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Misja Społem

arząd KZRSS „Społem” w Warszawie uprzejmie zaprasza prezesów i członków zarządów
spółdzielni na kolejne, wiosenne konferencje
„SPOŁEM 2018”. Są one realizacją zadań Związku,
określonych w programie ostatniego Zjazdu Delegatów.
W szczególności konferencje będą dobrą okazją do przedstawienia strategicznych założeń działalności spółdzielni spożywców „Społem” w zmieniających się warunkach
społeczno-gospodarczych naszego kraju. Podobnie jak
w poprzednich latach, konferencja daje możliwość do spotkania kadry zarządzającej spółdzielniami i podzielenia się aktualnymi problemami dotyczącymi
naszej organizacji.
Proponowane terminy konferencji do wyboru przez zainteresowanych:
21–23 marca, 4–6 kwietnia i 11–21 kwietnia 2018 r. Zgłoszenia przyjmuje Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne : fax – (22) 44 08 249, telefon –
(22) 44 08 207, e-mail – szkolenia.kzrss@spolem.org.pl

Wielkie odliczanie
UNIVERSAM

J

SEZAM

uż 28 lutego br. nastąpi niecierpliwie oczekiwane przez
społemowców i mieszkańców stolicy uroczyste otwarcie
zbudowanej przez WSS Praga Południe, przy współpracy z Dantexem Galerii Rondo Wiatraczna, a w tym nowego
społemowskiego Universamu Grochów, z odnowionymi firmowymi neonami. 12 lutego br. w warszawskim kinie Praha
odbył się przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego pt.
„Universam Grochów”, co opisujemy na str.3.
Trwa wielkie odliczanie w trzech warszawskich spółdzielniach spożywców, bowiem w tym roku oprócz okazałego
Universamu, zostaną oddane do użytku w II kwartale br.
również zbudowane obiekty wielofunkcyjne, a w nich społemowskie sklepy – nowy Sezam w Centrum Marszałkowska,
jako inwestycja WSS Śródmieście, przy współpracy z BBI
Development i nowy sklep spożywczy w Parku Redutowa,
jako inwestycja WSS Wola.

PSS Sochaczew

N

Jak pisaliśmy poprzednio, też w numerze styczniowym, te
inwestycje odmienią na nowo oblicze warszawskich spółdzielni
spożywców, które za rok obchodzą swoje 150-lecie. W ślad za
opisanymi u nas w styczniu obiektami będą budowane następne,
np. przy ul. Powązkowskiej jako inwestycja WSS Żoliborz. Niewątpliwie są one nie tylko dowodem żywotności spółdzielni, ale
przyczynią się do rozwoju społemowskiego handlu. Stanowią
dobry przykład dla spółdzielni w całym kraju, w tym z Mazowsza i Podlasia, gdzie np. PSS Sochaczew buduje nowy obiekt
wielofunkcyjny w centrum miasta (p.artykuł pt. ”Obawy i nadzieje” na str.5).
Do naszych informacji w ub. miesiącu o nowych Universamie i Sezamie, należy dodać kilka danych o piątej z kolei
wielkiej inwestycji WSS Wola. Przypomnijmy, że o dotychczasowych czterech, oddanych w ubiegłych latach – przy ul.
Redutowej 39, ul. Antka Rozpylacza 2a, ul. Górczewskiej

REDUTOWA

80 i ul. Wolskiej 96, pisaliśmy obszernie w lutym 2015 r.
Co roku efekty tych inwestycji w znaczny sposób wpływają
na zyski spółdzielni, co z satysfakcją odnotowują Zebrania
Przedstawicieli WSS. Jak podkreślają delegaci, motorem
postępu i inwestycji jest charyzmatyczny prezes Janusz
Szczękulski.
Jak zaznacza obecnie dyr. Tadeusz Seweryniak z WSS
Wola, powstały na miejsce zużytego parterowego „blaszaka”, 8-piętrowy obiekt wielofunkcyjny przy ul. Redutowej
52 posiada 82 mieszkania o powierzchni 48-81 mkw., z podziemnymi garażami. Obok tego będą tam lokale użytkowe
na wynajem oraz na parterze znowu sklep spożywczy o powierzchni 250 mkw. Obiekt pod nazwą „Park Redutowa”
cieszy oko okolicznych mieszkańców i osób przyjezdnych
(p.foto powyżej).
REDAKCJA

Obawy i nadzieje Solidny partner
Chłodnia Mazowsze

a zdjęciu obok pokazujemy budowany przez PSS Sochaczew dwupiętrowy obiekt wielofunkcyjny na miejsce
parterowego sklepiku z artykułami AGD. Znajduje się
on w samym centrum miasta, przy ul. Staszica 16 przy rynku
sochaczewskim, gdzie m.in. stoi okazały kościół św. Wawrzyńca,
przystanki autobusowe, a obok wśród zieleni ławki i społemowski bar gastronomiczny Cafe Bar. O tej inwestycji, popularnym
barze spółdzielczym oraz szerzej o swojej spółdzielni mówili mi
prezes Józef Chocian i członkini Rady Nadzorczej, a jednocześnie
zca kierowniczki baru Barbara Biernat. Oboje z bogatym zawodowym i społecznym doświadczeniem z troską dzielą się swoimi
obawami i jednak nadziejami, w związku z zaostrzającą się konkurencją i warunkami rynkowymi.
Jednak warto przypomnieć, że ubiegłoroczne Walne Zgromadzenie PSS gorąco dziękowało zasłużonemu prezesowi Chocianowi
za pomyślny zysk spółdzielni w wysokości ponad 609 tys.zł brutto
i 473 tys.zł netto, tj. o 285 tys.zł większy niż rok wcześniej. Zaakceptowano dalsze remonty i modernizacje oraz tzw. plombową
budowę wielofunkcyjnego obiektu, właśnie przy ul. Staszica 16.

Od prawej współwłaściciele CM: Zbigniew Sarnowski, Małgorzata Sarnowska,
Mateusz Sarnowski i Damian Sękulski. Nieobecna na zdjęciu Julita Sarnowska.

Więcej na str. 5 u
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Więcej na str. 3 u

MAH Społem

Warsztaty

Więcej na str. 6 u
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d szeregu lat Chłodnia Mazowsze, która w tym roku
obchodzi jubileusz 25-lecia,
wyróżnia się swoją solidną współpracą z Mazowiecką Agencją Handlową Społem i spółdzielniami społemowskimi wchodzącymi w skład
Grupy MAH. Prezes MAH Jadwiga Wójtowicz-Garwoła corocznie, podczas grudniowych przedświątecznych spotkań spółdzielców
MAH, stawia ją jako wzór rzetelnej,
partnerskiej, wzajemnie korzystnej współpracy. Podobnie wysokie
oceny ponad 20-letniej wzajemnej
współpracy formułuje podczas mojej wizyty 5 lutego br. w siedzibie
Chłodni Mazowsze w Żdżarowie k/
Sochaczewa jej założyciel i właściciel Zbigniew Sarnowski.
Jak zaznacza pan Zbigniew, faktycznym „ojcem chrzestnym” solid-

nej, wieloletniej współpracy z MAH
i spółdzielniami jest prezes sąsiedniej
sochaczewskiej PSS Józef Chocian,
z którym zainicjowali ją w 1997
roku. Przełomowym okazało się spotkanie społemowców Grupy MAH,
zorganizowane przez Chłodnię Mazowsze i MAH w sochaczewskim
czterogwiazdkowym,
eleganckim
Hotelu Chopin, gdzie degustowano
mrożonki i omawiano pierwsze zasady współpracy. Chłodnia użyczała
wtedy spółdzielniom w bezpłatne
użytkowanie zamrażarki do swych
produktów.

Więcej na str. 3 u
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Spółdzielcze Stow.
Kulturalne im. St. Staszica

WSS Praga Południe

Zbiórka darów G
J
ak co roku w okresie przedświątecznym w WSS Praga Południe
prowadzono zbiórkę żywności,
artykułów chemicznych, kosmetyków w placówkach handlowych
spółdzielni dla osób najbardziej potrzebujących. Społemowcy zdają sobie sprawę jak bardzo wyczekiwane
są paczki świąteczne. Wiemy, że czekają na nie najbardziej dzieci z uboższych rodzin i osoby samotne.
W 10 sklepach czynnych w niedziele w dniach 23-24-25 listopada
2017r. oraz 1,2,3 grudnia 2017r.
przystąpiono do zbiórki darów dla
Kresowian poprzez Fundację „Kresy
w potrzebie” – Polacy Polakom. Harcerze ZHR i wolontariusze prowadzą
akcję „Paczka” i co roku udają się
z podarunkami do naszych Rodaków
na dawnych Kresach Wschodnich
w okolice Grodna na Białorusi.
W sklepach nr 47 przy ul. Zbójnogórskiej 37 i nr 48 przy ul. Patriotów
172 w okresie od 24.XI.2017r. do 8
stycznia 2018r. prowadziliśmy zbiórkę żywności „Pomagamy z Radością”,
aby zasilić Parafialny Zespół Caritas.
Klienci przy kasach w ustawionych koszach składali zakupione artykuły na paczki świąteczne dla osób
korzystających z pomocy Caritasu.
Paczki świąteczne były wydawane

15

osobom potrzebującym podczas organizowanych przez Parafialny Zespół Caritas w Radości Wigilii.
Wolontariusze dodatkowo pomagają naszym klientom w razie potrzeby przy pakowaniu zakupów.
Fundacja „Dziecięcy Kolorowy
Świat Marzeń” złożyła nam podziękowania w imieniu własnym i podopiecznych za wparcie akcji. Dzięki
niej Fundacja zebrała pieniądze na
cele statutowe -– dla dzieci najbardziej potrzebujących.
Podejmujemy też współpracę z pomagającymi Fundacjami bo „Małe
radości i drobne gesty życzliwości,
są najpiękniejszymi iskierkami naszej codzienności..”
Zbiórkom darów w sklepach towarzyszy wiele radości, czasami są to
wzruszające i zawsze miłe spotkania
z naszymi klientami .
Janina Adamkowska

Nauka o handlu

stycznia br. w warszawskiej siedzibie Instytutu
Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego
Instytutu Badawczego odbyła się
konferencja naukowa nt. „Współczesne narzędzia kształtowania
przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych”. Konferencja
została organizowana, przy współpracy z POHiD z okazji ukazania
się kolejnego rocznika „Handel
wewnętrzny w Polsce 2012-2017”
poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw
handlowych
funkcjonujących
w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”. Składa się
on z czterech części tematycznych,
zawierających łącznie 22 artykuły.
W programie Konferencji przewidziano wygłoszenie trzech referatów,
nawiązujących do treści zawartych
w Roczniku, a następnie przeprowadzenie dyskusji panelowej nt. budowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych.
Dr hab. Aleksandra Grzesiuk
z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
wygłosiła referat nt. „Polskie sieci
handlowe w procesie internacjonalizacji”. Jak zapowiedziano, przedstawiła ona wyniki studium przypadku

Grupy Kapitałowej CCC, które okazały się dość interesujące dla przedsiębiorstw handlowych, decydujących się
na umiędzynarodowienie działalności
firmy, a także badaczy procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw.
Następnie referat nt. Przejawy
cyfryzacji w handlu detalicznym
w Polsce wygłosi znana i ceniona także w środowisku społemowskim dr
Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof.
IBRKK-PIB, w którym zidentyfikowała obszary, przejawy i korzyści
wprowadzania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w handlu detalicznym. Autorka referatu podjęła próbę określenia
jak rewolucja cyfrowa zmienia handel
w Polsce, zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, komunikację z partnerami biznesowymi i konsumentami.
Z kolei prof. dr hab. Henryk
Mruk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawił referat
nt. „Rola lidera w budowaniu zespołu w przedsiębiorstwie handlowym”,
w którym wykazał, że skuteczność
pracy zespołu jest w dużej mierze efektem zaangażowania lidera
w ustalanie celu i budowanie strategii firmy, koncentracji wysiłków
na sukcesie zespołu, a nie osobistych
korzyściach. W dobie cyfryzacji i pojawiających się nowych zjawisk na

