że
setki tysięcy Polaków opuściło w popłochu swoje domy uciekając do centralnej
Polski.
Takich zbrodni ludobójstwa nie da się
zapomnieć. Dlatego w Warszawie działa
Społeczny Ogólnopolski Komitet Obcho-

„

gdy do poważnej wpadki! Fałszowano
certyfikaty i zamówienia. „Trefne” transakcje rozliczano błyskawicznie gotówką,
wykorzystując fikcyjne konto w Banku
„Społem”. Codziennie niszczono prawdziwą dokumentację księgową i pozostawiano Niemcom tylko fałszywą. Jadące
ze wschodu do Rzeszy, odczepiane na
węźle warszawskim, wykradane Niemcom /!/ wagony z żywnością, trzeba było
rozładować natychmiast i rozwieźć towar
po sklepach w ciągu zaledwie paru godzin!
Gdy w 1944 r. gestapo już deptało
po piętach, to prowadzący dochodzenie
w sprawie sabotażu kolejowego, szef
warszawskiego Kripo Karol Bartel na
sygnał alarmowy ze „Społem” został
przez podziemie zlikwidowany. Jego
akta przejęli zamachowcy. Niższych
rangą agentów i volksdeutschów, po
prostu przekupywano. Trzeba było mieć
zaiste stalowe nerwy, by tak jak prezes
Tarkowski, żądać okazania legitymacji,
a potem rzucać na stół dla gestapowskich
konfidentów zwitki banknotów z szafy
pancernej. To zaiste dobry temat na film
sensacyjny!
Odwaga i brawura potrzebne też były
do zaopatrywania ludności żydowskiej
w getcie, co czyniła Spółdzielnia „Zjednoczenie”, której lokale sąsiadowały
z murem getta oraz inne spółdzielnie. Nocami przerzucano setki kilogramów żywności. Gdy w 1943 r. dogasało powstanie
w getcie, kilkudziesięciu Żydów uratowano, wywożąc ich ciężarówką na Pragę,
albo zatrudniając w społemowskiej wytwórni toreb. Jak pisał Jan Żerkowski,
prezes Rady Nadzorczej „Wspólnego
Zakupu”, szef konspiracyjnej Komisji
Planowania Spółdzielczości Spożywców,
część uciekinierów żydowskich trafiła do
partyzantki kieleckiej.
Podobnie jak we wrześniu 1939, również w dniach Powstania Warszawskiego
magazyny i zapasy „Społem” oddano na
potrzeby władz powstańczych. Podczas
walk i bombardowań poległo wielu społemowców, a wśród nich prezes Centrali
„Społem” Marian Rapacki, wraz z nim
członek Zarządu Stanisław Dippel, prezes Spółdzielni „Zjednoczenie” Ludwik
Mikołajczyk, prezes Spółdzielni „Sklep
Społeczny” Stefan Prokulski.

Nieformalnym testamentem ideowym
Mariana Rapackiego stał się jego wiersz
– poemat o Warszawie, powstały krótko przed wybuchem Powstania (p. tekst
obok).
To bohaterska i świetlana postać. Był
on prawdziwym charyzmatycznym przywódcą społemowskiego ruchu oporu! To
on kierował zaopatrzeniem warszawiaków w czasie oblężenia stolicy we wrześniu 1939, kiedy to pod bombami furmankami z magazynów w Hali Mirowskiej
rozwożono towary, nawet przez ostrzeliwane mosty. Prezydent Stefan Starzyński
odznaczył go wtedy Krzyżem Niepodległości z Mieczami.
Nasza zasłużona nestorka, wieloletnia
warszawska działaczka „Społem” Janina Sikorska pisała w 2002 r. na łamach
„Społemowca”, że „Społem” w okresie
mrocznej okupacji niemieckiej pomagało
rodzinom profesorów krakowskich, podstępnie aresztowanych przez Niemców,
wspomagało artystów, naukowców, pisarzy, malarzy. Obok Edmunda Osmańczyka, wymienia Marię Dąbrowską i prof.
Remigiusza Bierzanka.
„Społem” wydawało „Arbeitskarty”, chroniąc ludzi przed wywózką na
roboty do Niemiec i łapankami (pisałem o tym również przed rokiem,
w artykule „Karol Wojtyła w Centrali
Społem”). Ratowano dzieci Zamojszczyzny, wykupując i wykradając
je z wagonów, ukrywano ściganych,
w tym Żydów z getta. Janina Sikorska,
walcząca w Powstaniu Warszawskim,
sama retorycznie pyta: „A oddziały
leśne, którym „Społem” pomagało żyć
i walczyć z okupantem? A gdy nadszedł
końcowy akt akcji „Burza” – Powstanie Warszawskie, w którym zginął mąż
opatrznościowy „Społem” Marian Rapacki, społemowcy dzielili z honorem
los walczących dzieci Warszawy i wypędzonej ludności cywilnej, a w terenie
spółdzielnie udzielały maksymalnej
pomocy warszawiakom…”
To społemowcy i kupcy z Pruszkowa
wykupili z rąk gestapo młodziutką wówczas, walczącą w Powstaniu, 19-letnią
Irenę Strzelecką, która potem została prezesem Związku „Społem”.

dów rocznic Banderowskiego Ludobójstwa w Małopolsce Wschodniej który co
roku organizuje uroczystości upamiętniające te tragiczne wydarzenia. Komitetowi
przewodniczy zastępca kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska.

jeszcze inni boją się siebie nawzajem,
są zakłamani ...”
Następnie uczestnicy rocznicowych
uroczystości – a były delegacje z wielu
z wielu miast i wsi kraju - przemaszerowali Nowym Światem i Krakowskim
Przedmieściem pod Dom Polonii, gdzie
jest tablica upamiętniająca ofiary
zbrodni OUN-UPA. Tu się odbył
niezwykle wzruszający Apel Pamięci.
Wstrząsające przesłanie pamięci
wygłosił wiceadmirał
Marynarki Wojennej Marek Toczek. Powiedział m.in. „Po latach pozornej ciszy,
na Ukrainie, głównie Zachodniej Ukrainie i – o zgrozo w południowo-wschodniej Polsce, widać wyraźnie jak odradza
się nacjonalizm ukraiński...
W kolejnych miejscowościach odsłania
się pomniki Bandery. Coraz wyraźniej
słyszymy w publicznych wystąpieniach
liderów zgłaszane roszczenia terytorialne
pod adresem Polski, różne pogróżki...
Komu i czemu ma to służyć... ?”
Jerzy Wojciewski

DARIUSZ GIERYCZ

Ludobójstwo
Tegoroczne uroczystości zainaugurowała Msza św. w kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży odprawiona
w intencji ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów.
Patriotyczną homilię wygłosił ksiądz
Tadeusz Issakowicz-Zaleski, który z
ubolewaniem stwierdził, że władze państwowe III RP boją się pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu. „Niestety
od 25 lat wybierani przez nas politycy
– podkreślił – boją się o swoje posady,
inni boją się tej czy innej ambasady,
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Nowe inicjatywy

W

poprzednim numerze pisaliśmy, że w czerwcu br. dwie
warszawskie
spółdzielnie
spożywców „Społem” – WSS Wola
i SS Mokpol, otworzyły nowe sklepy
dyskontowe pod nazwą „TANIOCH”,
gdzie ceny produktów pozostają na
poziomie albo niekiedy i przewyższają ofertę największych konkurencyjnych sieci dyskontów. Dołączają do
nich następne placówki handlowe,
w tym nowy sklep pn. TANIOCH

WSS Praga Południe przy ul. Korkowej 119/123 w Marysinie Wawerskim.
Te nowe inicjatywy naszych spółdzielni wywołały spore zainteresowanie klientów poszczególnych osiedli,
ale i mediów. Każdego mieszkańca
w oczy biją wywieszki z cenami na
witrynach sklepowych, wspomagane
ulotkami i anonsami w internecie.
Frekwencja w tych sklepach zdecydowanie rośnie, podobnie jak dobra opinia społeczna o spółdzielczym handlu,
który dzielnie stawia czoła agresywnej konkurencji.

          Str. 
Branżowy popularny portal dlahandlu.pl w artykule pt. „Koszyk cen:
Lokalny sklep Tanioch wyprzedza
w konkurencji cenowej międzynarodowe sieci” z dnia 28 lipca br. porównuje przykładowo ceny z lokalnego Taniocha z cenami zagranicznych potęg
i zauważa m.in., że: „Bez milionowych
nakładów na reklamy, bez sieci kilku
tysięcy placówek, bez międzynarodowego zaplecza i siły zakupowej wielkiej grupy, bez rzeszy ekspertów od
analizy i pozycjonowania cen a nawet
bez marki własnej, ruszył sklep, który
ma wiele cen niższych od największych

Społemowskie TANIOCHY
i najtańszych sieci handlowych na polskim rynku. Jest nim lokalny sklep Tanioch, należący do spółdzielczej sieci
Społem Wola w Warszawie, który jak
się okazuje bez wszystkich wymienionych wyżej atrybutów konkuruje cenowo z największymi międzynarodowymi
graczami, jak równy z równym. Podobnie jak Dyskont Czerwona Torebka w początkowej fazie rozwoju, sklep
Tanioch nie oferuje produktów świeżych: warzyw i owoców. W ofercie jest
pieczywo i mały wybór wędlin na wagę,
nie ma natomiast mięs. Na półkach Taniocha nie znalazło się też miejsce na
chemię gospodarczą i kosmetyki.
Koszyk 20 produktów kosztuje w Taniochu Społem 84,36 zł, zaś wypadający
w lipcu br. najtaniej w zestawieniu Koszyka cen dlahandlu.pl hipermarket Auchan
te same zakupy oferował w cenie 83,4 zł,
czyli jedynie o 1 zł taniej. Dla porównania w sieci hipermarketów Tesco podob-

Rada Programowa

W

dniu 8 lipca 2014 odbyło się
posiedzenie Rady Programowej „Społemowca Warszawskiego„. Spotkanie na prośbę Przewodniczącej Rady Anny Tylkowskiej,
rozpoczęto uczczeniem minutą ciszy
zmarłego w czerwcu, długoletniego
współpracownika miesięcznika – redaktora Cezarego Bunikiewicza.
Redaktor naczelny Dariusz Gierycz
omówił wybrane artykuły, które ukazały się w pierwszym półroczu bieżącego
roku, a dotyczyły: prawa spółdzielczego,
sprzeciwu polskich spółdzielców odnośnie deprecjonowania roli tego sektora
w Polsce. Odnotowane zostało także
ważne wydarzenie jakim były obrady
Zgromadzenia Ogólnego Komitetu Koordynacyjnego ds. Unii Europejskiej –
Cooperatives Europe, które obradowało
w Warszawie w dniach 2–4 kwietnia. Dla
młodych spółdzielców wydarzeniem był
II Kongres Spółdzielni Uczniowskich,
o którym również informował Społemowiec Warszawski.
Rok 2014 jest ważnym z uwagi na:
145-lecie warszawskiej spółdzielczości spożywców co zostało podkreślone
i opisane w dwóch pokaźnych rozmiarów
artykułach, jak również to że ogłoszony
został Rokiem Rapackiego (1884–1944)
z okazji minionej 130. urodzin i 70. rocznicy śmierci działacza zasłużonego dla
polskiej i międzynarodowej spółdzielczości.
Zamieszczone zostały wywiady z prezesami zarządów spółdzielni w Białymstoku, Poznaniu Pruszkowie, prezentujące zarządzane przez nich spółdzielnie,
ale i trudności na jakie napotykają w codziennej pracy działając na konkurencyjnym rynku.Relacjonowano m.in. doroczne obrady z Zebrań Przedstawicieli,
posiedzenia komitetów członkowskich,
posiedzenia Koła Spółdzielczyń, spotkań władz spółdzielni z pracownikami,
obchodzone uroczystości, posiedzenia
Towarzystwa Spółdzielców, Klubu Działaczy Spółdzielczych.
Czytelnicy zostali poinformowani
o marketingowych i handlowych działaniach realizowanych przez Mazowiecką
Agencję Handlową Społem, Krajową
Platformę Handlową „Społem” oraz
przez poszczególne spółdzielnie.
Plany redakcyjne na drugie półrocze
omówione przez redaktora D. Gierycza,
to tematyka związana z 145-leciem warszawskiej spółdzielczości spożywców,
obchodami rocznicy śmierci zasłużonego dla „Społem” wspomnianego Mariana Rapackiego; 70. rocznica Powstania
Warszawskiego i roli spółdzielczości
w tym okresie; prezentacja społemowskich spółdzielni z okazji obchodzonych
przez nie jubileuszy PSS w Legionowie,
PSS w Pruszkowie, PSS w Grodzisku
Mazowieckim ,WSS Śródmieście; akcje
marketingowe, relacje z działalności spółdzielni na rzecz lokalnych społeczności
w ramach utworzonej rubryki „Biznes dla
społeczeństwa; umieszczanie aktualnych

wydarzeń handlowych, nowych inicjatyw; śledzenie prac Sejmu nad prawem
spółdzielczym; zachowanie pozostałych
tradycyjnie już istniejących działów.
W dyskusji na lipcowym posiedzeniu
zabrala głos Jadwiga Wójtowicz-Garwoła, podkreślając zarówno „merytoryczność artykułów, będących rzeczową
relacją dziennikarską” ,jak i oprawę graficzną szpalt realizowaną m.in. poprzez
zamieszczanie zdjęć. Wydawnictwo
pochwalił także Kazimierz Bendkowski, zwracając uwagę na „złoty środek”
w zachowaniu proporcji w publikowaniu
materiałów współczesnych w połączeniu
z materiałami mówiącymi o przeszłości
spółdzielczej organizacji. Przedstawiciel
KZRSS „Społem” podziękował za wsparcie na łamach Społemowca Warszawskiego inicjatywy Komisji Historycznej Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców,
dotyczącej sprzeciwu przekształcania
spółdzielni w spółki prawa handlowego,
popularyzowanie sylwetki zasłużonego dla Społem Mariana Rapackiego czy
ogłoszenia konkursu Przemiany 25-lecia.
Umieszczenie w czerwcowym numerze wywiadu z Prezesem Zarządu PSS
w Pruszkowie Markiem Hejdą, w którym
nawiązuje do krzywdzącej dla spółdzielczości specustawy z 1990 roku i poniesionych z tego tytułu strat przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek zrozumienia
spółdzielczości przez kolejnych ustawodawców było podstawą propozycji wysuniętej przez uczestniczącego w Radzie
Programowej dyrektora ds. handlu Mieczysława Szumiło z WSS Praga Płd. dot.
sporządzenia bilansu strat, których spółdzielnie doznały na skutek restrykcji wynikających z wymienionej ustawy.
Zaproszony na spotkanie przewodniczący Rady Nadzorczej praskiej
spółdzielni Zbigniew Dejtrowski ponowił wielokrotnie już powtarzany apel
o połączenie sił warszawskich spółdzielni
w stworzeniu jednej mocnej organizacji
handlowej, mogącej stawić czoła innym
podmiotom handlowym istniejącym na
rynku.
Redaktor Jolanta Jędrzejewska wspomniała o podjęciu kroków zmierzających
do poszerzenia ilości spółdzielni prenumerujących miesięcznik. Do grona obecnych dołączyli : PSS w Stalowej Woli,
PSS w Olsztynie, Spółdzielnia Pracy
Handlowo-Produkcyjna w Lublinie, PSS
Południe we Wrocławiu, PSS w Rzeszowie.
Podsumowania posiedzenia dokonała
Anna Tylkowska, dziękując za uczestnictwo obecnym na spotkaniu członkom.
Podkreśliła fakt, że pismo znajduje aprobatę zarówno wśród członków Rady jak
i jego czytelników, co jest potwierdzeniem trafnie opracowanego planu oraz
pracy redakcji nad jego realizacją. Przewodnicząca podziękowała spółdzielniom
wspierającym wydawanie miesięcznika,
życząc wszystkim udanych wakacji.
Jolanta Jędrzejewska

Cepeliada – Sopot 2014

B

arwnie, smakowicie i ludowo
zrobiło się przy sopockim molo.
Jak co roku w środku urlopowego sezonu zawitała tu Cepeliada. To
impreza, która na dobre zadomowiła
się w Sopocie, znajdując od lat trwałe
miejsce w kalendarzu cieszących się
popularnością wydarzeń. W zasadzie
jest to przegląd rękodzieła z całej Polski, ale pojawiają się też rzemieślnicy
i wytwórcy innych branż, a wszystkiemu towarzyszą występy zespołów folklorystycznych odbywające się w muszli
koncertowej.
Tegoroczna Cepeliada jak zwykle
ściągnęła wielu zwiedzających. Wiadomo, urlopując na Pomorzu Gdańskim
– Sopot zobaczyć trzeba, będąc zaś
w Sopocie – na molo pójść trzeba, a że
po drodze jest Cepeliada, to każdy chętnie znajdzie czas by ją odwiedzić. Dobrze więc dobrane przez organizatorów
miejsce i czas, oprócz ewidentnych efektów handlowych, skutkowały kapitalną
promocją polskiej sztuki ludowej wśród
licznie odwiedzających Sopot turystów
zagranicznych.
Takie imprezy, mające w sobie i coś
z jarmarku i coś z festynu, hołdują zasadzie „dla każdego coś miłego”. W tym
roku oferta była bardzo bogata i rzeczywiście dostosowana do …każdego. Organizato r– „Cepelia” Polska Sztuka
i Rękodzieło – wystawił kilka namiotów
z tradycyjną polską sztuką ludową. Były
bajecznie kolorowe pasiaki, stroje regionalnę, ceramika, ozdoby do domu, bibeloty, a wszystko na najwyższym poziomie,
jak na znanego propagatora i mecenasa
tej wytwórczości przystało.
Polskie rzemiosła interesująco promowała kuźnia na świeżym powietrzu,
gdzie nie tylko można było nabyć wyroby kowalstwa artystycznego ale i podpatrzeć jak one powstają. Zainteresowanie
budziły produkty z filcu. Znana z wcześniejszych lat oferta filcowych toreb i plecaków wzbogaciła się o obrusy, serwety
i abażury wykonywane z tego materiału.
Kilka stoisk prezentowało odzież lnianą, a że upał dawał się we znaki, był to towar jak najbardziej na czasie. Bardzo eg-

ne zakupy, zgodnie z lipcowym notowaniem, to wydatek 95,98 zł, czyli ponad 11
zł drożej… „
Jak podsumowuje autor artykułu: „W
przyszłości będziemy z uwagą obserwować ceny w sklepie Tanioch, bo pokazują
one, że wielkopowierzchniowe sieci straciły monopol na taniość.”
Postanowiliśmy poznać także my
29/30 lipca siłę cen społemowskich
w dwóch placówkach: marysińskiej
przy ul.Korkowej i mokotowskiej przy
ul.Puławskiej 87, gdzie ceny pozostają na
równym poziomie. W Marysinie kupowałem siedem produktów za kwotę 21,43
zł. A w tym: mleko Łaciate 2,37, pasztet
podlaski 70 g 0,79, dwa twarożki Almette
po 3,87, atrakcyjne końcówki wędzonek
Sokołowa 290 g za 4,35, barszcz błyskawiczny Knorra tylko po 1,07, płatki
owsiane Kupca 2,27 i reklamówka WSS

za 0,70 zł. Tuż po otwarciu o 9-tej sporo
klientów.
Natomiast przy Puławskiej mój koszyk zakupów wyniósł 44,34 zł, a w nim:
maślanka Rolmlecz 1,37, jogurt Milko
1,57, kwas chlebowy Obolan 2,87, mleko Piatnica 2,57, kefir Robico 1,97, hit
czekoladowy Bahlsena 2,77, seler z ananasem Krakusa 1,37, sałatka zindykiem
Dega 2,17, borówka amerykańska opak.
5,55, ptasie mleczko Wedla 9,87, zupa
mrożona wiejska Renifer 2,95, zupa kalafiorowa Renifer 2,45, trzy pęczki rzodkiewek 3,75 i pomidory po 3,49 1 kg na
wagę oraz dwie reklamówki Mokpolu –
1,40. Mimo tłoku panie niezwykle usłużne i uprzejme, a klienci zdyscyplinowani
w dwóch kolejkach.

zotycznym akcentem branży odzieżowej
był stoisko z ubraniami prosto z Nepalu. Równie oryginalnie prezentował się
kram ze sztuką afrykańską, przy którym
rosyjskie matrioszki zdawały się bardzo
swojskimi. Wielka obfitość biżuterii nęciła elegantki w wieku od lat dwóch do
stu dwóch. Były cacka ze srebra i bursztynu, były korale ze szkła kryształowego, ale też etnika i plastik.