łównymi zadaniami powstałego 20 lipca 2017 r.
Spółdzielczego Stowarzyszenia Kulturalne im. Stanisława
Staszica są promocja spółdzielczości, popularyzacja spółdzielczych wartości, wspieranie kultury
i sportu. Spełniając je, zarząd Stowarzyszenia zaprosił grono swoich
członków i sympatyków do restauracji „Quattro” na spółdzielczym
Ursynowie, aby 25 stycznia br.
wzięli udział w „Spółdzielczym
Kolędowaniu”, z udziałem świetnego zespołu śpiewaczo-muzycznego „Dereń”.
Zespół w ubiegłym roku obchodził
swoje 15-lecie i działa pod kierunkiem Krystyny Wysockiej-Kochan
przy domu kultury ursynowskiej
SBM „Imielin”. Zespół „Dereń” został założony przez panią Krystynę
w 2002 roku. Przez 15 lat swojej działalności przygotował wiele koncertów
o różnej tematyce: patriotycznej, operowej, retro, kolędowej, turystycznej. Jest laureatem licznych nagród
i wyróżnień, m.in. na Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga w Krakowie (2004,
2005) i na Międzynarodowym Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska” w Polanicy
(2014). W marcu 2006 roku zespół
nagrał płytę Santo Subito, poświęco-

rynku pracy (brak pracowników,
nowe zawody) rośnie znaczenie lidera w budowaniu zespołu.
Po referatach przewidziano dyskusję panelową nt. „Budowanie przewagi strategicznej przedsiębiorstw
handlowych”, którą poprowadziła
dr hab. Grażyna Śmigielska, prof.
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przedmiotem dyskusji były:
– uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw handlowych,
– nowoczesne narzędzia budowy
przewagi konkurencyjnej firm
handlowych,
– scenariusze rozwoju handlu
FMCG w perspektywie 2020 r.
W Konferencji IBRKiK wzięli
udział pracownicy naukowi zajmujący się problematyką sfery handlu
w gospodarce Polski oraz przedstawiciele administracji państwowej, którzy
kreują warunki rozwoju handlu, a także
przedstawiciele przedsiębiorstw handlowych, w tym spółdzielni społemowskich. Dla uczestniczących w konferencji prezes WSS Śródmieście Anny
Tylkowskiej i prezes MAH Społem
Jadwigi Wójtowicz-Garwoła, obok
wystąpień naukowców, szczególnie
interesująca była dyskusja panelowa,
z której płynęło szereg wniosków dla
poszukiwania możliwości skutecznego
wyróżnienia firmy na rynku i uzyskania przewagi konkurencyjnej. Cenna
też była pozyskana wiedza o roli i uwarunkowaniach rozwoju nowoczesnego
handlu w Polsce.
Opr. Red.

Od lewej: Janusz Sienkiewicz, Krystyna Wysocka-Kochan, Anna Tylkowska
i Tadeusz Trudnowski.

Spółdzielcze kolędowanie

ną Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi
II, a miesiąc później wystąpił podczas
odsłonięcia pomnika Jana Pawła II
w kościele parafialnym Matki Bożej
Zwycięskiej w Rembertowie. Uroczystość ta była transmitowana przez
radio i telewizję do 30 krajów.
Na wstępie styczniowego spotkania, prezes Stowarzyszenia Stefan
Zajączkowski serdecznie powitał
zebranych, a wśród nich m.in. prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Mieczysława Grodzkiego
i prezes WSS Śródmieście Annę
Tylkowską. Po wyświetleniu filmu
i slajdów o działalności Stowarzyszenia, wysłuchano prelekcji prof.
Lecha Królikowskiego o prekursorze spółdzielczości w Polsce Stanisławie Staszicu, który był również
pionierem budowniczym dróg bitych
w Polsce XIX wieku.
Następnie prof. Królikowski wraz
z prof. Bogdanem Grzelońskim,
także w imieniu nieobecnego mistrza Wiesława Ochmana – jako
członkowie Kapituły wręczyli dyplo-

Warto wiedzieć

W

my uznania za zasługi w popularyzacji idei spółdzielczości czterem wyróżnionym osobom. Byli to kolejno:
Krystyna Wysocka-Kochan, Anna
Tylkowska oraz prezes SM Gocław-Lotnisko Janusz Sienkiewicz
i współpracujący od ponad 30 lat
ze spółdzielniami mieszkaniowymi
właściciel firmy „Winda Warszawa”
Tadeusz Trudnowski. Serdecznie
gratulujemy!
Po części oficjalnej wysłuchano
pięknego koncertu kolęd w wykonaniu zespołu „Dereń”. Obok pięknych
głosów solistów i chóru, szczególnie
doceniono oklaskami autora kolęd /
teksty i muzyka/ – Pawła Kochankiewicza. Brzmienie tych utworów
było oryginalne, jednocześnie nowoczesne i tradycyjne, tworząc błogi,
świąteczny nastrój.
W przyjacielskim, spółdzielczym
klimacie długo jeszcze tego zimowego wieczoru rozmawiano przy
stołach, racząc się poczęstunkiem
i czerwonym winem.
DARIUSZ GIERYCZ

Głos eksperta

ciągu 2 lat rynek handlu
w internecie urośnie do 60
mld zł. Elektroniczne portfele i smartfony zastąpią tradycyjne
karty – tak twierdzi ekonomiczny
portal newseria.pl 9 lutego br., powołując się na opinie eksperta. 2018
rok przyniesie dalszy wzrost rynku
e-handlu, nawet o 30 proc. Jego wartość może wzrosnąć do blisko 60 mld
zł do 2020 roku – szacują eksperci
Tpay.com. Za tak dużą dynamiką
pójdzie także wzrost liczby transakcji bezgotówkowych, które – zgodnie
z oczekiwaniami klientów – mają być
szybkie, wygodne, ale przede wszystkim bezpieczne. Tradycyjny plastik
zostanie zastąpiony przez elektroniczne portfele i płatności mobilne.
– Rynek e-commerce każdego
roku wykazuje wzrosty. W skali
światowej jest na poziomie 20 proc.,
a optymistyczne prognozy dla Polski
mówią o wzroście w skali roku nawet
o 30 proc. Rynek e-commerce wart
jest obecnie około 40 mld zł. Perspektywa najbliższych dwóch lat jest
taka, że wartość wzrośnie do blisko
60 mld zł – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Maja Feliksiak
z Tpay.com, firmy świadczącej usługi
płatnicze.

Popularność tego kanału sprzedaży
wynika przede wszystkim z jego dużej
efektywności. Mimo dużej konkurencji
i stosunkowo niskich marż e-sprzedawcy wykazują zysk finansowy. Z kolei
dla klientów handel w internecie to
przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy oraz wygoda. Ten kanał może zyskiwać jeszcze bardziej
w związku z wprowadzanym ograniczeniem handlu w niedziele.
Eksperci zauważają, że w związku
z intensyfikacją zakupów online i handlu mobilnego płatności elektroniczne
rozwijają się niezwykle dynamicznie.
– Rozwój płatności bezgotówkowych, czy to online, czy mobilnych,
wymusza na operatorach płatności
zapewnienie wysokich standardów
bezpieczeństwa. Większość z nich
gwarantuje bezpieczeństwo przez wielopoziomowe systemy zabezpieczeń,

a po stronie banków i ich aplikacji
mobilnych są to autoryzacje, czy to
z użyciem odcisku kciuka, czy poprzez
podanie kodu PIN – podkreśla Maja
Feliksiak.
Wzmacnianiu bezpieczeństwa transakcji pomóc ma unijna dyrektywa
PSD2, która weszła w życie w styczniu tego roku. Przewiduje ona między
innymi silne uwierzytelnienie płatności w internecie (uwierzytelnienie za
pomocą dwóch metod, np kod SMS
i rozpoznanie biometryczne, takie jak
faceID lub odcisk palca).
Z drugiej strony dyrektywa wprowadzi też tzw. third party providers,
czyli instytucje finansowe, które będą
pośredniczyć w przekazywaniu środków drogą elektroniczną. Do tej pory
inicjowanie transakcji płatniczej było
możliwe tylko na linii płatnik – bank.
To może skutkować pojawieniem się
nowych ciekawych rozwiązań na rynku
finansowym. Ostatnie lata pokazały, że
Polacy są otwarci na takie nowinki.
– Zmiany w zakresie kart płatniczych idą w tym kierunku, by zastąpić
tradycyjny plastik portfelem elektronicznym. Takie rozwiązania przygotowały już m.in. Visa i Mastercard –
mówi Maja Feliksiak.
Drugim ważnym trendem są płatności mobilne. Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się systemów
płatności jest BLIK. To sześciocyfrowy
kod generowany przez aplikację mobilną banku klienta, który jest podawany
przy realizacji transakcji.
– Transakcje BLIK-iem zyskują
na popularności. Przez pierwsze trzy
kwartały 2017 roku transakcji BLIK
-iem było 21 mln, z czego 13 mln to
transakcje zrealizowane przez internet.
Tylko w IV kwartale BLIK osiągnął
rekord – 8 mln transakcji, z czego 5,2
to również transakcje przez internet –
wyjaśnia ekspertka Tpay.com
Maja Feliksiak zaznacza, że 2018
rok będzie czasem dalszego rozwoju
rynku e-commerce i wzrostu liczby
transakcji bezgotówkowych, od których klienci oczekują, że będą szybkie,
wygodne i przede wszystkim bezpieczne.
Opr. Red.
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o siedziby Chłodni Mazowsze w Żdżarkowie k/Sochaczewa prowadzi wygodna
droga ze stolicy, albo tradycyjnie
przez Ożarów i Błonie, albo autostradą poznańską, ze skrętem
w prawo, w odległości 4 km od Sochaczewa. W mroźny, ale słoneczny
poranek 5 lutego br. zawitaliśmy
tam z red. Markiem Grabowskim
w otwarte bramy Chłodni obok
portierni, podziwiając z daleka nowoczesną bryłę dużego magazynu
– mrożni, wraz z parkującymi tirami i mniejszymi samochodami dostawczymi, a obok po lewej zgrabny piętrowy budyneczek biurowy.
Zauważono nasze przybycie, ponieważ drzwi wejściowo gościnnie
otworzyła jedna z uśmiechniętych
pracownic i zaprosiła na górę do
szefa firmy. Powitał nas w obszernym, widnym gabinecie z widokami na całe gospodarstwo Chłodni.
Na ścianie mapa świata, oszczędne
dekoracje, doniczki w oknach. Przy

W

lutowy, poniedziałkowy
wieczór w warszawskim
kinie Praha przy ul. Jagiellońskiej, 12 lutego br. odbył
się niecodzienny, specjalny pokaz
przedpremierowy filmu dokumentalnego pt. „Universam Grochów”.
Na ten pokaz zaprosili m.in. społemowców, którym temat ten jest
szczególnie drogi, reżyser Tomasz
Knittel wraz z twórcami tego filmu. Już w zaproszeniu o filmie
niezwykle wyraziście opowiedziała
o nim, w imieniu organizatorów
pokazu, Kaja Stępkowska /universamgrochow@wp.pl/:
„Uniwersam Grochów to pierwsza
dzielnicowa galeria handlowo-usługowa, powstała w latach 70. na warszawskiej Pradze Południe. Przez lata
swojej świetności stanowił centrum
życia handlowego i społecznego prawobrzeżnej Warszawy. Pod koniec
2016 roku, po prawie 40 latach warszawski kultowy dom handlowy został zburzony. Film Tomasza Knittla
pokazuje świat Uniwersamu oczami
ludzi tam pracujących, mieszkających
w okolicy i spędzających czas na dziedzińcu galerii. Zakamarki i tajemnice
tego osobnego świata poznajemy m.
in. z 72-letnim Wiesławem, złotą rączką i dobrym duchem tego miejsca.
Dokument zaprasza widza do
zanurzenia się w przedziwnym mikrokosmosie, będącym jeszcze niedawno tak blisko centrum stolicy
europejskiego kraju, a jednocześnie miejscem od tego centrum tak
oddalonym. Film „UNIVERSAM
GROCHÓW” dokumentuje ostatnie miesiące istnienia galerii; jest
próbą uchwycenia niezwykłej mozaiki ludzkiej w momencie wielkich
zmian. To opowieść o przemijaniu,
o ludziach pozornie wykluczonych,
dla których nie ma miejsca w nowoczesnej metropolii. Premiera filmu
odbędzie się na Krakowskim Festiwalu Filmowym, organizowanym
w dniach 27 maja-3 czerwca 2018
roku w Krakowie”.
Scenariusz, reżyseria filmu: Tomasz
Knittel, montaż: Arek Iwaniuk, zdjęcia: Kamil Hasiuk. W filmie wystąpili:
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podłużnym stole rozwinęła się nasza
rozmowa, a gospodarz częstował nas
kawą, napojami i świetnymi markowymi lodami Haagen-Daas w czterech smakach – truskawkowe, karmelowe, waniliowe i orzechowe. To
jedna z nowości rynkowych z bogatej
oferty Chłodni.
Podczas naszej rozmowy poznaliśmy też, do wspólnego zdjęcia, pozostałych współwłaścicieli firmy, gdyż
jest to firma rodzinna. Byli to Małgorzata Sarnowska, Mateusz Sarnowski i Damian Sękulski, a nieobecną była w tym momencie Julita
Sarnowska. Dzielą się oni obowiązkami, kierując obecnie firmą zatrudniającą 110 osób, w tym 25 przedstawicieli handlowych, przynoszącą

województw centralnych, ale samochody docierają nawet do odległych
miast, Szczecina, Przemyśla i Kłodzka.
Dostawy są dokonywane z dwóch
centralnych magazynów: ze Żdżarkowa z magazynu-mrożni wysokiego
składowania na 4,5 tys. palet o powierzchni 3500 mkw., zbudowanego
w 2010 r, i z podobnego magazynu
na 1,5 tys. palet o powierzchni 1000
mkw. w Sochaczewie przy ul. Spartańskiej, gdzie do niedawna mieściła się siedziba firmy. Temperatura
w obu magazynach wynosi – 20 do
– 23 stopni Celsjusza. Pracownikom
przysługują świadczenia socjalne
i odpowiednie warunki pracy /posiłki
regenerujące, długie przerwy/.

Solidny partner

ponad 80 mln zł przychodu rocznie.
Do 3 tys. sklepów i 400 punktów
gastronomicznych /hotele, stołówki
szkolne i pracownicze/, towary dowozi ponad 100 samochodów dostawczych, w tym 20-paletowe samochody-chłodnie marki Mercedes
i inne. Zasięg dostaw to głównie pięć

W kinie „Praha”

W bogatej ofercie Chłodni Mazowsze jest aż ok. 1400 produktów
50 producentów w siedmiu grupach
asortymentowych. Są to m.in. znane
ze społemowskich corocznych akcji
promocyjnych Lodomeria lody Algidy, Grycana, Ice Mastry, Nestle,
Koral, zupy, owoce i warzywa oraz
dania gotowe z Hortexu, pizza Dr
Oetkera, frytki Aviko, dania mączne Elbro, garmażeryjne Abel, ryby
i owoce morza Wilbo i Dalpesca.
Duża część producentów to też polskie firmy rodzinne. Produkty mrożone długo można w odpowiednich
warunkach przechowywać. Są produkowane bez konserwantów, dodatków chemicznych, krótko wprost
z zebranych świeżo surowców.
Podobnie jak spółdzielnie społemowskie i wiele rodzimych firm,
Chłodnia Zbigniewa Sarnowskiego
prowadzi cenną działalność na rzecz
lokalnego środowiska, co jest zbieżne z zasadami spółdzielczymi. Sponsoruje np. pobliskie domy opieki
i domy dziecka, a w Szkole Podstawowej w niedalekich Kątach wspierała bal charytatywny dla 300 osób.

To zdjęcie z 12 lutego br. podczas Warsztatów Handlowych MAH dobrze ilustruje przyjacielską, dobrą współpracę Chłodni Mazowsze z MAH Społem. Stoją
uśmiechnięci: Zbigniew Sarnowski i prezes MAH Jadwiga Wójtowicz-Garwoła.

Fot. Maciej Filipowicz.

W słynnym Zakładzie dla Dzieci
Niewidomych w Laskach k/Warszawy dostarczano produkty z Chłodni
podczas uroczystych jasełek i Wigilii. Transport hot dogów trafił nawet
na słynny młodzieżowy Przystanek
Woodstock w Kostrzyniu nad Odrą,
a owoców na Maraton Warszawski.
Z sentymentem Zbigniew Sarnowski, z wykształcenia pedagog,
wspomina początki swego rodzinnego biznesu. Kiedy był nauczycielem języka niemieckiego poznał
na kursach kadry Hortexu, które
na początku lat 90. natchnęły go do
założenia własnej firmy i pierwszy
wagon-chłodnię z mrożonkami Hortexu rozkupili w ciągu dwóch godzin
kupcy sochaczewscy… Potem nastąpił pomyślny rozwój, w tym bliska
współpraca z MAH Społem i 30 innymi polskimi organizacjami handlowymi. Szef Chłodni Mazowsze
z optymizmem patrzy w przyszłość,

a razem ze społemowcami chce propagować zdrowe odżywianie, w tym
owocowo-warzywne mrożonki i dania gotowe. Z satysfakcją wspomina
wspólne imprezy integracyjne, np.
sentymentalne wycieczki do Lwowa
/czterema autokarami/ i Krakowa. Liczy na dalszą dobrą, owocną współpracę.
Na drogę otrzymaliśmy, oprócz kalendarzy firmowych, pięknie wydany
bogaty, kolorowy katalog Chłodni
Mazowsze, z nowym logo obowiązującym od 2015 r., mapą dostaw,
ze zdjęciami i indeksem produktów,
w kategoriach: dania gotowe i ryby,
dania mączne, frytki i produkty ziemniaczane, kostki lodu, lody familijne,
lody impulsowe, pieczywo mrożone,
pizza i zapiekanki, warzywa i owoce
mrożone. Jest co czytać i oglądać…
DARIUSZ GIERYCZ
MAREK GRABOWSKI

Sentymenty
Archiwalne zdjęcie z 1993 r. Pierwsza dostawa wagonu-chłodni z Hortexu.

Wiesław Onaszkiewicz, Luiza Hert,
Iwona Kulesza, Pani Małgosia, Krystyna Podgórska, Cezary Polak, Bogusław
Różycki, Małgorzata Rajmer
Współpraca zdjęciowa: Andrzej
Rajkowski, muzyka: Jose Manuel Alban Juarez, udźwiękowienie: Krzysztof Janus, redakcja rozmów: Sylwia
Cygan, zdjęcia lotnicze: Krzysztof
Kotowski, korekcja barwna: Joanna
Skórka, oprawa graficzna: Szymon
Tomiło, współpraca produkcyjna:
Tomasz Ruszkowski, producenci:
Tomasz Kronenberg, Tomasz Knittel.
Partnerzy pokazu: Kino PRAHA,
Urodziny warszawskiej Pragi, Klubokawiarnia Kicia Kocia
Tomasz Knittel – to reżyser filmów dokumentalnych oraz krótkich
form filmowych. Reżyser wypracował swój wyrazisty i indywidualny
język filmowy – często abstrakcyjny,
bawiący się konwencjami, formą i gatunkami. Wśród zrealizowanych przez
niego dokumentów znalazły się m.in.:
„From Podserednieje With Love”
(2015) – wielonarracyjna opowieść
o mieszkańcach rosyjskiej wioski Podserednieje; „Polska – Path Of Dance”
(2016) – historia spotkania polskich
i szwedzkich muzyków tradycyjnych
realizujących wspólnie roczny projekt
muzyczny; „Elektro_sonda” (2016) –
wymykający się klasycznym gatunkowym podziałom film skupiony wokół
polskiej sceny muzyki elektronicznej
z udziałem takich zespołów jak: Bokka, Kamp!, Rysy; „Kapel Mistrze”
(2016) – to osadzona we współczesnej

Warszawie metaforyczna filmowa
opowieść o świecie muzyki tradycyjnej i folkowej. Tomasz Knittel jest
autorem 6-częściowego cyklu filmów
dokumentalnych „BLOK” (prod. TVP
Kultura) o polskich blokowiskach,
którego premiera zaplanowana jest
wiosną 2018 roku. więcej na: http://
tomaszknittel.com/
Krakowski Festiwal Filmowy – to
jedna z najstarszych imprez w Europie poświęconych filmom dokumentalnym, animowanym oraz krótkim
fabułom. Jego trzon stanowią cztery
równorzędne konkursy: dokumentalny, krótkometrażowy, polski oraz
muzycznych dokumentów DocFilmMusic. Podczas 8 festiwalowych dni
widzowie mają okazję obejrzeć około
250 filmów z Polski i z całego świata.
Prezentowane są one w sekcjach konkursowych oraz w pokazach specjalnych. Festiwalowi towarzyszą wystawy, koncerty, pokazy plenerowe
oraz spotkania z twórcami. Festiwal
co roku odwiedza ok. 700 polskich
i międzynarodowych gości: reżyserów, producentów, programatorów
festiwali oraz liczna krakowska publiczność. więcej na: http://www.krakowfilmfestival.pl
Urodziny warszawskiej Pragi –
to coroczna impreza organizowana
od kilku lat przez praskich społeczników, obchodzona 10 lutego (oraz
kilka dni przed i po przypadającej
wtedy rocznicy nadania Pradze praw
miejskich w 1648 roku). więcej na:
https://urodzinypragi.pl

Str. 4															

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 2 (612)

l Społeczna Odpowiedzialność Biznesu l

Liderzy odpowiedzialności

N

awiązując do artykułu „Dobry interes” zamieszczonego w styczniowym numerze
naszego miesięcznika, chcę przybliżyć istotę konkursu „Lider odpowiedzialnego i zrównoważonego
rozwoju” oraz przedstawić zwycięzców. Rozstrzygnięcie konkursu
i prezentacja liderów, odbyły się
podczas konferencji zorganizowanej przez dziennik „Rzeczpospolita” 6 grudnia 2017 roku.

„Zakochani są wśród nas” Gabriela Wilga lat 14.

Różne oblicza miłości

D

ZIEŃ ZAKOCHANYCH
ma coraz więcej zwolenników w naszym kraju.14 lutego odbywają się liczne imprezy
w kinach, teatrach, restauracjach,
kawiarniach, pubach, placówkach
handlowych. Bogata i różnorodna
oferta znajduje chętnych do spędzenia tego dnia w sposób wyjątkowy. Miastem szczególnym pod tym
względem jest Chełmno nazwane
Miastem Zakochanych oraz Miastem Miłości . Od siedemnastu lat
obchodzony jest tu Dzień Świętego
Walentego.
Atrakcje i niespodzianki przygotowują władze miasta, Katolickie
Liceum, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Księży Pallotynów, Chełmiński Dom Kultury, funkcjonujące tam
firmy. Na imprezy czekają nie tylko

mieszkańcy, ale także zainteresowani
miastem i jego walentynkową atmosferą turyści.
Każdego roku organizowane są
tam występy gwiazdy, prezentacja
wokalistów – amatorów Festiwalu
Piosenki Miłosnej, konkursy m.in.
„Na najpiękniejsze witryny Walentynkowe „oraz plastyczne „Chełmno
komiksem malowane” i Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki
„NA Św. WALENTEGO …– RÓŻNE OBLICZA MIŁOŚCI „ .
Trzynasta już w tym roku edycja
tego konkursu ma na celu uzyskanie
odpowiedzi na pytanie: czym tak naprawdę jest miłość, gdzie można ją
spotkać i w jaki sposób jej doświadczyć, jak przeżyć. W doborze techniki wykonania prac konkursowych
uczniowie szkół podstawowych,

gimnazjów i placówek ponadgimnazjalnych mają do wyboru użycie
ołówka, kredek, węgla, pasteli, farb
lub techniki kolażu.
Zachęceni w roku ubiegłym do
wzięcia udziału w konkursie plastycznym uczniowie dwóch placówek
oświatowo wychowawczych z którymi współpracuje Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście
ponownie zgłosili swój akces w plastycznej konkurencji. Pięć uczennic
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej wraz
z opiekunka Ewą Kowalską z niecierpliwością oczekują na werdykt konkursowego jury. Do tego grona należy
także nasza redakcja prezentując ich
prace konkursowe .
J.J.
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„Przyjaciele na zawsze” Zuzanna
Łukasiak lat 15.