Zgłodniali i spragnieni nie musieli się
obawiać. Cepeliadowe menu było bardzo
różnorodne i bardzo, bardzo smakowite.
Wyroby wędliniarskie już z daleka nęciły
aromatem wędzonki. Pęta kiełbas, szynki,
schaby powodowały niekontrolowany napływ ślinki do ust. Miło i apetycznie pokazały się wędlinki prosto z Litwy. Pieczywo
jak od babci ze wsi wabiło chrupiąca skórką. Aż z Podhala dotarły nad morze oscyp-

Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ

Folklor i apetyt

Dla pań ciekawą propozycją były
stoiska z kosmetykami być może mniej
znanych ale za to legitymujących się certyfikatami ekologiczności firm. Dbając
o urodę nie należy zapominać o zdrowiu.
Szeroka gama naturalnych ziołowych
leków, produktów pszczelarskich i aromaterapeutycznych była odpowiedzią
na to zapotrzebowanie. Wielki kram
prezentujący wszystko do domu byle
z drewna i sekundujący mu z zdrewnianymi zabawkami interesowały i małych
i dużych.

ki. I chwała im za to. Barw miejscowej
kuchni broniły oferowane na sto sposobów
ryby. Łasuchów kusiły ciasta i ciasteczka, cukierki manufakturowego pochodzenia i owoce w czekoladowych polewach.
Generalnie prym wiodła pajda chlęba suto
obsmarowana skwarkowym smalcem
i obłożona plastrami małosolnego ogórasa.
Pragnienie można było zaspokoić świeżo
wyciskanymi sokami. Hitem okazały się te
podawane w wydrążonych owocach. Uzupełnieniem były przyprawy – te z polskich
ogrodów i te z całego świata.
A gdy już człowiek zaspokoił żądzę
zakupów i nieco podjadł, mógł oddać się
uciechom ducha. Pomagały mu w tym zespoły folklorystyczne władające na czas
cepeliady sopocką muszlą koncertową
na Skwerze Kuracyjnym. Byli Koleczkowianie z , oczywiście, Koleczkowa,
Łoniowiacy z Dębna, Bazuny z Żukowa,
Chmielanie z Chmielna, Sierakowice, Ziemia Lęborska, Jantar z Gdańska i Awantura z Trójmiasta. Resztę świata reprezentowali Mezoszilas z Węgier, 14 Oktober
z Serbii, kapela Włodka Votki i Aksamyt
z repertuarem ukraińskim i lwowskim.
Kilkakrotnie już miałem okazję pisać
o sopockiej Cepeliadzie, ale nigdy w zakończeniu nie udało mi się napisać czegoś innego niż to, że impreza potrzebna
i udana. I niech się to nie zmienia.
Tekst i foto:
Jarosław Żukowicz
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Hala Mirowska

W

przeddzień Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, 30
czerwca br. odbyło się tradycyjne z tej okazji w SDH Hala Mirowska spotkanie aktywu śródmiejskiej
spółdzielni z przewodniczącą Rady
Nadzorczej Cecylią Przedpełską i prezesem WSS Śródmieście Anną Tylkowską. Niespodzianką dla zebranych była
obecność dyrektora Przedszkola nr 14
z ul. Senatorskiej 24a Barbary Czekańskiej. Deszczowe popołudnie pozbawiło
spółdzielców możliwości usłyszenia życzeń bezpośrednio od przedszkolaków.
Pokaźnych rozmiarów laurkę z cytowanym poniżej tekstem odczytała dyrektor Przedszkola: „Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości
najlepsze życzenia dalszych sukcesów
i wytrwałości w realizacji wytyczonych
celów oraz wszelkiej pomyślności życzy Rada Pedagogiczna Przedszkola
nr 14 wraz z wychowankami”. Kontakt
z placówką został nawiązany podczas
przeprowadzanej akcji „Właściwe odżywianie pomaga w nauce „oraz przy
organizowanym przez Przedszkole
V. Festiwalu piosenki angielskiej dla
przedszkolaków ze śródmiejskich placówek.

zacjach spółdzielczych i roli jaką pełnią
w nich przedstawiciele Polski.
Z siedmiu zasad spółdzielczych zawartych w Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości z 1995 VI-ta określa czym jest
spółdzielnia dla członków i jakie są jej zadania w umacnianiu ruchu spółdzielczego
w ramach struktur lokalnych, krajowych,
regionalnych i międzynarodowych.
Gwałtowny rozwój organizacji spółdzielczych miał miejsce w drugiej połowie XIX w. Powstały w tym okresie nowe
organizacje, a istniejące przekształcały
się według wzoru roczdelskiego. Od roku
1867 przez kolejne lata trwają prace mające na celu powołanie największej, pozarządowej organizacji, jaką jest od roku
1895 Międzynarodowy Związek Spółdzielczy zrzeszający: 260 organizacji
ze 100 krajów, skupiający około miliard
członków spółdzielni, zatrudniających
100 mln pracowników, mający obecnie swoją siedzibę w Brukseli. W skład

Region Europejski skupiający 84 organizacje spółdzielcze, ogólnokrajowe
,wielosektorowe i branżowe w roku 2006
zostaje przekształcony w stowarzyszenie
„Cooperatives Europe” (Komitet Koordynacyjny ds. Unii Europejskiej) z siedzibą w Brukseli. Komitet reprezentuje
91 organizacji spółdzielczych 35 krajów,
6 europejskich organizacji sektorowych,
160 tysięcy spółdzielni, 123 mln członków, 5,4 mln miejsc pracy. Komitetowi
przewodniczy Niemiec Dirk Lehnhoff,
a członkiem Rady, trzecią kadencję, jest
Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski. Z inicjatywy Cooperatives Europe w Parlamencie Europejskim
powstała grupa kontaktowa ds. spółdzielczości, współpracująca z Europejskim
Komitetem Ekonomiczno-Społecznym
i Komisją Europejską. Priorytetem dla
Spółdzielczej Grupy Roboczej jest zapewnienie spółdzielczym organizacjom
ram prawnych i podatkowych równo-

Spotkanie świąteczne

Związku wchodzą : 4 regiony, 4 komitety
tematyczne, 9 organizacji sektorowych
(bankowa, mieszkaniowa, pracy, rolnicza,
rybacka, spożywców, turystyczna, ubezpieczeniowa, zdrowia). Władze MZS to:
Prezydent – Dama Pauline Green, 4.wiceprezydentów i osiemnastoosobowa Rada.
MDS realizuje liczne programy rozwoju i pomocy. Znaczącym wydarzeniem
dla organizacji było proklamowanie przez
ONZ Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012 a następnie ogłoszenie
przez MZS Światowej Dekady Spółdzielczej 2013–2020.
W strukturze Związku zawierają się
następujące: Afryka, Ameryka Północna
i Południowa, Azja i Ocean Spokojny
oraz Europa.

prawnych wobec innych podmiotów gospodarczych, co podkreślałoby indywidualny charakter spółdzielczości. W tym
zakresie prowadzone są prace określone
Spółdzielczą Mapą Drogową, która będzie zawierała rekomendacje dla Unii
Europejskiej i państw członkowskich, dotyczące: edukacji rozwoju przedsiębiorczości spółdzielczej, dostępu spółdzielni
do środków finansowych i dostępu do
usług wspierania biznesu.
Udział Polaków w Międzynarodowym
Związku Spółdzielczym sięga roku 1904,
kiedy do Komitetu Centralnego MZS został wybrany wielkopolski spółdzielcabankowiec Józef Kusztelan. W 1919 roku
przystępuje Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywczych, w 1928 Związek

lipcu br. weszły w życie nowe
zasady informowania o cenach
towarów i usług. Zmniejszą się
wymogi dotyczące oznaczania produktów. Pozwoli to punktom handlowym
ograniczyć koszty, które generowało
metkowanie każdego towaru z osobna.
Wzrosną za to kary za niedopełnienie
obowiązków.
Do tej pory maksymalna kara za wykroczenia związane z informowaniem

Uchwalona przez Sejm w maju br.
ustawa ma na celu realizację procesu
deregulacji i dostosowanie prawa do realiów rynku – napisano w uzasadnieniu.
– Głównym plusem tej ustawy jest zniesienie obowiązku oznaczania każdego
towaru indywidualnie na półce. Obecnie
będzie można to zrobić w inny sposób,
byleby cena była wskazana w sposób jednoznaczny. To jest niewątpliwy plus tej
ustawy. Przedsiębiorca nie będzie miał
potrzeby angażowania pracowników do
metkowania każdego towaru z osobna,
pracownicy będą mogli zająć się bardziej

o cenach towarów i usług wynosiła 1,5
tys., teraz może to być nawet 20 tys. zł za
jednorazowe naruszenie prawa.
– Ustawa wprowadza bardzo wysokie
kary w przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących
cen. Nowe prawo przewiduje karę administracyjną za tego typu zaniechanie do
20 tys. złotych. Natomiast w przypadku,
gdy dojdzie do trzykrotnego naruszenia
zapisów ustawy w ciągu roku, kara może
wynieść 40 tys. złotych, przy czym ustawodawca pozostawił do ustalenia urzędnikom, jaka ta kara ostatecznie będzie
– mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Radosław Płonka, adwokat
w Kancelarii Prawnej Płonka Ozga, ekspert prawny BCC.

produktywną pracą – wskazuje Radosław
Płonka.
Problemy, jakie mogą powstać z powodu nakładania wysokich kar finansowych na firmy, są większe od korzyści,
jakie wynikają z nowego prawa – uważa
jednak ekspert prawny BCC.
Do tej pory maksymalna stawka kary
według Kodeksu wykroczeń wynosiła
1500 zł, ale odpowiedni przepis został
uchylony. Dodatkowym czynnikiem
ryzyka jest to, że wysokość kar będzie
w dużym stopniu zależeć od uznaniowej
decyzji urzędników. W rezultacie negatywne skutki nowych regulacji najmocniej odczują małe i mikroprzedsiębiorstwa, ponieważ wysokość kar w relacji do
ich przychodu jest bardzo wysoka.

– Hipermarkety do tej pory radziły sobie w ten sposób, że wprowadzały system
kodów kreskowych. Natomiast mikro–
i mali przedsiębiorcy, których nie stać na
wdrożenie tego kosztownego systemu,
oznaczali każdy towar na półce z osobna
– mówi ekspert prawny BCC.
W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny oferowanego produktu, na mocy nowej ustawy konsument
będzie miał prawo żądać sprzedaży tego
produktu po cenie dla niego najkorzystniejszej. W założeniu ma to zniechęcać
firmy do stosowania praktyk mających
na celu wykorzystanie nieuwagi klientów do sprawdzenia, jakie są rzeczywisty koszty nabycia danego towaru czy
usługi.
Choć konsumenci mają pełne prawo
do wiarygodnych informacji dotyczących
sprzedawanych produktów, w tym jednoznacznie określonych cen, to – zdaniem Płonki – ochrona ich interesów nie
wymaga tak wysokich sankcji. Podkreśla,
że ustalając ich wysokość, ustawodawca
źle wyważył z jednej strony, społeczną
szkodliwość niedopełnienia tych obowiązków przez firmy, a z drugiej – społeczne koszty związane z możliwym bankructwem przedsiębiorcy.
– Konsekwencją tego typu rozwiązania może być utrata miejsca pracy, a także
likwidacja niektórych mniejszych firm,
które nie będą w stanie ponieść tego typu
kosztu. Wysokość kary jest nieadekwatna
do stopnia społecznej szkodliwości takiego czynu – uważa Płonka.
Opr.red.

O święcie spółdzielców pamiętali również podopieczni Ogniska Wychowawczego TPD z ul. Boya, składając osobiście członkiniom Koła Spółdzielczyń
życzenia na ich cyklicznym spotkaniu
w miesiącu czerwcu.
Na zaproszenie śródmiejskich spółdzielców w spotkaniu w Hali Mirowskiej
wziął udział dyrektor Spółdzielczego
Instytutu Badawczego przy Krajowej
Radzie Spółdzielczej dr Adam Piechowski, który przekazał uczestnikom ważne
informacje o międzynarodowych organi-

Informowanie o cenach

W

Nowe zasady

Felieton obywatelski

W

ięcej niż 95 proc. obrotu na
rynkach finansowych, nie
ma nic wspólnego z funkcjonowaniem gospodarki i jak mówią
ekonomiści – jest czystą spekulacją.
Słowa te usłyszałem podczas oglądania
w telewizji dyskusji grona czołowych
profesorów – specjalistów od gospodarki i ekonomii. Muszę przyznać, że ta
proporcja 95 do 5 na korzyść rekinów
finansowych najpierw mnie zaskoczyła, potem tak po ludzku zezłościła, a
następnie zacząłem zgłębiać temat czytając różne materiały dotyczące finansów, ekonomii i gospodarki... Niestety
miał rację profesor wypowiadający się
w dyskusji telewizyjnej.
Sukcesywnie nabierałem przeświadczenia, że tzw. rynki finansowe mają
niewielki pozytywny związek z realną
gospodarką, a głównie są na wiernopoddańczej służbie liderów gier i zagrywek
spekulacyjnych. Rzecz jasna za stosowną
prowizję nie tylko w tle, ale i na kontach.
Kiedy piszę te słowa przypomniałem sobie, że kilkanaście lat temu przeprowadziłem dla tygodnika „Przekrój” interesujący
wywiad z b. ministrem handlu zagranicznego, ówczesnym prezesem Krajowej
Izby Gospodarczej, dr.Andrzejem Arendarskim. Z rozmowy wynikało niezbicie,
że rynki finansowe – tak popierane w
kraju przez figurę ekonomiczną, mocno

lansowaną przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, prof.
Leszka Balcerowicza, za główne zadanie
postawiły sobie maksymalizację zysków
dla wąskiego grona wtajemniczonych
osób kierujących tymi rynkami.
Najczęściej w sposób tajemny, zagmatwany, tak że często niejeden ekonomista
nie mógł się w tym połapać. Dlatego
wywiad ukazał się pod tytułem „Niewidzialna ręka rynku niczego nie załatwi”.
I nie załatwiła, ale pomieszała w głowach

Pazerność
krajowych wielbicieli i miłośników niezbyt widzialnych rynków finansowych. I
wywiadowca i przeprowadzający wywiad
mieli sporo satysfakcji, gdyż kilka stacji
radiowych i telewizyjnych oraz niektóre
gazety i czasopisma omówiły go dość
życzliwie.
W opublikowanym rok temu raporcie
Klubu Rzymskiego na temat podtrzymywania zdolności i skuteczności zagubionego dla gospodarki pieniądza autorzy
tego dokumentu – po analizie funkcjonowania giełd, także giełdy warszawskiej
– wykazali, że ponad 95 proc. obrotu na
rynkach finansowych nie ma nic wspólnego z działalnością gospodarczą i jest wyłącznie spekulacją, służącą do cyniczne-
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go zagrabiania pieniędzy naiwnych ludzi,
firm i przedsiębiorstw... Chcę podkreślić,
że Klub Rzymski ma opinię jednego z
najpoważniejszych gremiów przygotowujących raporty na temat zagrożeń w
rozwoju świata.
Pazerność w Polsce ma różne szczeble. Otóż w przedsiębiorstwach, w których
Skarb Państwa ma udziały większościowe
na skutek ustawy ograniczającej pobory w
firmach państwowych (tzw. ustawa kominowa) członkowie zarządu mogą otrzymać jedynie sześciokrotność średniego
wynagrodzenia – to „ledwie” 23 tys. złotych miesięcznie. Jak tu przeżyć za takie
pieniądze... ? W trosce o jeszcze lepszy
poziom życia „ważniejszych osób” polscy
politycy z różnych opcji politycznych, ich
rodziny, krewni, powinowaci, przyjaciele
ze studiów, znajomi z dzieciństwa zatrudniają się w spółkach z ...mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa, w których ograniczenia wynikające z ustawy
kominowej nie obowiązują. Ta tendencja
nasila się sukcesywnie. Tylko głupek nie
byłby wdzięczny opcji, która tak go solidnie usytuowała. Zwłaszcza, że różne
wybory wkrótce...
Otrzymanie takiej pracy za sprawą
wyższego urzędnika którejś z mainstremowych sił politycznych – zdaniem
przedstawicieli prokuratury „nie ma znamion przestępstwa płatnej protekcji”...
Jerzy Wojciewski

Spółdzielczości Spożywców RP. W 1936
podczas jubileuszowego Zjazdu Społem
Związku Spółdzielni Spożywców RP odbywa się posiedzenie Komitetu Centralnego MZS, w którym zasiadają Michał
Chrystowski, Romuald Mielczarski i Marian Rapacki – reprezentant „Społem”.
Do Międzynarodowego Związku Spółdzielczego należą następujące organizacje: Krajowa Rada Spółdzielcza, Krajowy Związek Spółdzielni Spożywców
„Społem”, Krajowa Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa, Związek
Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Związek
Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych
RP, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych (czasowo zawieszony).
We władzach światowych, europejskich i sektorowych/tematycznych zasiadają: Jakub Janiak, Janusz Paszkowski,
Jerzy Jankowski,, Alfred Domagalski, Tomasz Jórdeczka, Eugeniusz Laszkiewicz,
Hanna Wróblewska.