Zabawa tkaniną

F

ascynująca zabawa tkaniną, formą i kolorem” – tak
„
patchwork określiła autorka książki Gundi Boyermann
-Bernecker, twórczyni „wiejskiego
stylu” patchworkowego. Pomysł
wykorzystania fragmentów tkanin, które po skomponowaniu
przeistaczają się w swoiste dzieła
sztuki znalazło wielu naśladowców.
Zastosowanie barw i wzorów służy rozwijaniu własnej inicjatywy.
Bliższy kontakt Warszawiaków
z patchworkiem stał się możliwy
dzięki Fundacji CEPELIA. W Galerii Rondo zostały zaprezentowane prace konkursowe członkiń Stowarzyszenia Polskiego Patchwarku
pt. „Pomarańczowo mi…”.
Obecność na wystawie prezes Stowarzyszenia Magdaleny Galińskiej

umożliwiła nawiązanie kontaktu, co
z kolei zaowocowało zorganizowaniem warsztatów w dwóch współpracujących ze „Społem” WSS placówkach oświatowych. Okazją do
poznania zasad był międzynarodowy
projekt patchworkowy skierowany
do przedszkolaków i uczniów poniżej 18 roku życia pt. „Stoi na stacji
lokomotywa…Podróż z BERNINO”,
w którym zadaniem uczestników było
dołączenie do lokomotywy „BERNINO” patchworkowych wagoników
z zawartością, według uznania ich
autorów, związaną z ich rodzimym
krajem lub tym co znalazło się w wagonikach w wierszu Juliana Tuwima .
Na warsztaty oprócz uczniów
z ZSS nr105 zdecydowały się pięcioletnie „Żyrafki” z bielańskiego
przedszkola „Wesołe Ekoludki”. Pod

Życie z historią

W

ramach współpracy „Społem”
Warszawskiej
Spółdzielni
Spożywców Śródmieście z Muzeum Historii
Spółdzielczości w Polsce, zaproszenie na spotkanie Koła Spółdzielców w dniu 23 stycznia
2018 roku przyjęła jego kustosz
Danuta Twardowska.
Temat spotkania „Izba Pamięci,
a Muzeum Historii Spółdzielczości –
wspólne zbiory dotyczące odzyskania przez Polskę niepodległości” był
nieprzypadkowy. Muzeum Historii
Spółdzielczości powstało w 1968

roku, nie trudno więc zauważyć, iż
rok 2018 jest 50. rokiem jubileuszowym jedynego tego typu muzeum
w Polsce. Początkowo muzeum miało swą siedzibę w Nałęczowie, dziś
mieści się w zabytkowym budynku,
jakim jest „Dom pod Orłami” przy
ul. Jasnej 1 w Warszawie.

bacznym okiem członkiń Stowarzyszenia „dzieci wycinały tkaniny
nożyczkami krawieckimi, prasowały
oraz co najważniejsze szyły na profesjonalnych maszynach …. ” Panie
ze spokojem i cierpliwością oraz
wiarą w możliwości dzieci, tłumaczyły, pokazywały, kierowały małymi
rączkami”… Dzieci miały możliwość
zapoznania się z czymś czego jeszcze
nie doświadczyły”. Tak o warsztatach wypowiedziały się nauczycielki
Renata Zwolińska i Monika Rostek,
podkreślając również ich „aspekty
edukacyjne i wychowawcze”.
Podsumowując niezwykle ważne
w życiu przedszkola wydarzenie podkreśliły również ogromne walory artystyczne patchworkowych zajęć ich
„nieograniczone możliwości”, a rezultaty jako „przepiękne”…. Poza tym
warto kończyć to co się zaczyna .Niezależnie od wyniku konkursu warto było
wziąć udział w przedsięwzięciu”.
Ponieważ warunkiem wzięcia
udziału w konkursie były prace indywidualne, prace najmłodszych nie
mogą brać udziału w konkursie, ale
z pewnością zostaną pokazane na
wystawie w Pradze Czeskiej, a następnie w pokonkursowych prezentacjach w kraju.
Dzieci zaraziły się patchworkiem
do tego stopnia, że jedna z dziewczynek po powrocie do domu zażyczyła
sobie maszyny do szycia. 
J.J.
Danuta Twardowska z niebywałą pasją oraz swoistym
wdziękiem
opowiedziała
o historii muzeum, jego założycielach i bardzo bogatych
zbiorach. O eksponatach,
wśród których znajdują się
dokumenty, fotografie, sztandary, numizmatyka, medale,
obrazy i rzeźba. Nawiązała
do bogatych zbiorów bibliotecznych z książkami i czasopismami, z różnych okresów
historycznych.
Muzeum jest organizatorem wystawy stałej, jak i wystaw czasowych
prezentujących bogatą historię ruchu
spółdzielczego w Polsce. Przygotowywana tegoroczna jubileuszowa
wystawa czasowa „50 lat Muzeum
Spółdzielczości – wkład Spółdzielczości w odzyskanie przez Polskę

Konferencja była podsumowaniem projektu „Smart CSR: Od społecznie odpowiedzialnych działań
do współodpowiedzialności biznesu w zrównoważonym rozwoju”.
W ramach projektu zorganizowane
zostały dwie debaty ekspertów oraz
konkurs „Lider odpowiedzialnego
i zrównoważonego rozwoju”.
Celem konkursu było wyłonienie i wyróżnienie firm działających
w Polsce, którym w latach 20152016 udało się wprowadzać w życie
działania, stworzyć produkty czy
usługi, będące z jednej strony zgodnymi z zasadami zrównoważonego
rozwoju, z drugiej zaś przyczyniającymi się do sukcesu biznesowego.
Jak, już pisałam w poprzednim
numerze zgłoszenia do konkursu
nadesłało 17 firm, jednak tylko
czterem z nich udało się przejść
przez selekcję kapituły. Dwóm
z nich siedmioosobowa kapituła
przyznała nagrody, a dwie wyróżniła. Każdej z tych czterech firm,
choć w różnych dziedzinach udało
się, połączyć społeczną odpowiedzialność z główną działalnością
biznesową.
Firma ENERIS Ochrona Środowiska w I edycji konkursu
„Lider odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju” zdobyła
nagrodę za wdrożony w 2016 roku
program „Segreguję – nie widzę
przeszkód”– kompleksowy program wspierający osoby z niepełnosprawnościami w segregowaniu
odpadów.
ENERIS zajmuje się gospodarką surowcową i komunalną,

i w ramach programu opracowała
specjalne naklejki na pojemniki
na śmieci w jaskrawych kolorach,
z wypunktowanymi napisami
w alfabecie Braille`a i piktogramom, dzięki którym osoby niewidome i słabo widzące łatwo odróżnią pojemniki na poszczególne
rodzaje odpadów.
W I edycji konkursu „Lider odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju” równorzędną nagrodę
otrzymał Bank BGŻ BNP Paribas.
Bank został nagrodzony za Pakiet
Społeczny Lider – bezpłatne konto dla organizacji społecznych,
stworzone z myślą o wsparciu kluczowych dla rozwoju lokalnego
organizacji społecznych. Pakiet,
początkowo określany jako „Konto
z serduszkiem”, to produkt o charakterze innowacji społecznej, który
został stworzony z inicjatywy pracowników Banku we współpracy
z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych.
Wyróżnienia za odpowiedzialne działania otrzymały firmy:
ANG Spółdzielnia za Projekt Nienieodpowiedzialni – długofalowe
podejście do rozwiązywania najważniejszych wyzwań dla branży
finansowej oraz podejmowanie
tematów związanych z odpowiedzialną sprzedażą i etyką w biznesie oraz VOTUM – firma uzyskująca odszkodowania dla ofiar
wypadków za wdrożenie programu
„Pierwsze kroki” mającego na celu
kompleksowe wsparcie poszkodowanych w wypadku.
Organizator konkursu „Lider
współodpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju” – wydawca
dziennika „Rzeczpospolita” Gremi Media SA, zapowiada II edycję
celem wyłonienie kolejnych firm,
którym udało się wdrożyć działania, stworzyć produkty lub usługi, które z jednej strony są zgodne
z zasadami zrównoważonego rozwoju, a z drugiej – przyczyniają się
do biznesowego sukcesu.
DANUTA BOGUCKA

Kolędowy czas

D

o kalendarza spotkań
„Społem”
Wa r s z a w s k i e j
Spółdzielni
Spożywców Śródmieście, już
na stałe wpisało się
dziecięce
kolędowanie
w Domu Kultury Śródmieście przy ul. Smolnej
9. 9 stycznia 2018 roku
Przedszkole nr 41 „Wiślana Kropelka” wchodzące w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 8 zorganizowało IV Przegląd Kolęd
i Pastorałek „Kolędowy czas...”.
W przeglądzie uczestniczyło 182
dzieci z 22 śródmiejskich Przedszkoli oraz dzieci z klas 0-III ze
Szkoły Podstawowej nr 34 wchodzącej w skład ZSP nr 8.

niepodległości”, powstanie m.in.
dzięki zbiorom muzealnym oraz eksponatom z Izby Pamięci śródmiejskiej Spółdzielni.
Kończąc spotkanie Koła Spółdzielców Danuta Twardowska na
prośbę WSS „Społem” zaprezentowała kilka wierszy Ryszarda Jaśkowskiego z tomiku „Trudno obudzić
nadzieję”, a to za sprawą spotkania
z poezją „Kolory życia”, które odbyło się 18 stycznia br. w salach muzealnych „Domu pod Orłami”, gdzie
gościło gościło wiele znakomitości
świata artystycznego i nie tylko.
Teraz z niecierpliwością przyszło
nam czekać na wystawę z okazji
jubileuszu oraz kolejne spotkania
z historią w tle. Bo czymże jest życie bez historii, bez przeszłości, bez
wspomnień?
DANUTA BOGUCKA

Przegląd składał się z dwóch
tur, tworzących dwie osobne całości. Występy dzieci wplecione były
w scenariusz opowiadający o historii
Bożego Narodzenia i przeplatany
wyjmowaniem z paczek różnorodnych ozdób choinkowych i wieszaniu
ich na choince stworzonej z drewnianej drabiny.
Magiczny nastrój przepięknym
śpiewem uświetniły trzy wolontariuszki ze średniej szkoły muzycznej.
Zgromadzeni na widowni goście:
przedstawiciele władz dzielnicy,
przedstawiciele oświaty, pracownicy placówek, rodzice i sponsorzy
z podziwem wysłuchali wykonanych
przez dzieci kolęd i pastorałek.
Całe przedstawienie obejrzało także
7 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej im. św. Franciszka
Salezego mieszczącego się przy ul.
Solec 36a.
Wszyscy mali artyści skorzystali z przygotowanego poczęstunku
oraz otrzymali upominki pozyskane
od sponsorów, wśród których nie
zabrakło „Społem” WSS Śródmieście oraz jej partnerów handlowych:
Pracowni Cukierniczej Raj-Plus,
JBB Bałdyga, dostawców warzyw
i owoców JAN-POL i Gospodarstwa
Rolnego W. B. Musiałowscy.
DANUTA BOGUCKA
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PSS Sochaczew

li się bogatymi doświadczeniami
z młodszymi koleżankami. W ubiegłym roku została wybrana do nowej Rady Nadzorczej PSS. Wraz
z kierowniczką baru Danutą Sinior
kierują 10-osobową załogą. Stosują
od lat wiernie tradycyjne receptury
na dania kuchni polskiej, co klienci
szczególnie doceniają. Potwierdza to
szefowa kuchni Iwona Niemyjska,
ujawniając przy okazji przepis na
pszenno-ziemniaczane, z boczkiem
i cebulą przecieraki.

W

wyjątkowo
słoneczny
i mroźny dzień 5 lutego
br. zawitaliśmy znowu na
sochaczewski rynek do społemowskiego Cafe Baru. Tutaj co roku
bywam na walnych zebraniach
PSS Sochaczew, tutaj sporo miejscowych mieszkańców jada obiady
z tradycyjnymi potrawami kuchni
polskiej, jak np. mielone, schabowe, karkówki, gulasze, pieczenie,
pierogi, naleśniki, bigosy, a do tego
kasze, ziemniaki, kopytka, surówki, warzywa, czy popularne zupy
– jarzynowa, krupnik, ogórkowa,
fasolowa, pomidorowa, rosół itd.
Codziennie, jak sprawdziliśmy, są
tanie zestawy obiadowe po 16 zł.
Wypróbowaliśmy schabowego /
cena 7,50 zł/, mielonego z dodatkami
i kompotem owocowym i smaki były
domowe. Uprzejme, doświadczone
panie zza bufetu polecały nam specjalność zakładu, czyli przecieraki,
kluski tarte z serem i ziemniakami,
z dodatkiem cebuli i wędzonego boczku oraz pierogi z mięsem i z kapustą
z warzywami. I faktycznie pierogi,
otrzymane na wynos, były wyśmienite! Cieszą się podobno, tak jak treściwe zupy, dużym powodzeniem, w tym
osób starszych na diecie. Konsumenci
cenią sobie ten społemowski bar, tym
bardziej że stosuje on wiernie od wielu lat stare sprawdzone receptury, przy
zachowaniu umiarkowanych cen.
Codziennie, wraz z weekendami, w barze wydawane są posiłki
w godzinach 8-20. W miesiącach
kwiecień-październik w kasie wydawanych jest 150-170 paragonów
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Inwestycja w centrum
Barbara Biernat

Z okien baru widać na rynku sochaczewskim prawie zbudowany
nowy obiekt wielofunkcyjny, przy ul.