Prelekcja dr Adama Piechowskiego
została przyjęta rzęsistymi brawami.
Druga część spotkania była poświęcona aktualnej sytuacji w Spółdzielni.
Wyniki finansowe, informacje o podjętych pracach związanych z dalszą
modernizacją Hali Mirowskiej i dotyczących zakończenia działalności DH
Sezam oraz związanych z uruchomieniem placówki w Wilanowie zaprezentowała prezes Zarządu Anna Tylkowską.
Wśród uczestników spotkania była Lilianna Gałązka członek Rady Nadzorczej
minionej kadencji, której podziękowano
za pracę w Radzie i Komisji SpołecznoSamorządowej.
Na zakończenie spotkania wszyscy
spółdzielcy zostali obdarowani słodkimi
upominkami.
Tekst i foto:
JOLANTA JĘDRZEJEWSKA

Klub Działaczy Spółdzielczych

M

iędzynarodowy
Dzień
Spółdzielczości jest okazją
do wielu spotkań, organizatorzy łączą swoje podstawowe
obowiązki z przygotowaniem uroczystych akcentów. Tak było w dniu
lipca br. podczas spotkania organizowanego przez istniejący przy Zarządzie Krajowej Rady Spółdzielczej
KLUB DZIAŁACZY SPÓŁDZIELCZYCH. Zebranych powitał Prezes
Klubu Bogdan Augustyn.Tradycją
Klubu są przygotowywane co roku
dla osób szczególnie zaangażowanych
w pracę społeczną dyplomy uznania.
W tym roku podziękowania od Prezesa Zarządu KRS Alfreda Doma-

Nie po raz pierwszy Prezes podkreślił
brak zrozumienia dla sektora spółdzielczego ze strony władz państwowych,
gdy tymczasem zarówno w Europie jak
i na świecie spółdzielczość jest cenioną
forma gospodarki. Wielokrotnie zgłaszane na przestrzeni lat projekty nie
znalazły się w kręgu zainteresowania
ustawodawcy. Nie bez powodu wspomniał o deprecjonowaniu rangi spółdzielczości w ostatnim czasie poprzez
używanie przez dziennikarzy określenia „spółdzielnia” dla osób związanych z podsłuchami. Stąd też wydane
z końcem czerwca br. Oświadczenie w
imieniu 8 milionów polskich spółdzielców, dotyczące zaniechania obrażania

Odkrycie
dokumentu
galskiego za wieloletnią działalność
w spółdzielczych środowiskach oraz
życzenia z okazji obchodzonych jubileuszy otrzymali: Bogdan Augustyn, Zygmunt Łabędzki, Elżbieta
Kuczyńska, Bohdan Saar, Katarzyna Skiba-Gomułka, Zofia Sikora,
Eugeniusz Zochniak. Podczas tego
spotkania nie mogło zabraknąć części merytorycznej, w której zabrał
głos zaproszony na spotkanie prezes
Alfred Domagalski, który przede
wszystkim podkreślił znacząca rolę
spółdzielców – jubilatów w rozwoju
polskiego ruchu spółdzielczego. Podziękował za dorobek wieloletniej,
rzetelnej pracy zawodowej i społecznej w spółdzielniach i związkach
spółdzielczych, podkreślając, że działalność ta przyczyniła się zarówno do
rozwoju polskiego ruchu spółdzielczego jak i wzbogacenia jego form
działania.
W związku ze spółdzielczym świętem Prezes KRS wspomniał o licznych
uroczystościach związanych z obchodami spółdzielczego święta w całym
kraju. Podkreślił, że zadaniem spółdzielców jest nagłaśnianie działalności
prowadzonej przez ten sektor i podkreślanie roli społecznego zaangażowania.

spółdzielczości i deprecjonowania jej
znaczenia i roli, jaką odgrywa na przestrzeni wieków.
W tej sytuacji niezwykle ważną rolą
jest utożsamianie się ze spółdzielczością, pokazywanie jej dorobku, szerzenie informacji o podejmowanych działaniach prospołecznych, powielanie
dobrych form funkcjonowania. Wciąż
spółdzielcy mają wiele do zrobienia dla
umacniania pozycji swojego sektora na
mapie gospodarczo-społecznej Polski.
W dyskusji zabrał głos m.in. Eugeniusz Zochniak z-ca prezesa Klubu, kustosz Muzeum Spółdzielczości w Polsce, relacjonując swoje „odkrycie „ tj.
znalezienie w domowym archiwum dokumentów, dotyczących powołania do
życia Stowarzyszenia Obrony Spółdzielczości. Z dokumentów wynika, że
Komitet Założycielski wymienionego
Stowarzyszenia został wpisany do rejestru sądowego w styczniu 1991 r., a
jego pierwsze posiedzenie odbyło się
w Spółdzielni Spółdzielczy Dom Handlowy Koszyki w 1990 roku tj. w roku
wprowadzenia restrykcyjnej ustawy
krzywdzącej spółdzielczość. Więcej
informacji w kolejnym numerze Społemowca Warszawskiego .
Jolanta Jędrzejewska
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Kreatywny Butik One dla dlahandlu.pl zamieścił 3 lipca br. garść porad
dla sprzedawców, które warto przestudiować.

Poradnik:
Cztery główne typy klientów.
Jak do nich mówić,
by sfinalizować sprzedaż?

Jak wiadomo klienci się różnią. Mają
różne potrzeby i oczekiwania związane z wizytą w sklepie. Jednak im lepiej
sprzedawca pozna swojego klienta, tym
lepiej może dostosować konkretną ofertę.
Nie jest to natomiast proste w przypadku
sklepów zlokalizowanych przy punktach
komunikacyjnych lub w centrach handlowych, w których często pojawiają się
nowi klienci, tylko na jednorazowe zakupy. Co może w takiej sytuacji pomóc?
Każdy człowiek posiada tzw. podstawowy system reprezentacji. Oznacza to,

          Str. 

Pan Piotr – Kinestetyk

Pan Piotr jest bardzo ruchliwy, nie potrafi ustać na miejscu. W czasie rozmowy
chodzi po sklepie, poklepuje siebie lub
innych i raczej unika kontaktu wzrokowego. Mówi wolno, czasem z trudem
dobierając słowa. Dość żywiołowo gestykuluje, pokazując, co mówi.
Porada dla sprzedawcy
W jego słowniku często widnieją słowa związane z kontaktem : dotykać, podejście, zerwać, chwytać.
W komunikacie skierowanym do kinestetyka odwołuj się do pozytywnych emocji.
Na pytanie klienta: „Strasznie się spieszę,
a nic mi się właściwie nie rzuca w oczy.
Może mi Pan coś doradzi?” odpowiedz:
„A może poszukamy czegoś w tej części?
Tutaj mamy nowości i bestsellery, które
klienci bardzo lubią?”
Małgorzata Dziubała i Aleksandra
Lechwar-Szwarc, założycielki firmy
Kreatywny Butik ONE www.kreatywnybutikone.pl, która dostarcza pomysły

Porady
dla sprzedawców
że preferuje określony sposób komunikacji, aby mózg jak najlepiej odbierał informacje. Dostosowanie stylu rozmowy do
cech drugiej osoby może podnieść skuteczność sprzedaży. Co należy wiedzieć,
aby komunikacja z klientem była jak najbardziej zrozumiała i efektywna? To, że
wzrokowcy mówią obrazami, słuchowcy
brzmieniami, a kinestetycy i dotykowcy
uczuciami i doznaniami.

Pan Andrzej – Wzrokowiec

Pan Andrzej utrzymuje kontakt wzrokowy ze sprzedawcą zgodnie z zasadą, iż
„lepiej słyszy, jeśli dobrze widzi”. Mówi
raczej szybko, wysokim głosem. Opowiada nieco chaotycznie, często używając
skrótów myślowych, gdyż przed oczami
ma obraz sytuacji, o której opowiada.
Z uwagi na żywą gestykulację można dopatrzeć się włoskiego stylu prowadzenia
rozmowy.
Porada dla sprzedawcy
Utrzymaj kontakt wzrokowy. W trakcie rozmowy używaj słów takich jak:
wyraźny, widzieć, patrzeć, obserwować,
wyobrażać, wyjaśnić. Nie zarzucaj klienta dużą ilością informacji ani danych.
W takiej sytuacji ta osoba będzie czuła
się zagubiona i straci zainteresowanie.
Staraj się mówić obrazami, używaj ciekawych przenośni. Pokaż asortyment, pozwól rozejrzeć się po sklepie. Rozmowa
może wyglądać na przykład tak: „Widzę,
że macie Państwo nowy produkt w ofercie” albo „Czy mógłby Pan pokazać mi
ten produkt?” odpowiedz: „Proszę spojrzeć na ten nowy produkt, z oferty znanej
marki, wygląda bardzo zachęcająco” albo
„Proszę, można rozejrzeć się po sklepie.
Jak tylko coś Pan zobaczy interesującego,
to zaraz Panu podam.”

Pani Kasia – Słuchowiec

Pani Kasia zazwyczaj jest bardzo rozmowna, mówi szybko i rytmicznie. Ma
na ogół przyjemny głos, często nazywany
„głosem radiowca”. W rozmowie często
przerywa kontakt wzrokowy i nadstawia
ucho.
Porada dla sprzedawcy
W trakcie rozmowy używaj słów:
wysłuchać, słyszeć, głośno, cicho, stonowany. Osoba taka łatwo przyswaja dużą
ilość informacji, ale warto używać słów
ciekawie brzmiących. Na pytanie klientki: „Co może Pani powiedzieć o aktualnej
promocji?” odpowiedz: „Brzmi bardzo
interesująco: 4 produkty w cenie 3”.

Pani Basia – Dotykowiec

Poznasz typ takiej osobowości po
żywej gestykulacji. Często trzyma jakiś
przedmiot w ręce i bez pytania dotyka
wszystko, co znajduje się obok. Dla takiej osoby emocjonalny kontakt z drugą
stroną jest szczególnie istotny.
Porada dla sprzedawcy
Postaraj się wytworzyć ciepłą, sympatyczną atmosferę, aby klient czuł się swobodnie i bezpiecznie. Na słowa klientki:
„Czuję, że dla mojej siostry będzie to
idealny prezent” odpowiedz: „Sądzę, że
to naprawdę jest dobry wybór. Myślę,
że jak jeszcze opakujemy ten produkt
w ozdobną torebkę, to całość na pewno
się siostrze spodoba.”

na rozwój biznesom małym i dużym.
Autorki 5-ciu branżowych e-booków
„Pomysł na biznes. Jak zwiększyć sprzedaż w swojej firmie?” dla: kwiaciarni,
piekarni, cukierni i kawiarni, pensjonatów, salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Są to unikalne na rynku poradniki
pełne pomysłów i inspiracji na skuteczne działania biznesowe. Prowadzą także
konsultacje oraz szkolenia, np. Zespół
Skutecznych Sprzedawców. Po więcej
informacji kliknij tutaj: http://kreatywnybutikone.pl/
Jacek Dziewanowski na portalu dlahandlu.pl podobnie zamieszcza porady
o tym jak uczynić z lokalnych produktów hit sprzedażowy.
Właściciel każdego sklepu spożywczego, który posiada w ofercie naturalne
produkty od lokalnych producentów powinien zrobić wszystko, żeby wyeksponować dobre jakościowo towary i poinformować klientów o ich pochodzeniu.
Właściwe podejście do promowania lokalnych wyrobów może okazać się kluczem do sukcesu niewielkich placówek.
TNS zbadał stosunek Polaków do
naturalnego jedzenia. Jak się okazuje
Polacy poszukują naturalności i odrzucają sztuczność. Najbardziej to widać
w sferze związanej z żywnością. 78
proc. badanych uważa, że żywność powinna pozostać naturalna i dlatego nie
akceptuje nienaturalnych i przetworzonych produktów.
Przede wszystkim jeśli już posiadamy
w swojej ofercie naturalne, zdrowe i lokalne produkty warto o tym przypominać
klientom. Samo postawienie produktu na
półkę to stanowczo za mało. Im bardziej
nasz sklep idzie w kierunku naturalności,
tym bardziej powinno się to odbić w jego
wystroju. Meble z naturalnych materiałów, drewno, cieplejsze światło, naturalne
dekoracje.
Gdy nasz lokalny, zdrowy asortyment
jest niewielki w tej naturalnej tonacji
możemy urządzić tylko wybraną część
sklepu, półkę, wyspę czy nawet fragment półki. Jeśli nie chcemy inwestować
w nowe meble warto przynajmniej przy
cenówkach zaznaczyć naturalne produktów. Może to być zrobione za pomocą
zielonych grafik, które odróżniając się
od reszty podkreślają dodatkową wartość
konkretnego produktu. Możemy wymyślić swój znak graficzny, którym będziemy sygnować naturalne bądź lokalne wyroby np. zielony listek.
Podobnie na ulotkach. Zazwyczaj
właściciel sklepu dzieli produkty na kategorie na przykład mięso, sery, słodycze
itd. Te kategorie warto jeszcze podzielić
pod względem naturalności i promować
te lokalne prezentując je na np. zielonym,
bądź drewnianym tle.
Jeśli mamy miejsce przed wejściem
do sklepu lub zaraz przed halą zakupową
warto zawiesić tam wszelkie certyfikaty
czy informacje o regionach, z których pochodzą dane produkty. Dla pewnej grupy klientów ważne jest jak długo i z jak
daleka jechało jedzenie. Jeśli możemy
się pochwalić że jakaś marka serów jest
produkowana np. 15 km od to nas warto
pokazać to na mapce i podkreślić że u nas
można kupić towary naprawę lokalne.
Witryna sklepu powinna być zatem wizytówką lokalności sprzedawanych w placówce produktów.
Opr.red.

CO PISZĄ INNI?
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ak pisze Rzeczpospolita 16 lipca br.,
Polska jedynym krajem w Europie, w
którym małe sklepy zyskują na popularności. Polacy średnio co drugi dzień
odwiedzają małe osiedlowe sklepy.
Co wcale nie oznacza, że rezygnują z
dyskontów. Ożywieniu popytu na żywność sprzyja realny wzrost płac oraz
wyhamowanie tempa podwyżek cen
produktów spożywczych – informuje
Rzeczpospolita.
Polska odróżnia się od innych krajów
zwyczajami zakupowymi, co potwierdza
najnowszy raport
ShopperTrends firmy Nielsen. Wynika z niego, że tradycyjne placówki są
dla konsumentów
bardzo ważne a Polacy odwiedzają je
średnio co drugi dzień. Poza tym częściej
niż dwa razy w tygodniu robimy zakupy
w sklepach convenience, których przykładem jest sieć Żabka.
Jak informuje Rzeczpospolita nieoficjalnie przedstawiciele sieci hipermarketów przyznają, że poza weekendami
dominują klienci wydający stosunkowo
niewielkie kwoty rzędu kilkudziesięciu
złotych. Jacek Spychała, rzecznik spółki Żabka Polska, która prowadzi też sieć
Freshmarket przyznaje, że reprezentowana przez niego sieć codziennie obsługuje ponad 1,5 miliona Polaków, którzy
oczekują bliskości sklepu i wygody dokonywania zakupów. Z drugiej strony nie
słabnie jednak zainteresowanie dyskontami. Wśród osób, które robią w nich zakupy co najmniej raz w tygodniu, ponad
połowa właśnie tam wydaje najwięcej
pieniędzy.
Rzeczpospolita podaje, że Polska jest
jedynym krajem w Europie, w którym
można zauważyć tak dużą popularność
małych formatów handlowych. – Jeszcze kilka lat temu różnice w cenach na
korzyść hipermarketów sięgały 35 proc.
Dzisiaj mniejsze sklepy są droższe ledwie o ponad 10 proc., a odpada koszt paliwa na dojazd czy większa strata czasu.
Dodatkowo na całym rynku ceny wciąż
spadają, co jest efektem ogromnej konkurencji.

Zdaniem ekspertów małe sklepy mogą
się rozwijać, ponieważ dla klientów coraz ważniejsza jest wygoda i możliwość
robienia zakupów blisko domu. Jednak
wciąż kluczowa jest cena, dlatego, ich
zdaniem, aby zaproponować odpowiednio atrakcyjne warunki, trzeba się integrować w większe grupy.
Natomiast wyborcza.biz z 16 lipca br.
stwierdza, że hipermarkety tracą rynek.
Każdy kolejny kwartał oznacza spadek sprzedaży o 4-5 pkt proc. Fatalny
był dla nich poprzedni rok, fatalny był
początek obecnego. Dlaczego? Dlatego,
że połowa Polaków mieszka na wsi albo

oznajmił, że po trzech latach przerwy
uruchomi przynajmniej dwa nowe hipermarkety.
Hipermarkety cały czas szukają „nowego otwarcia”, również na Zachodzie.
Niedawno brytyjska prasa opisywała,
jak ciężkie lanie sprawia hipermarketom
i dużym supermarketom konkurencja w
postaci Aldi czy Lidla. Udziały Tesco,
Asda czy Sainsbury’s w przyszłości mają
maleć, dyskontów – rosnąć.
Rzeczpospolita z 10 lipca jeszcze dokłada wielkim sieciom głosząc: Targowiska zabierają klientów hipermarketom
Tylko Włosi kupują częściej na bazarach niż Polacy. Naszym targowiskom nie zagroził
nawet e-handel.
One same zabierają
natomiast
klientów
hipermarketom – pisze
„Rzeczpospolita”.
Dane GUS wskazują wyraźnie, że targowiska ani nie tracą,
ani nie zyskują w ostatnim czasie. Stałych, czyli tych funkcjonujących przez
cały rok jest 2,2 tys. w całej Polsce. Tymczasowych otwiera się aż 6,5 tys.
Według „Rz” przez bazary przechodzi nawet kilkanaście miliardów złotych
rocznie, co daje wynik rzędu 1,7 proc.
całej sprzedaży detalicznej. Daje nam to
drugie miejsce w Europie. Choć 1,7 proc.
nie robi wrażenia, to gazeta wyjaśnia, że
to mniej więcej połowa całego handlu
internetowego. Poza tym dane mogą być
niedoszacowane, bo przecież większość
transakcji na targowiskach to szara strefa.
Bazary zaczynają też korzystać z mody
na zdrową czy nieprzetworzoną żywność.
Według badań UOKiK aż 47 proc. Polaków traktuje targowiska jako pierwsze
miejsce do zakupu warzyw i owoców. 30
proc. kupuje tam mięso. Tyle samo osób
według badań firmy PMR się tam ubiera.
Największym wrogiem dla targowisk
są dziś dyskonty – pisze „Rz”. To one
niskimi cenami i bliskością osiedli mieszkaniowych podbierają klientelę. Z drugiej
strony Polacy coraz rzadziej wybierają
zakupy za miastem w dużym hipermarkecie. To właśnie ich klientela przeniosła
się częściowo na bazary.

Mali i duzi
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w małych miasteczkach. Tam wielkich
hangarów stawiać się nie opłaca. Tam
wystarcza Biedronka czy Lidl – czytamy w wyborczej.biz.
Sklep Tesco przy Połczyńskiej znajduje się na przedmieściach i klienci zaglądają tu właściwie tylko w soboty i niedziele.
Już jedna trzecia przychodów tego sklepu
to sprzedaż online. Tesco, zachęcone powodzeniem projektu, mocno rozwija ten
kanał sprzedaży – jest już właściwie we
wszystkich dużych miastach.
Aż 79 proc. klientów e-sklepów to
kobiety. Klienci zamawiają przez sieć
najczęściej cukier, masło, banany, wodę
mineralną, ziemniaki oraz mleko. Czy w
kierunku online pójdą też inne sieci hipermarketów? Swój sklep internetowy,
ale tylko w Warszawie, ma Auchan – od
połowy 2011 roku. Jest on skonstruowany jednak według trochę innego modelu.
O ile Tesco zaopatruje klientów bezpośrednio z hipermarketowych półek, o tyle
Auchan ma swój wydzielony magazyn
tylko na potrzeby handlu internetowego
(co oznacza, że zamówienie klienta powinno się pokrywać w 100 proc. z tym,
co dostaje). Sieć nie do końca jest ze swojego e-sklepu zadowolona – informuje
wyborcza.biz.
Swoje wejście w e-handel kilka lat
temu mocno rozważał też Carrefour. Dziś
milczy w tej sprawie. Za to kilka dni temu

Opr.red.