Obawy i nadzieje

dziennie. Wśród klientów wielu stałych konsumentów, w tym emeryci
i renciści, młodzież, a niekiedy sala
rezerwowana jest na przyjęcia komunijne /blisko kościoła/, stypy i inne.
Na zapleczu, podobnie jak w kuchni i na sali konsumpcyjnej na 60
miejsc idealna czystość i porządek.
Wesołe kolory, miła obsługa. Jak
mówi witająca nas zca kierowniczki
Barbara Biernat, największe obroty
placówki są w lecie, gdy ruch turystyczny wzrasta, a sochaczewianie
upodobali sobie lokal szczególnie
na obiady. Pani Barbara, która ma
aż 50-letni staż pracy w społemowskiej gastronomii, bo zaczynała niegdyś od kelnerowania w restauracji
Mazowiecka, z przyjemnością dzie-

Staszica 16. Jak mówił nam prezes
Józef Chocian, motor całego przedsięwzięcia, wymagało ono długich
starań u władz
miasta, aby w miejsce
Wizualizacja
parterowego sklepiku z artykułami
AGD nr 27 postawić trzykondygnacyjny budynek handlowo-mieszkalny, gdzie na I i II piętrze oraz na
poddaszu znajdzie się 10 mieszkań
o powierzchni od 32 do 46 mkw.
Na parterze budynku będzie nowy
sklep przemysłowy spółdzielni o powierzchni sprzedażowej 131 mkw.
Zmieści się też tutaj kotłownia gazowa, a cała kubatura budynku wyniesie 2586 m3.
Prace budowlane rozpoczęto 17
maja ub. roku, a planowane zakończenie praz przewidziano na 30
kwietnia br. obecnie stan zaawansowania wynosi 70 procent. Trzeba
dodać, że projekt budowlany opracowała firma Meckier Architekci,
Stefan Meckier, a wykonanie prac
budowlanych powierzono Zakładowi
Remontowo-Budowlanemu Marcina
Szymańskiego. Jak spodziewają się
społemowcy otwarcie nowego obiektu nastąpi w II kwartale br.

Troski prezesa

Prezes Józef Chocian przemawia na WZ PSS Sochaczew 29 marca 2017 r.

Muzeum Spółdzielczości

D

zięki energicznej, pełnej
twórczych
inwencji
nowej kustosz Muzeum
Spółdzielczości Danucie Annie
Twardowskiej, sale muzealne to nie
tylko miejsce historycznej zadumy
i refleksji, ale i miejsce różnych
imprez społecznych i kulturalnych, w tym także krzewiących
spółdzielczego ducha i wartości. 18
stycznia br. w półkolistej gościnnej Sali konferencyjnej, gdzie
odbywają się rozmaite zebrania
spółdzielcze, tym razem gościli wyjątkowi twórcy: Małgorzata Ewa
Czernik, animatorka kultury, malarka, poetka i performerka oraz
Ryszard Jaśkowski, stalowowolski
poeta i członek Związku Literatów
Polskich, dla wielu osób znany
dotąd jako długoletni społemowiec,
były prezes PSS w Stalowej Woli,
a od niedawna prezes Zarządu
KZRSS Społem.
To kolejne spotkanie z poezją
w Domu Pod Orłami zatytułowano
„Kolory Życia”, a tłumnie przybyłych gości witały „roztańczone”
obrazy M.E.Czernik i tomiki
wierszy oboje autorów: „Tańcząca

Grupa społemowców na sali.

cyjnej Rady Programowej. Wcale nie
kryje swych trosk i obaw, związanych z coraz trudniejszymi warunkami w handlu. Od pewnego czasu występują bolączki z utrzymaniem stanu
zatrudnienia, gdy wskutek obniżenia
wieku emerytalnego duża część
starszych pracowników podejmuje
decyzje o zakończeniu pracy w spółdzielni. W jednej z warszawskich
spółdzielni spowodowało to nawet
zamknięcie działalności handlowej
dwóch placówek. Stąd poszukiwanie
nowych pracowników, w tym cudzoziemców, a konkurencja płacowa
w wielkich sieciach jest spora.
Z emocją mówi prezes także
o niekończącej się ekspansji sieci

z Aniołami” M.E.Czernik i „Trudno
obudzić nadzieję” R.Jaśkowskiego.
Podczas tego poetyckiego wieczoru, wybrane wiersze z obu tomików
czytali aktorzy scen warszawskich –
Krzysztof Janczar i Kinga Ilgner,
a poetyckie doznania wzbogacił mały
koncert solistki Magdaleny Kotarskiej, która mocnym i dźwięcznym
sopranem zaśpiewała kolędy. Artystka akompaniowała sobie przy tym na
klawesynie.
Koncert otworzył spotkanie, a jak
zapowiedziała Danuta Twardowska, „w ten wieczór dobrej energii,

Z prezesem Józefem Chocianem
spotykamy się dość często podczas
różnych zebrań spółdzielczych,
w gronie spółdzielców MAH Społem, czy np. podczas niedawnego
styczniowego zebrania naszej redak-

Jak mówił prezes, duży wpływ na
obroty spółdzielni ma konsekwentne kontynuowanie modernizacji
i remontów placówek, co podnosi ich
wygląd, poprawia warunki zakupu
i pracy załóg. W ciągu roku wydano na te cele, łącznie z konserwacją
urządzeń kwotę 1,1 mln zł. Efekty
tych nakładów odczuwają wierni
klienci, 138 członków PSS, którzy
otrzymują regularnie dywidendę oraz
170-osobowa załoga, która ma stabilne miejsca pracy. Nasza spółdzielnia
to wspólne dzieło – mówił prezes
Chocian. Ponownie zachęcał członków spółdzielni do większej aktywności i zakupów w społemowskich
sklepach.
DARIUSZ GIERYCZ

handlowych, już
nie tylko zagranicznych,
jak
Lidl, Kaufland,
Tesco, Carrefour,
Biedronki, Żabki,
ale i polskich, jak
Dino, Lewiatan.
Ich siła zakupu
i środki na reklamę przekraczają
możliwości
spółdzielni społemowskich. Te
zagrożenia można złagodzić tylko poprzez nasze
wspólne zakupy
w MAH Społem, czy wspólne promocje społemowskiego handlu. Należy poszukiwać sojuszników, m.in.
wśród rodzimych producentów.
Mówił o tym prezes na ubiegłorocznym Walnym Zgromadzeniu
PSS. Przypomnę, że w wyniku wielu działań organizacyjnych, marketingowych, promocyjnych oraz
harmonijnej współpracy zarządu,
rady i załóg 16 sklepów, baru, piekarni, targowiska, wypracowano
zysk w wysokości ponad 609 tys.zł
brutto i 473 tys.zł netto, tj. o 285 tys.
zł większy niż rok wcześniej. Nastąpił wzrost kapitału własnego o 423
tys.zł. W ramach programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”,
zawarto ponad 206 tys. transakcji na

nego swojego prezesa-poetę. Na
salę przybył nawet aktualny prezes
Związku Literatów Polskich Marek
Wawrzkiewicz. Siedząc obok siebie
wymienialiśmy spostrzeżenia z kolegą redaktorem naczelnym Rolnika
Spółdzielcy Antkiem Pieńkowskim,
który od szeregu lat publikuje własne
opowiadania.

Mowa poezji
Mimo zatłoczonej sali i korytarza,
jednak udało nam się usłyszeć fragmenty czytanych utworów oraz wypowiedzi ich autorów, przeplatane

Ryszard Jaśkowski i Małgorzata Czernik.

celnymi pytaniami i metaforami
prowadzącej spotkanie pani kustosz.
Nawet wyświetlony na początku film
o poezji i malarstwie M.E.Czernik
wywołał pewne skupienie zebranych.
Wygłosiła ona swoje twórcze credo,
że dla niej „łąka to sacrum”, a przyroda jako źródło natchnienia. Zdecydowanie opowiada się po stronie tego
sacrum, piękna w otoczeniu profanum, czyli tego co niszczy przyrodę,
często wskutek bezmyślności człowieka.
Te deklaracje były spójne z fragmentami jej wierszy, czytanymi przez
Krzysztofa Janczara. Poetka pisze
np. o „smutnej Ziemi”, o „o ziemi
pooranej bruzdami przemocy”. Jednak to ona – ziemia odbija słońce,
daje nam życie, wyciąga przyjazną
dłoń człowiekowi i pyta: „kim jesteś
człowieku?”. W jednym z wierszy
pisze o tym, że „Ziemia piękna do
nas się śmieje” i trzeba kierować
się sercem, bo „serce zawsze mówi
prawdę”. Przyznała też, że bliska
jej jest poezja Mickiewicza, z którą
czasem „dialoguje”. Dodała również

w wypowiedzi, że w życiu należy
mieć przyjaciół, dzieląc się swymi
troskami i nadziejami.
Ciekawy też był wybór wierszy
Ryszarda Jaśkowskiego, czytanych
przez Kingę Ilgner. To inna poezja,
może nie taka zachwycająco-kobieca, ale bardziej męsko-refleksyjna.
Większość z nich to krótkie, a nawet
króciutkie utwory, jakby urywki myśli, pozbawione tytułów, zaopatrzone
tylko w wymowne – jak wielokropki – trzy gwiazdki. Rozpoczęto od
refleksyjnego na stronie 54 tomiku
15-wierszowego tekstu, który autor
kończy: „… na ruchliwej ulicy/ wypatrujesz twarzy/ obojętnych/ podziwiasz szczęśliwych/ współsmucisz
się z przygasłymi/ a wszystko po to/
aby poczuć się/ człowiekiem.
Jak wyznał sam autor, jego utwory
nie powstają na jakieś zamówienie,
nie są rezultatem długich rozważań,
lecz powstają zupełnie spontanicznie,
w jednej chwili, o każdej porze dnia
i nocy. A wiadomo – dopowiem, że
chwile naszej codzienności pełne
są stresów, momentów smutku,
aniżeli radości. Mimo, iż tytuł tomiku „Trudno obudzić nadzieję”, nie
jest zbyt optymistyczny, to jednak
wiersze czytane przez kobietę na-

Kolory życia

muzyka to mowa aniołów” i rzeczywiście wszystkim udzielił się ten podniosły nastrój, przy zapachu zapalonych świec. Niestety, nieduża sala
nie zdołała pomieścić przybyłych, bo
część z nich albo siedziała w drzwiach /jak niżej podpisany/, albo stała
na korytarzu, z daleka chwytając urywki poezji i muzyki. Wśród obecnych
wyróżniała się grupa społemowców,
z pewnością z sympatią wspierających duchowo nieco stremowa-

kwotę 6,1 mln zł. Wydano 1280 kart,
czyli więcej o 30 proc. niż przed rokiem.

brały delikatności i otuchy. Widać
to na przykład we wcześniejszych
utworach, z ciekawymi wątkami erotycznymi, świetnie ilustrowanymi
graficznie przez Romana Tomaszewskiego.
Jeśli zagłębić bardziej w poezję R.
Jaśkowskiego, czytając ją w zaciszu
domowym, aniżeli na tłumnym spotkaniu, to tym bardziej trafiają do nas
jej frazy, aby „poczuć się człowiekiem”. Np. kiedy dostrzega „drzewo na
spalonej ziemi”, kiedy pisze o ludzkich pragnieniach, łącznie z tym „jak
wirują kobiece kształty w moich
rękach”, albo gdy powraca do domu,
płynie przez życie „jak mały okręt
przeznaczenia”, a jednak „wciąż
pragnę ludzi”. Z kolegą Antkiem,
który też jest literatem, ukuliśmy
nawet przydomek „Ryszard Rwie
Serce”…
Ten wieczór poezji będziemy
wspominać, mimo tłoku, jako udany.
Dziękując poetom i wspaniałej kustosz Danucie Twardowskiej, która
go zorganizowała, łącznie z wystawą
obrazów, muzyką, poczęstunkiem,
szampanem i rozdawanymi na koniec
kartkami noworocznymi Katarzyny
Lipskiej.
DARIUSZ GIERYCZ
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l Społemowskie oferty l Społemowskie oferty l
MAH Społem
W Warsztatach Handlowych
Mazowieckiej Agencji Handlowej
Społem w dniu 12 lutego 2018 roku,
które odbyły się w Sali konferencyjnej im. Ireny Strzeleckiej gmachu
Społem w Warszawie, wzięli udział
jak zwykle przedstawiciele spółdzielni-właścicieli MAH oraz ich
kontrahentów. Przybyłych powitała
serdecznie na wstępie prezes MAH
Jadwiga
Wójtowicz-Garwoła,
a wśród nich przewodniczącą Rady
Nadzorczej, prezes WSS Śródmieście Annę Tylkowską i członka Rady
Nadzorczej, prezesa WSS Praga Południe Bogusława Różyckiego oraz
blisko współpracujących /na tym
samym piętrze/ liderów Krajowej