Prawo na co dzień l Prawo na co dzień l

Czas pracy osób niepełnosprawnych

W

Dzienniku Ustaw z 2014 r.
poz. 877 została opublikowana nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z
dnia 27.08.1997 r. (tj..Dz. .U. z 2011r..
nr 127, poz.721 z późn.zm.). Nowelizacja ta została uchwalona na skutek
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego,
który zakwestionował w swoim wyroku
z dnia 13 czerwca 2013 r. obowiązującą
od 1 stycznia 2012 r.regulację dotycząca
norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych. Trybunał uznał, że uzależnienie stosowania norm czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych w stopniu
umiarkowanym i znacznym od otrzymania zaświadczenia od lekarza medycyny
pracy jest niezgodne z Konstytucją.
Pracownicy posiadający znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności mogą pracować w normach obejmujących ogół zatrudnionych, czyli 8
godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pod warunkiem jednak, że na ich

wniosek, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników wyrazi
na to zgodę albo osoby niepełnosprawne
zatrudnione przy pilnowaniu.

Osoby legitymujące się niepełnosprawnością w stopniu znacznym bądź
umiarkowanym są objęte obniżonymi
normami czasu pracy, wynoszącymi 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień bez
konieczności spełniania dodatkowych
warunków.
W związku z nowelizacją ustawy osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym
lub umiarkowanym, które przed dniem 10
lipca br. pracowały w normach 8 godzin
na dobę i 40 godzin na tydzień, gdyż nie
wystąpiły z wnioskiem o uznanie za celowe stosowanie do nich skróconych norm
czasu pracy, albo też lekarz wniosek w tej
sprawie odrzucił, automatycznie – od
10 lipca 2014 r. – przejdą na normy obniżone (7 godz. na dobę i 35 godz. na tydzień). Dla osób, które już przed nowelizacją pracowały w normach obniżonych
(7 godz. na dobę i 35 godz. na tydzień)
nic się w tym zakresie nie zmieni.

Jeżeli zamierzają powrócić do norm
powszechnych, muszą wystąpić ze stosownym wnioskiem i otrzymać zgodę
lekarza. Skrócone normy czasu pracy
obowiązują pracownika niepełnosprawnego od dnia przedstawienia pracodawcy
orzeczenia potwierdzającego znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w związku z tym po wliczeniu tej
osoby do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Jednakże zastosowanie skróconych norm czasu pracy nie może spowodować obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej
wysokości., jak również stawek godzinowych. Godzinowe stawki wynagrodzenia
zasadniczego, odpowiadające osobistemu
zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na skrócone normy czasu pracy ulegają podwyższeniu w takim stosunku, w jakim
pozostaje dotychczasowy wymiar czasu
pracy do skróconych norm.
Opracowała:
Monika Bobke

Str. 															

SMAKI WARSZAWY
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ziałają dopiero od miesiąca, a już
mają swych fanów. Oferta na razie nie jest zbyt imponująca, ale
IO,RAVIOLO w Alejach Jerozolimskich
to popularna włoska, niedroga pierogarnia. Króluje tytułowe ravioli w różnych
postaciach. Wybraliśmy te z mięsem,
w sosie śmietanowym z grzybami i parmezanem. Były znakomite! Widać, że
robione na świeżo i to z sercem, ładnie
podane i przystrojone zieleniną. Ponieważ byliśmy, my łakomczuchy, już po
obiedzie, porcje były połówkowe po 12
zł, ale i tak spore. Do tego firmowa zimniutka lemoniada po 5 zł i było super.
Wystrój nowoczesny, a do kuchni włoskiej nawiązują czarno-białe fotosy aktorów włoskich, w tym znakomity Alberto
Sordi pochłaniający spaghetti... Brak tylko muzyki włoskiej, może filmowej?
Świetną atmosferę czyni przesympatyczna kelnerka, Włoszka Giulia, z wdziękiem, rozmowna, miła, mówiąca świetnie
po polsku, gdyż mieszka już u nas od
kilku lat. Otwarta na podpowiedzi, gdyż
lekko narzekałem na słoność parmezanu,
ale to moja wina, bo za dużo sypałem na
pierogi. Natomiast może warto wypróbować do sosu polskie kurki, akurat sezonowe i smaczne. Widać w tym lokalu
troskę o klienta, którego chcą pozytywnie
zaskakiwać coraz nowymi potrawami
i promocjami. Np. domowymi racuszkami z malinami i jabłkami, czy tarteletkami z malinami i musami cytrynowymi...
Na pewno tu wrócimy. Będziemy czytać
Facebooka. Forza Sicilia! Forza Genova!
Odwiedziliśmy META DISCO na
tyłach Marszałkowskiej z przyjacielem,
skuszeni gorączką sobotniej nocy, ponieważ tutaj bawią się wtedy 30–40-latkowie

do muzyki z lat 80. Impreza zaczyna się
późno bo o 20,30 i trwa do głębokiej nocy.
Hałas mniejszy niż przy Intraco gdzie
zbiera się starsze towarzystwo. Świetnym punktem obserwacji jest ogródek
uliczny, skąd znakomity widok na salę
od dołu... Nawet pary znajomych tańczą
tu oddzielnie, bez full contact, pokazując indywidualne swoje walory ruchowe.
Wraz z innymi stolikami kibicowaliśmy
przez szybę dwóm młodym paniom, które niezrażone dopingiem jeszcze szybciej
zwijały się w tańcu... Od razu widać kto
ma duże poczucie rytmu, fantazję i talent.
Pierwszy wolny kawałek puścili dopiero
po północy.

Uzasadnione
brawa

Już w ogródku można zawrzeć znajomości, bo goście wzajemnie pożyczają
sobie krzesła, dosiadają się i gawędzą. Atmosfera luźna i życzliwa, zwłaszcza w kolejce po piwo, drinki i zakąski. Do ogródka sami znosiliśmy dania po schodkach.
a były to świetne tradycyjne przekąski
– z przyjemnością zjedliśmy tatara z dodatkami oraz galaretkę z drobiu po 9 zł. Ta
sieć się wyraźnie wyróżnia się dobrą kuchnią od pozostałych pijalni piwa i wódki i to
nie tylko w Warszawie. Piwo okocimskie
i niepasteryzowany Kasztelan odpowiednio schłodzone smakowały wybornie.
Obsługa sprawna i miła, a w oko nam
wpadła zgrabna brunetka sprzątająca ze
stołów puste butelki z uśmiechem! Natomiast nad bezpieczeństwem zabawowiczów czuwa grupa rosłych ostrzyżonych
krótko bramkarzy w czarnych uniformach. Na początku przy wejściu, które
jest darmo, było ich aż pięciu. I z opowie-

(Aequidens
Akara platynowa
          latifrons)

Akara platynowa Należy do rodziny pielęgnicowatych. Została odkryta
i opisana w 1878 roku przez Steindachnera. Ze względu na nazwisko odkrywcy
często jako synonim stosuje się nazwę
Akara Steindachnera. Gatunek ten zasiedla wody północnych terenów Ameryki Południowej, Kolumbii zwłaszcza
rzeki Magdalena, Atrato, Sinu i San Juan.
Osiąga wielkość w warunkach naturalnych do 17cm. W akwariach zwykle są
nieco mniejsze. Rybki charakteryzują
się niebiesko-zielonym, czasami szaroniebieskim ubarwieniem. Wzdłuż ciała
przebiega prostopadle do linii podłużnej
ciała 5 czarnych pasów. Na całym ciele
widoczne są, miejscami zwłaszcza w obrębie pokryw skrzelowych zlewające się
drobne, jasne nakrapiania. U tego gatunku samice są mniejsze i charakteryzują
się bardziej zaokrąglonymi płetwami.
Mimo , że należą do pielęgnicowatych to
ich sposób bycia jest dość spokojny a za-

chowania agresywne pojawiają się jedynie w okresie tarła i obrony potomstwa.
Ryby nie niszczą wystroju akwarium
a zasadzone w nim rośliny nie są przez
nie uszkadzane. Wymagania hodowlane
nie są specjalnie kłopotliwe. Ryby powinno się hodować w dość dużym najlepiej
jednogatunkowym akwarium wielkości
powyżej 200l. Można obsadzić tyły i boki
zbiornika różnej wielkości roślinnością
a w centrum ułożyć miejscami płaskie kamienie na które samice po oczyszczeniu

Choroba Hashimoto
C
horoba Hashimoto została po
raz pierwszy opisana w 1912 r
przez japońskiego chirurga dr.
Hakaru Hashimoto. Jest przewlekłym
limfocytowym zapaleniem tarczycy
o podłożu autoimmunologicznym.
Na skutek postępu choroby dochodzi
do niszczenia gruczołu co w konsekwencji doprowadza do zmniejszenia produkcji hormonów tarczycowych i niedoczynności tarczycy wymagającej substytucji
hormonalnej. Choroba częściej dotyczy
kobiet niż mężczyzn. Choruje na nią około 5% kobiet i 1% mężczyzn. Choroba

zwykle występuje u osób starszych ale
może dotyczyć również dzieci i młodzieży. Symptomologia choroby może być
zróżnicowana. Najczęściej początkowo
tarczyca jest nieco powiększona (wole
tarczycowe) by następnie ulegać stopniowemu zanikowi.
Wśród objawów klinicznych należy
wymienić, objawy związane z niedoczynnością gruczołu takie jak: zmęczenie, senność, stany depresyjne, zwiększone odczucie zimna, zaburzenia pamięci
i koncentracji, przyrost masy ciała, zaparcia, suchość skóry, często bradykardię, za-

Fraszki Jana Sztaudyngera
Pory
Kobieta zawsze młodnieje
wtedy, gdy zmierzch,
nie wtedy, gdy dnieje.
Niejedna
Ach, już niejedna jak but głupiutka
wystrychnęła mędrca… na dudka.
Uczeń
Głupie kochanki najbardziej się ceni,
lecz kochankowie muszą być uczeni.

Rzecz oczywista
Zdobył ją niemowa,
nie tracił czasu na słowa.
Drożyzna
Mówię zawsze: – Drogie paniewtenczas, gdy mnie nie stac na nie.
Czarcia krzywda
Ktoś mówi: „Baba diabła warta” –
doprawdy bardzo krzywdzi czarta.

ści bywalców wiadomo że zdarzały się tu
bójki i pobicia. Jednak teraz było zupełnie spokojnie, mimo ze na tym odcinku
Parkingowej jest piwiarnia obok pijalni.
W sumie dobra zabawa w pogodnym towarzystwie trwała do późna, a nowi goście przychodzili nawet po północy.
Dość rzadko zapuszczam się w tę okolice, choć to okolice mojego dzieciństwa.
I starzy warszawiacy byliśmy zachwyceni BAREM KERCELAK przy Chłodnej! I wnętrzem stylizowanym na retro,
nawiązującym do czasów słynnego Kercelaka, z czerwonymi skajowymi sofami,
fotami starej Warszawy i tapetami z gazet
z epoki. I fachową, uprzejmą obsługą,
która przy bufecie przyjmuje zamówienia, a potem serwuje dania do stołu.
No, i wreszcie samym jedzeniem! Dla
nas miłośników rodzimej kuchni to istny
raj. Bo są tu klasyczne schabowe, steki,
rumsztyki, bryzol, karkówka, klopsiki,
ozorki, tatar, nóżki, ryba faszerowana...
Ale i takie cuda jak niemal zapomniane
indyk w maladze i schab po warszawsku
(za jedyne 10 zł), pyzy warszawskie ze
skwarkami za 9. Ceny bardzo godziwe,
bo w granicach 16–18 zł za danie z dodatkami, tylko rumsztyk droższy po 20.
Zamówiliśmy zestaw dnia, to jest treściwą jarzynową, sporą sztukę mięs w odpowiednim sosie chrzanowym i kompot
wiśniowy. Natomiast dodatki były do
wyboru: ziemniaki, kasza, ryż, ciepła jarzynka, lub surówki. I za te wspaniałości,
gorące, pachnące, tylko 19 zł!
Kawy rewelacyjnie tanie, bo po 3 zł
– latte, cappuccino. Wyłożona prasa do
czytania, a na ulicy ogródek pod parasolami. Przyjemny niegłośny gwar, nie
zagłuszany przez chłodziarki, ani np.
hałaśliwe techno. Można pogadać np.
z dziewczynami niosącymi dania, otwierając im drzwi do ogródka. Klimat życzliwości i zadowolenia. 
SMAKOSZ

AKWARIUM
ich powierzchni będą mogły składać ikrę.
Wskazane jest też zadbanie o kilka kryjówek które mogą być wykonane z korzeni
lub skorup orzecha kokosowego. Parametry wody powinny mieścić się w następujących granicach: temperatura od 23
do 34 stopni C, pH- w granicach 6,5–7,5
i GH 6°. Należy pamiętać aby w zbiorniku zapewnić odpowiednie napowietrzanie i filtrację a także regularne podmiany
części wody. Pozwoli to na utrzymanie
rybek w doskonałej kondycji zdrowotnej. Rozmnażanie nie jest trudne. Ryby
podchodzą do tarła nawet do ośmiu razy
w roku. Samica składa zwykle ikrę na
płaskich powierzchniach np. kamieniach
w ilości od 100 do 500 ziaren. Narybek
wylęga się z jaj po około 3 dniach. Po
wykluciu potomstwa para pilnie strzeże
i opiekuje się młodymi. Odżywianie nie
stanowi większego kłopotu gdyż rybki
tego gatunku praktycznie przyjmują każdy podawany pokarm.
M.W.
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HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV

Gwiazdy nie będą cię wspomagać. Unikaj ryzykownych
i niepomyślnych decyzji.
Potrzebna większa dawka optymizmu.

Waga 23.IX–23.X

Sierpień to zdecydowanie
dobry okres na wypoczynek.
Naładowane akumulatory pomogą ci w dalszych działaniach.

Skorpion 24.X –22.XI

Byk 21.IV–21.V

Przemęczenie zdecydowanie
da znać o sobie. Koniecznie
zdobądź czas na relaks. Nie
zaszkodzi odwiedzić lekarza rodzinnego.

Podejmuj odważne działania.
Wskazane pozytywne myślenie jak najbardziej wskazane.
Dla zmian szczególnie ważne pierwsze
dwa tygodnie miesiąca

Strzelec 23.XI–23.XII

Bliźnięta 22.V–21.VI

Odczujesz potrzebę dzielenia się z innymi swoimi
przemyśleniami. Postaraj się
stworzyć w domu atmosferę harmonii

Decyzje podejmowane w tym
miesiącu będą strzałem w dziesiątkę. Mimo wielu spraw do
załatwienia musisz znaleźć trochę czasu
dla siebie.

Rak 22.VI–22.VII

Spokój i rozwaga zdominują Twoje postępowanie na
każdym kroku. Pomoże ci to
bez przeszkód załatwić, ważne zaległe
sprawy.

Możesz odczuwać zmęczenie. Nie zawsze Twoje reakcje będą właściwe zwłaszcza
w pierwszej połowie miesiąca. Wskazane
wyciszenie się.

Wodnik 21.I–20.II

Lew 23.VII–22.VIII

Od ciebie zależy czy obecne
i przyszłe dokonania zaprocentują. Możesz liczyć na pomoc gwiazd. Wykorzystaj tę korzystną
sytuację.

W przypadku wątpliwości co
do podejmowania decyzji poradź się osoby bliskiej. Druga
połowa miesiąca to dobry czas na odpoczynek.

Ryby 21.II–20.III

Panna 23.VIII–22.IX

Liczne pomysły wymagają
odnotowania. Ich realizację
odłóż na czas po urodzinach.
Jak zwykle przeanalizuj za i przeciw.



Koziorożec 24.XII–20.I

Samodzielne zmaganie się
z zadaniami nie przyniesie
oczekiwanego wyniku. Lepiej
działać kolektywnie zarówno w pracy jak
i w domu.

Krzyżówka nr 8 z hasłem
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SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ
burzenia miesiączkowania u kobiet i niepłodność. W badaniach laboratoryjnych
obserwujemy niedokrwistość i wzrost
poziomu cholesterolu. Nasilenie objawów wynika ze stopnia niedoczynności
tarczycy i czasu trwania choroby.
Zwykle im dłużej trwa choroba tym
objawy są bardziej nasilone. Diagnostyka
choroby po uwidocznieniu się pierwszych
objawów powinna obejmować wstępnie:
TSH, FT4. Przy rozpoznaniu niedoczynności należy poszerzyć panel diagnostyczny o badanie przeciwciał przeciwko tyreoperoksydazie (Anty-TPO) lub
i przeciwko tyreoglobulinie (anty-TG),
których zwiekszenie jest kluczowe dla
postawienia rozpoznania.
W celu oceny struktury miąższu tarczycy wykonuje się również badanie
USG tarczycy (zmniejszenie echogeniczności miąższu- wielkość zależy od etapu
choroby).
Leczenie jest objawowe. Niestety nie
ma skutecznego leczenia przyczynowego
przewlekłego zapalenia limfocytowego.
W przypadku niedoczynności podaje się
hormony tarczycowe co powoduje prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Lek
przyjmujemy rano na czczo 30-60 min
przed posiłkiem. Kontrola TSH powinna początkowo być częstsza co 6-12 tyg
a następnie po otrzymaniu regulacji co
6-12 miesięcy. U osób z tą chorobą wskazana jest również diagnostyka w kierunku
innych chorób autoimmunologicznych.
ESKULAP
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Wszystkie litery ponumerowane w prawym dolnym rogu napisane w kolejności
od 1 do 10 utworzą hasło:
Poziomo:1) w ofercie Chłodni Mazowsze, 5) książka studenta, 8) należy je
pielęgnować, 9) leczy bóle kręgosłupa,
10) miasto w Zambii, 11) bezwietrzna pogoda na morzu, 13) pod ziemią, 16) miejscowość we Francji, 20) z wikliny, 23)
muszka lubiąca owoce, 24) miejscowość
znana ze szkoły policyjnej, 25) materiał
palny wykorzystywany w pociskach zapalających, 26) niejedna w zeszycie, 27)
mit. gr. żona Orfeusza.
Pionowo: 1) makiety np. samolotów,
2) mieszkaniec Opola, 3) rzeczy wywołujące wstręt, 4) obraz sakralny malowany na drewnie, 5) w gwarze śląskiej
haszysz, 6) jednostka monetarna Indii,
7) z-ca Stolnika do XIV w., później honorowy urząd ziemski, 12) Lilianna dla
rodziny, 14) uciekinier z własnego kraju
(błąd w pisowni), 15) dla ochłody, 17)
niezbadane przez ludzi, 18) zorganizowany wypoczynek, 19) kraina łącząca

się z Mazurami, 21) ładunek dostarczony z powietrza, 22) potrawa wigilijna na
Rusi i Litwie, 23) gruszka, jabłko.
Karty pocztowe z dopiskiem krzyżówka nr 8 prosimy przesłać na adres
redakcji do dnia 31 sierpnia 2014 r.
Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania
będą premiowane nagrodą ufundowaną
przez Chłodnię Mazowsze.
Rozwiązanie krzyżówki nr 6/14
Poziomo: 1) zwijarka, 5) Olkusz,8) suchar, 9) spiekota,10) wodostan,11) Apollo, 13) aktor, 16) imbir, 20) leming, 23)
chaszcze, 24) karabela, 25) atrapy, 26)
silosy, 27) ambrozja.
Pionowo:1) zasuwa, 2) incydent, 3)
awanse, 4) arsen, 5) oliwa, 6) ”Kakao”,
7) sztalugi, 12) pąki, 14) kulebaki,15)
Renn,17) blacharz, 18) Isztar, 19) jeżyna,
21) imago, 22) Grecy, 23) chata.
Hasło: CHRUPIĄCE WYPIEKI
Nagrodę ufundowana przez Spółdzielnię Piekarsko-Ciastkarską otrzymuje
Teresa Michalska z Warszawy.
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