K

Platformy Handlowej Społem – prezesa Pawła Kochańskiego i dyrektor Bożenę Leśniewską, szczególnie
w zakresie sprzedaży towarów marki własnej Społem. Z kręgu społemowskiego pani prezes powitała też
dyrektor działu sprzedaży i marketingu Edytę Kwasowską z warszawskiej SPC, której smaczne wypieki
można było degustować na stołach.
Powitani zostali również kontrahenci MAH, którzy potem prezentowali swoje firmy i oferty. Wśród
nich: EUROCASH Alkohole – Włodzimierz Szydlarski, dyrektor generalny, CEDC – Szymon Mikołajek,
dyrektor handlowy, CEDC – Przemysław Matuszewski, ambasador
marek, CEDC – Anna Hahn, kierownik ds. sieci lokalnych, COCA

Oferta KPH

rajowa Platforma Handlowa Społem sp. z o.o. w nawiązaniu do zakładanych
planów przygotowała na rok 2018
dodatkowe działanie wspierające
sprzedaż asortymentu marki własnej Społem. Jak poinformował
nas prezes Zarządu KPH Paweł
Kochański, obecnie spółka wydaje
plakaty miesięczne zawierające od
3 do 6 produktów z atrakcyjniejszą
ceną zakupu, oraz z rekomendowaną ceną detaliczną dla sklepu,
a cena oczywiście pozostaje do decyzji Spółdzielni.
Oto zasady proponowanego cyklicznego działania wspierającego
sprzedaż asortymentu w marce
SPOŁEM:
KPH Społem będzie wydawać
w cyklach miesięcznych plakat
w formacie A3
Okres obowiązywania jednego
plakatu – 1 miesiąc kalendarzowy.
Zawartość asortymentowa 3 do 6
SKU – głównie od jednego producenta

Cena odsprzedaży – rekomendowana cena detaliczna stosowana według decyzji Spółdzielni
Spółdzielnia ma prawo stosować
inne ceny sprzedaży jednak powinna
o takim fakcie poinformować KPH
Społem
Plakaty będą dostarczane przez
dystrybutorów bądź bezpośrednio do
Spółdzielni.
Promocje nabiałowe – ze znanymi producentami na ich wyroby
Krajowa Platforma Handlowa Społem sp. z o.o. jest obecnie także w trakcie działań w celu realizacji postanowień dotyczących wspólnego handlu
i wspólnych promocji dla Spółdzielni.
Prowadzi działania w zakresie organizacji wspólnych promocji nabiałowych
dla współpracujących z KPH Społem
Spółdzielni. Wyłącznymi dystrybutorami oferującymi uzgodnione warunki
sprzedaży są firmy: ALPAN oraz SOT
Białystok wraz z wszystkimi swoimi
oddziałami na terenie kraju.
W związku z powyższym KPH
zwraca się do Spółdzielni o zaanga-

COLA – Jerzy Bojarski, FC manager Warszawa, JBB – Waldemar
Szymczyk, regionalny szef sprzedaży, CHŁODNIA MAZOWSZE
– Zbigniew Sarnowski, właściciel,
CHŁODNIA MAZOWSZE, Damian Sękulski, ALEX POL – Alojzy
Szczerba, właściciel, ALEX POL –
Andrzej Reczulski, regionalny koordynator sprzedaży, Biuro Handlu
Zagranicznego „BIMIZ” Michał
Zajdowski, marka FROZANA – Łukasz Plewa, specjalista ds. sprzedaży.
W sierpniu br. MAH, jako grupa
kapitałowa spółdzielni społemowskich, będzie obchodziła swoje 22-lecie. O dorobku i aktualnych przed-

Od lewej: Jadwiga Wójtowicz-Garwoła, Włodzimierz Szydlarski, Szymon
Mikołajek i Anna Hahn.

Warsztaty Handlowe

żowanie i zapewnienie dostępności
produktów wybranych do wspólnej
akcji w sklepach spółdzielczych. KPH
traktuje to działanie jako nakierowane
na rozwój projektu jakim są wspólne
zakupy, a w przyszłości zbudowanie
wspólnego systemu zakupowego dla
produktów brandowych i produktów
marki własnej Społem.
Podobne akcje Platforma zamierza
kontynuować również w kolejnych
miesiącach roku wraz z innymi producentami nabiałowymi.
Opisane akcje są wspierane i promowane przez plakaty, które reprodukujemy. Są to: – dwa plakaty
na promocję asortymentu marki
Społem – na miesiąc luty i marzec
2018 oraz – dwa plakaty na promocję Promocje nabiałowe – ze znanymi producentami na ich wyroby na
miesiąc luty – plakat Mlekpol – łaciate, oraz na miesiąc marzec plakat
Danone.
Dane kontaktowe KPH: Krajo-

wa Platforma Handlowa Społem
Sp. z o.o., ul. Grażyny 13/15, 02548 Warszawa, Tel. 22 44 08 223,
22 44 08 211, faks 22 44 08 213
kom. 607758525, NIP 799-183-0952   email: pawel.kochanski@spolem.org.pl

sięwzięciach Agencji przypomniała
prezes Jadwiga Wójtowicz-Garwoła,
ilustrując swoją wypowiedź slajdami.
Mówiła m.in. o tym, że w ciągu 21
lat MAH, na podstawie umów z ok.
60 dostawcami, przyniosła spółdzielniom 13,3 mln zł zysku. Realizowano
programy „Cztery Pory Roku”, „Lato
z MAH”, „Lodomeria” z Chłodnią
Mazowsze, „”Bakoma rzecz wiadoma” z Bakomą, autorskie letnie i świąteczne programy z konkursami z Coca
Colą, program wspierania sprzedaży
z JBB i program wspierania sprzedaży marki własnej z KPH. Od pięciu
lat owocnie realizowana jest umowa
z KPH w tym zakresie.
Agencja od wielu lat promuje sprzedaż spółdzielni, m.in. w gazecie Fakt,
w prasie branżowej, w tym w Społemowcu Warszawskim i Tęczy Polskiej,
prowadzi stronę internetową, zamieszcza bilboardy na czterech stacjach
warszawskiego metra. Wartość nagród
od kontrahentów za wyniki sprzedaży
wyniosła w roku jubileuszowym 20-lecia MAH 2016 – wartość 100 tys. zł,
a roku 2017 – wartość 170 tys. zł.
Wśród 60 partnerów handlowych
Agencji czołową TOP 10-tkę stanowią: KPH Społem, Grupa MPT, Eurocash Alkohole – filia Panta Hurt,
Chłodnia Mazowsze, Coca Cola, JBB,
Bakoma, PT Dystrybucja, ALPAN
i Wawel.
Prezentacje firm, pod hasłem „Jak
poprawić rentowność placówek handlowych?”, rozpoczęli przedstawiciele CEDC, ze swadą opowiadający
o trendach na rynkach alkoholowych,
właściwościach oferowanych trunków, metodach i technice eksponowania wyrobów. Jak twierdzili,
„Alkohole to lokomotywy wzrostu
handlu tradycyjnego”. Ponieważ są
liderem rynku, zarówno w produkcji,
jak i w sprzedaży alkoholi w Polsce,
a CEDC odpowiada za 100 proc.
wzrostu sprzedaży wódki, za 66 proc.
wzrostu sprzedaży wina i za 29 proc.
wzrostu sprzedaży whisky, to rekomendują oni stały wzrost wartości tego
rynku. Sklepy społemowskie mogą
skorzystać na tym wzroście konsump-

cji, zwłaszcza jeśli lepiej wyeksponują
towar. Na regałach trzeba zgrać idealnie ułożenie produktów z towarzyszącymi im materiałami POS, napisami
i ulotkami objaśniającymi.
Np. dobra widoczność małych opakowań alkoholi zwiększa sprzedaż aż
o 92 procent! I faktycznie, nierzadko
małe butelki umieszczane są zbyt nisko. Dotyczy to również wódek smakowych, na które także zapotrzebowanie wzrasta. Wśród trendów spożycia
obserwuje się obecnie większe zainteresowanie klientów małymi opakowaniami – 100g, 200 g, kupowanymi
w godzinach porannych… Po latach
wracają jakby głęboko zakorzenione
przyzwyczajenia, wzmocnione rosnącą
siłą nabywczą konsumentów. Szerzej
sięgają po alkohol z lodówki, do szybkiego spożycia. W zakresie sprzedaży
win ważna jest edukacja klienta – do
jakich potraw je konsumujemy? Temu
służy program „Twoja winiarnia”.
Wysłuchaliśmy też znakomitego
wykładu o historii i właściwościach
600-letniej Żubrówki, a następnie prezentacji mrożonek dystrybuowanych
przez Chłodnię Mazowsze, a szczególnie wyrobów marki Frozana. Wielkim walorem tych warsztatów była
nie tylko prezentacja firm, ich ofert,
ale i towarzysząca im degustacja na
stołach. Od początku zebrania kusiły
nas wypieki SPC, a do nich znakomite
wędliny JBB, kartacze z mięsem i warzywa z Frozany, napoje Coca Coli.
Przebojem okazały się lody z Alex
-Polu pn. Śnieżki w czterech smakach:
ajerkoniakowym,
truskawkowym,
kawowym i waniliowym. Alkohole
podawane z eleganckich opakowań
większość zebranych podziwiała z daleka, gdyż prowadziła pojazdy. Liczą
oni jednak na zapowiedziany wyjazd
studyjny do Zakładu w Białymstoku,
gdzie one powstają.
Społemowcy wychodzili z tych
warsztatów pełni wrażeń i nauk o tym,
jak poprawiać rentowność społemowskich placówek. Oczekują na następne
pożyteczne spotkania MAH.
DARIUSZ GIERYCZ
Fot. MACIEJ FILIPOWICZ

Dobry interes

Tytułem sprostowania, z przeproszeniem za błąd w podpisie, ponownie
zamieszczamy zdjęcie z poprzedniego numeru. Oto krojenie tortu podczas
pierwszych urodzin SU Pychotka w ZSS nr 105 w Warszawie, która od roku
pozostaje pod patronatem WSS Śródmieście. Od lewej: dyr. Elżbieta Kostrzewa, prezes SU Robert Lenczewski i nasza koleżanka redakcyjna Jolanta
Jędrzejewska.
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Zakaz handlu w niektóre
niedziele w 2018 r.

30

stycznia 2018r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r.
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
która została opublikowana w dniu 5.02.1018r. Zgodnie z zapisami
ustawy, od 1 marca 2018 r. handel w niedziele będzie stopniowo ograniczany
– początkowo do dwóch niedziel w miesiącu w 2018 roku, a następnie do jednej ostatniej niedzieli w 2019 r. Od 2020 r. będzie obowiązywał zakaz handlu
we wszystkie niedziele.
Wykaz niedziel handlowych  w 2018 r. :
Marzec – 4, 25;
Czerwiec – 3, 24 ;
Wrzesień – 2, 30;
Kwiecień – 29;
Lipiec – 1, 29;
Październik – 7, 28;
Maj – 6, 27;
Sierpień – 5, 26;
Listopad – 4, 25;
Grudzień – 2, 16, 23, 30;
 Pozostałe niedziele w 2018r.
są dniami wolnymi od handlu.

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Ustawa wprowadza zakaz handlu i wykonywania czynności związanych
z handlem oraz zakaz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem
w niedziele i święta w placówkach handlowych. Praca w handlu jest zakazana
po godzinie 14.00 w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą
pierwszy dzień Wielkiej Nocy.
Ponadto zakazy wprowadzone ustawą nie obowiązują w kolejne dwie
niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, chyba, że w tym dniu jest święto to obowiązuje zakaz handlu. Jednakże zakaz handlu nie obowiązuje m.in.
na stacjach paliw płynnych, w aptekach i punktach aptecznych, w zakładach
leczniczych dla zwierząt, w placówkach pocztowych, w środkach transportu,
na dworcach i w portach lotniczych, w placówkach handlowych z przeważającą działalnością gastronomiczną, w sklepach internetowych i na platformach
internetowych oraz w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we
własnym imieniu i na własny rachunek.
Inspekcja Pracy będzie kontrolować przestrzeganie powyższych zakazów,
za nieprzestrzeganie tych przepisów grozi kara grzywny w wysokości od 1000
do 100 000 zł.
Opracowała
Monika Bobke
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J

ak twierdzi 18 stycznia br.
popularny portal newseria.pl,
„Jakość, cena i pochodzenie
produktu to najważniejsze kryteria, jakimi kierują się Polacy podczas zakupów. Ponad 80 proc. osób
zwraca uwagę na kraj pochodzenia
produktu, a 90 proc., jeśli ma możliwość wyboru, kupuje produkty
polskie – wynika z badania „Decyzje zakupowe Polaków” przeprowadzonego na zlecenie Fundacji
Polskiego Godła Promocyjnego.
Na wzrost sprzedaży wpływa więc
odpowiednie oznakowanie produktów, m.in. Godłem „Teraz Polska”.
Z badań wynika, że dzięki niemu
w branży FMCG wzrosty sięgają
nawet 30 proc.”

– Polacy powoli zmieniają swoje
decyzje zakupowe. Coraz częściej
zwracają uwagę na jakość produktu
i usługi. Na kolejnych miejscach jest
cena i co pojawiło się po raz pierwszy, ale za to bardzo mocno, również
kwestia kraju pochodzenia, czyli
polskości – wskazuje w rozmowie
z agencją informacyjną Newseria
Biznes Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
Z badania „Decyzje zakupowe Polaków” przeprowadzonego
przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego wynika,
że jakość i cena to najważniejsze
wskaźniki, jakimi kierujemy się podczas zakupów. Wskazało na nie odpowiednio 73 i 65 proc. osób. Blisko
9 na 10 badanych podkreśla, że są
gotowi zapłacić więcej za wysokojakościowe produkty.

Ograniczenie sprzedaży alkoholu

J

ak poinformował 30 stycznia br.
portal onet.pl, prezydent podpisał
nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, która wprowadza m.
in. możliwość ograniczenia przez samorządy nocnej sprzedaży alkoholu
w sklepach. Dokument precyzuje też
zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych.
Zgodnie z nowelizacją, samorządy
będą mogły zakazać sprzedaży alkoholu między godziną 22 a 6
Gminy będą mogły też ustalać maksymalną liczbę sklepów sprzedających
alkohol na danym terenie
Nowe przepisy dotyczą wszystkich
napojów alkoholowych – także piwa
i innych poniżej 4,5%
Nowelizacja ma doprecyzować
i uregulować przepisy tak, by umożliwić gminom działania ograniczające dostępność alkoholu. Zmiany
dotyczą m.in. wprowadzenia do limi-

tu udzielania zezwoleń na sprzedaż
wszystkich napojów alkoholowych,
także tych, które zawierają do 4,5
proc. alkoholu. W obecnym stanie
prawnym rada gminy określając liczbę punktów sprzedaży alkoholu, nie
uwzględnia w limicie piwa i alkoholu
do 4,5 proc.
Nowela reguluje też problem dotyczący zezwoleń na sprzedaż alkoholu
na terenie gminy. Stanowi, że gmina będzie mogła – w drodze uchwały – ustalić
maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie
dla sołectw, dzielnic czy osiedli. Przepis
ten – jak uzasadniali projektodawcy – ma
rozwiązać problem związany z „koncentracją dużej liczby punktów sprzedaży
alkoholu w jednym miejscu, który jest
szczególnie dotkliwy dla centrów dużych
miast oraz kurortów turystycznych”.
Zgodnie z nowymi przepisami, gmina będzie też miała możliwość ograniczenia godzin nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Ograniczenia mogą

CO PISZĄ INNI?

ściciele np. galerii handlowych zapłacą
łącznie 0,42 proc. podatku.
Jeśli więc nieruchomość będzie
warta np. 11 mln zł, to podatek trzeba
będzie zapłacić od nadwyżki, czyli 1
mln zł, co daje 4,2 tys. zł
Z ustawy wynika, że podatku nie
zapłacą właściciele nieruchomości
komercyjnych posiadających np.
samodzielny sklep, czy butik, którego wartość nie przekracza 10 mln
zł. Danina nie będzie też naliczana
w przypadku, kiedy nieruchomość
jest wykorzystywana wyłącznie lub
w głównym stopniu przez podatnika.
Mowa np. o firmach, które mają własne biurowce i same wykorzystują
większość ich powierzchni.

Podatek galeriowy
Galerie zapłacą nowy podatek.
Budżet ma zyskać ponad 27 miliardów złotych
zmiany w podat• Najważniejsze
kach

Właściciele biurowców, galerii
handlowych, czy hipermarketów od
1 stycznia 2018 roku zapłacą tzw. minimalny podatek od nieruchomości
komercyjnych. Budżet państwa zyska
na tym 27,5 miliarda złotych w 10 lat.
Daniną tzw. podatku minimalnego
zostaną objęci właściciele nieruchomości komercyjnych (chodzi m.in.
o biura, centra handlowe i domy towarowe), których obiekty są warte
ponad 10 mln złotych.

•

Ile?
Stawka podatku od takich nieruchomości wyniesie 0,035 proc. od nadwyżki wartości początkowej powyżej
wspomnianych 10 mln zł i będzie naliczana co miesiąc. W skali roku wła-

•

Po co?
Według szacunków Ministerstwa
Finansów około 65 proc. właścicieli
takich nieruchomości skutecznie unikało płacenia podatku dochodowego
nie wykazując żadnych dochodów
lub w kwocie nieadekwatnej do skali
i rodzaju prowadzonej działalności.
Celem ustawy jest uszczelnienie
systemu. Dzięki nowym regulacjom
budżet państwa ma zyskać przez dekadę 27,5 mld złotych.
Źródło: PAP, tvn24bis.pl

dotyczyć sprzedaży między godziną
22 a 6.
Nowelizacja wprowadza też zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do
tego przeznaczonych. Obecnie taki
zakaz obowiązuje w konkretnych
miejscach, m.in. na ulicach, placach,
w parkach. Nowe regulacje wprowadzają szerszy, generalny zakaz picia
alkoholu w miejscach publicznych,
jednocześnie dając samorządom możliwość wyznaczania miejsc przeznaczonych do jego spożywania. Wyłączeniu podlegać będą jednak miejsca
przeznaczone do spożycia napojów alkoholowych „na miejscu, w punktach
sprzedaży tych napojów”. Chodzi tu
o ogródki piwne.
Nowelizacja wprowadza też zmiany
w ustawie o bezpieczeństwie imprez
masowych. Zgodnie z nowymi przepisami, sprzedaż i podawanie alkoholu w czasie trwania imprezy masowej
będą mogły być prowadzone wyłącznie
przez podmioty posiadające jednorazowe zezwolenie. Przepis w nowym
brzmieniu ma objąć również tzw. usługi cateringowe. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.
Opr.red.

Ponad 80 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie,
czy zwracają uwagę na kraj pochodzenia produktu podczas codziennych
zakupów. Jeszcze większy odsetek
podkreśla, że mając do wyboru polskie i zagraniczne produkty z danej
kategorii, wybierze te pierwsze.
– Dzisiaj zdecydowana większość
społeczeństwa – co wiąże się na pewno również z elementem edukacji i bogacenia się społeczeństwa – zwraca
uwagę na to, skąd pochodzi produkt.
Coraz więcej produktów polskich
wypiera te zagraniczne, zarówno
w branży budowlanej, spożywczej, jak
i w branży kosmetycznej, chemicznej,
odzieżowej. Mamy coraz więcej pro-

ofertę danej firmy, i budujące przewagę konkurencyjną – wyjaśnia Michał
Lipiński, dyrektor konkursu „Teraz
Polska”.
Godło „Teraz Polska” jest odbierane przez konsumentów jako znak
potwierdzający polskie pochodzenie
(98 proc.) i stabilną jakość (96 proc.).
Niewiele mniej osób uważa, że znak
ten wpływa na rozpoznawalność produktu (94 proc.) i prestiż (70 proc.).
– Godło „Teraz Polska” od prawie 30 lat firmuje najlepsze polskie
produkty i usługi. Zanim firma zdobędzie znak „Teraz Polska”, musi zgłosić do konkursu produkt bądź usługę,
a te są następnie poddawane wnikliwej ocenie ekspertów z instytutów

duktów, z którymi Polacy sięgają po
największe laury w Europie czy na
świecie – przekonuje Przybył.
Polacy wiedzą, że decyzja o zakupie rzeczy produkowanych w kraju
i z polskich surowców przekłada się
na gospodarkę.
– Dzięki temu, że kupujemy polskie produkty, podnosimy PKB – to
najprostszy wyznacznik. Jeśli kupujemy polskie produkty, dajemy pracę
polskim pracownikom w polskich firmach, podatki są płacone w Polsce,
dzięki temu bogaci się cały kraj. To
machina wzajemnie się napędzająca – tłumaczy Krzysztof Przybył.
Kluczowe dla sprzedaży artykułów polskiej produkcji jest wyraźne
oznakowanie kraju pochodzenia.
Temu służyć ma Godło „Teraz Polska”.
– „Teraz Polska” to znak, który
wpływa na zwiększenie sprzedaży.
Dynamika wzrostu zależy od branży.
W przypadku firm FMCG może sięgać
nawet 30 proc. Inaczej sprawa wygląda w przypadku dóbr mniej masowych.
Jednak laureaci podkreślają, że wzrosty są zauważalne. Znak „Teraz Polska” to narzędzie, które służy wykreowaniu pozytywnego wizerunku firmy,
wpływające na to, jak klienci patrzą na

badawczych, ewentualnie z wyższych
uczelni, których zadaniem jest ocena
weryfikacyjna produktu i wykazanie,
że rzeczywiście to, co jest napisane
w materiale przez firmę, ma potwierdzenie w rzeczywistości – podkreśla
Michał Lipiński.
Znak promocyjny „Teraz Polska”
jest przyznawany w drodze konkursu, którego 28. edycja właśnie się
rozpoczęła. Jak ocenia Lipiński, Godło otrzymuje co czwarta firma, która
zgłasza się do konkursu.
– Konkurs „Teraz Polska” jest
adresowany do wszystkich firm prowadzących działalność gospodarczą, zarówno małych, rodzinnych,
działających lokalnie, jak i dużych
przedsiębiorstw oferujących swoje
produkty i usługi na arenie międzynarodowej. Wielkość firmy nie ma
znaczenia, podobnie jak wielkość jej
kapitału czy skala działania. Głównym kryterium oceny w konkursie jest
jakość, innowacyjność i satysfakcja
klienta – wskazuje dyrektor konkursu „Teraz Polska”.
Laureatów tegorocznej edycji
konkursu poznamy 18 czerwca.
Opr.red.

Patriotyzm zakupowy

Sekrety afrodyzjaków

K

ażdy zakochany stara się, aby
14 lutego był dla bliskiej jego
sercu osoby wyjątkowy. Najważniejsze w świętowaniu walentynek
jest wspólne spędzenie czasu. Pamiętajmy jednak, że tego dnia każdy szczegół
ma ogromne znaczenie, niezależnie
gdzie ukochani spędzić chcą walentynkowy wieczór zabraknąć nie może na
nim afrodyzjaków. Dlaczego?
Odpowiedź znajdziemy w historii
afrodyzjaków.
Afrodyzjaki towarzyszą ludziom
od wieków i są jednym z najbardziej
owianych tajemnicą i poszukiwanych
składników. Pierwszy mający pobudzające działanie na zakochanych
przepis pochodzi z około 1700 r.
p.n.e. i zapisany został hieroglifami,
a w jego skład wchodzi mieszanina
suszonych liści tarniny, akacji i miodu. Afrodyzjaki to substancje, które
zwiększają pobudzenie seksualne,
potencję oraz doznania erotyczne.

W
ale

Mogą być pozyskiwane
z roślin, zwierząt i minerałów.
Nazwę afrodyzjak zawdzięczamy greckiej bogini
piękna i miłości Afrodycie. W s t a rożytności wierzono, że zwiększają
one płodność i potencję oraz dodają
wigoru. W starożytnych Chinach za
afrodyzjak uważano choćby sproszkowany róg nosorożca. Dla starożytnych
Rzymian największym afrodyzjakiem,
mimo odstraszającego zapachu był
czosnek, spożywany na surowo i popijany mlekiem kokosowym z miodem.
Już w Starym Testamencie pojawia
się wzmianka o miłosnym ziele mającym pobudzić zmysły – mandragorze.
W czym tak naprawdę tkwi sekret
afrodyzjaków? Jak zwykle w przypadku produktów spożywczych wszystko
sprowadza się do zawartych w nich
minerałów i ich oddziaływania na organizm człowieka, co szczególnie widać
na przykładzie uważanych za afrodyzjaki przypraw, jak np. chili, kardamon,
kurkuma czy gałka muszkatołowa.
Zawarte w nich substancje drażniące
wpływają na lepsze ukrwienie narządów, co też powoduje zwiększenie naszej energii i lepsze samopoczucie.
Przez wieki czekolada traktowana
była jako napój bogów i afrodyzjak.
Dziś nadal jest afrodyzjakiem, jednak
jej dostępność pozbawiła ją swoistego powabu, takiego jak już w XVIII
wieku mieli uprawiający kakaowce
mieszkańcy wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Łącząc rozdrobnione
ziarna z wodą, kukurydzą i ziołami,
stworzyli pierwszą wersję dzisiejszej
czekolady. Majowie i Aztekowie dla
rozgrzania namiętności nowożeńców
podczas ceremonii zaślubin pili napoje na bazie nasion kakaowca. Miłosna
moc czekolady kryje się prawdopodobnie w teobrominie, która podobnie jak kofeina zwiększa wydzielanie
poprawiającej nastrój serotoniny i adrenaliny.
DANUTA BOGUCKA
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smaki warszawy
UPSTAIRS

W

samym centrum stolicy, ze
wspaniałą panoramą Marszałkowskiej i placu Konstytucji,
ta restauracja na pięterku, a właściwie na antresoli hotelu MDM, jest
spokojnym, cichym miejscem na
obiad, czy na biznesowe spotkanie
w ciągu dnia. Po wjeździe windą
mamy dwie sale do wyboru, bardzo
widne, z wygodnymi stołami, najlepiej blisko okien. Personel szybki
i uprzejmy, a dania do wyboru z kar-

QUATTRO

N

a imprezę zamkniętą, kameralną na 20-30 osób, to właściwy
ursynowski lokal osiedlowy
przy ul.Dembowskiego. Przytulne
wnętrze, łagodne oświetlenie, możliwość wyświetlania slajdów i filmów na ekranie, dobra akustyka,
sympatyczna obsługa. Trafiliśmy
akurat na „spółdzielcze kolędowanie”, bo Ursynowem rządzi tak
naprawdę 4-5 wielkich spółdzielni
mieszkaniowych, gdzie działają

W zimowe dni

ty. Nie jest ona długa, ale za to te
kilka oferowanych dań na stabilnym
poziomie. Z przyjacielem polecamy
znakomity, delikatny krem z białych
warzyw z oliwą truflową. On zadowolił się klasycznym schabowym
z pieczonymi ziemniakami i buraczkami, a ja dwoma kawałkami z piersi kurczaka na groszkowym puree
i marchewką z grilla al dente.
Dania ładne podane i dość
smaczne, choć dla mnie mięso niezbyt miękkie, co groszkowe puree
w pełni mnie wynagrodziło. Do
tego przy długiej rozmowie piło
nam się czerwone wino stołowe
Nero d’Avola, herbatę Ronnenfeld,
moją mocną cappuccino oraz świetną lemoniadę z cytryna i miętą.
Polecamy dla tych co nie lubią
zgiełku.

m. in. spółdzielcze domy kultury. W jednym z nich działa zespół
śpiewaczo-muzyczny Dereń, który
wystąpił znakomicie na naszej imprezie. Przy konsumpcji smacznych
i świeżych przekąsek – sałatek, kanapek, wędlin podrobowych, galaretek oraz białych i czerwonych win
– miło płynął czas. Dla piwoszy rewelacja. Można było zamówić tanie
beczkowe piwo czeskie – popularnego Staropramena i regionalnego
Rohozca Podskalaka. Polecamy na
spotkania koleżeńskie, a jak zapewnia personel, także na udane transmisje meczowe
Jedyna krytyczna uwaga to
obskurne wejście do tej knajpki.
Niestety, mimo szyldów od ulicy do lokalu trzeba wchodzić po
wyszczerbionych schodach na

I piętro, ale od strony podwórza.
Po ciemku trudno trafić, bo z tyłu
budynku brak jakiegokolwiek napisu, a trafiłem tam tylko dlatego,
że spytałem się o drogę w aptece
na parterze.

J

z parmezanem

● 8 dużych ostryg ● 8 łyżek tartego parmezanu ● 8 cienkich plastrów masła ● natka pietruszki ●
chilli ● sok z cytryny
ÆMuszle oczyszczamy z wodorostów, najlepiej przy
użyciu szczoteczki
pod bieżącą wodą.
Następnie
ostrym

Przysłowia o miłości
Co to przyjdzie z całowania,
ni miłości ni kochania.
ªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Gdzie więcej kłótni,
tam więcej miłości.
ªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Każdy w młodości,
skłonny do miłości.
ªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Kto miłości nie zna,
ten żyje szczęśliwy.
ªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Kto szczęśliwy w kartach,
nieszczęśliwy w miłości.
ªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Kiedy miłość szepcze rozum
milczeć musi.

Baran 21.III-20.IV

N

a zimowe, chłodne dni to idealne miejsce. W kąciku Placu
Konstytucji, jest zacisznie,
spokojnie i... ciepło. Nasze kawki,
cappuccino i latte były akuratne
i gorące, podane w firmowych kubkach z uprzejmością i sprawnie.
Tym razem słodkości nas nie skusiły, ale rozmawiało się przyjemnie,
na parterze obserwując ruch gości
kupujących przy ladzie, kolorowe
babeczki za szkłem i wchodzących
gości na pięterko tego barku.

Waga 23.IX– 23.X

W sferze finansów zapowiada się lepiej niż wszystko na
to wskazywało jeszcze do
niedawna. Jeśli są małe zadrażnienia rozwiąż je teraz.

Nie podejmuj zbyt pochopnie decyzji zwłaszcza
w sferze finansów. Lepiej
z decyzjami poczekać do
przyszłego miesiąca.

Byk 21.IV-21.V

Skorpion 24.X-22.XI

Bliźnięta 22.V-21.VI

Strzelec 23.XI.-23.XII

Spróbuj wykorzystać swoje
siły w działaniach społecznych. Nie od razu będą rezultaty, ale z czasem…

Powinieneś zwrócić uwagę
na
odłożone
niegdyś
sprawy. Już tak niewiele
zostało do zrobienia.

Rak 22.VI-22.VII

Koziorożec 24.XII-20.I

Nabierzesz więcej chęci
do działania. Bądź bardziej
zdecydowany . Czas zacząć
realizować coś od nowa.
Zastanów się.

GRANICA
PRZYZWOITOŚCI

W

padłem tu vis a vis Domu
Pod Orłami przy ul. Złotej,
pod oryginalnym szyldem,
tylko na kawkę i moje cappuccino
za jedyne 8 zł okazało się gorące i smaczne na chłodny zimowy
wieczór. Wiał silny, zimny wiatr,
a ja zapomniałem zabrać komórki.
Wyratowała mnie miła kelnerka
Alina dzwoniąc po taksówkę. Było
sympatycznie z dekoracją świąteczną i spokojny, relaksowy nastrój. Obok pod choinką jakaś para
cichutko sobie gwarzyła.
SMAKOSZ

Możesz liczyć na zawarcie nowych znajomości.
Codzienność może być pozbawiona spokoju.

Mogą czekać cię nieprzewidziane dotąd obowiązki.
Jedno jest niemalże pewne,
że ważne sprawy zostaną
zakończone.

Lepsze być może czekają
cię prognozy w sprawach
finansów, ale ich ziszczenie
nastąpi nieco później.
Cierpliwości.

Lew 23.VII-22.VIII

Wodnik 21.I-20.II

Dobry nastrój będzie pomocny w poszerzeniu kręgu
znajomych. Twoje działania
nabiorą prędkości.

Być może nadarzy się okazja do spotkania z osobą,
która od dłuższego czasu
czeka na kontakt z tobą.

Panna 23.VIII-22.IX

Ryby 21.II-20.III

Ambitne zadania czekają
na ciebie. Będzie okazja
wykazać się fachowością
i skutecznością. Nie zaniedbuj spraw domowych.

Przed tobą nowe projekty,
ale z przeszłości będziesz
w stanie je realizować w miarę szybko. Ważna o tej porze
roku jest dbałość o zdrowie.

z hasłem

krzyżówka Nr 2
1

...do serca

Ostrygi zapiekane

HOROSKOP

CUPCAKE CORNER

domowe dania

eśli zakochani walentynkowy
wieczór spędzić chcą w domu,
przygotowując romantyczną kolację wykorzystać powinni miłosną
moc afrodyzjaków. Kolacja składająca się z owoców morza i deseru
na bazie afrodyzjaków będzie doskonałym sposobem na spędzenie
wieczoru. Mężczyzna z pewnością
poczuje się jak bóg miłości Apollo,
a kobieta bez wątpienia będzie dla
niego Afrodytą. Dla tych, którym
brakuje inspiracji proponujemy:

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 2 (612)

nożykiem ostrożnie podważamy
skorupki i otwieramy. Przy użyciu
ostrego nożyka odcinamy ostrygi od
skorupek. Płytsze skorupki odrzucamy, a głębsze opłukujemy i zachowujemy.
Połówki posypujemy najpierw
solą, następnie łyżką parmezanu, chilli, łyżeczką posiekanej natki pietruszki i plastrem masła. Wszystkie ostrygi
układamy w naczyniu żaroodpornym
i kropimy sokiem z cytryny. Pieczemy
w piekarniku nagrzanym do 250 ºC,
przez około 7-10 minut.
Sałatka z krewetkami,
mango, granatem
● duże, mrożone krewetki, 225 g
lub mniej ● 1/2 dojrzałego mango ●
1/2 owocu granatu ● 2 sałaty rzymskie mini ● 2 łodygi selera naciowego
SOS: ● 1 łyżka majonezu ● 2 łyżki
jogurtu greckiego ● 1 łyżka ketchup ●
1 ząbek czosnku lub 1 łyżeczka chrzanu (według upodobań) ● szczypta papryczki chili
Æ Zaczynamy od
sosu,
wszystkie
składniki mieszamy i odstawiamy.
Sałatę i seler myjemy. Na dwa duże
talerze rozkładamy
porwaną sałatę i kroimy łodygi selera. Do wrzątku na minutę wrzucamy
krewetki. Następnie odcedzamy, przelewamy zimną wodą i od ogonki. Pokrojone w kostkę mango i pestki granatu, dodajemy na talerze, a na sam
wierzchu rozkładamy krewetki i polewamy wcześniej przygotowanym sosem. Podajemy z grzankami w kształcie serduszek z chleba tostowego.
Creme brulee
● 5 żółtek ●
100 g cukru ● 4
łyżki cukru do
zrobienia karmelu ● 500 ml
kremowej śmietanki ● 2 laski

wanilii ● świeże borówki lub maliny
i listki mięty do dekoracji
ÆPiekarnik nagrzewamy do 100ºC.
Do miski wbijamy żółtka i wsypujemy 100 g cukru, następnie ubijamy
mikserem na gęstą i gładką masę.
Cały czas mieszając, stopniowo dolewamy śmietankę. Laski wanilii przekrawamy wzdłuż na pół i łyżeczką
wyjmujemy czarne ziarenka. Dodajemy je do kremu i ponownie miksujemy. Krem rozlewamy do 4 płaskich
żaroodpornych miseczek. Na blaszce o wyższych bokach, ustawiamy
miseczki, wokół których wlewamy
wrzącą wodę, tak by sięgała do 3/4
wysokości. Blaszkę wstawiamy do
piekarnika i pieczemy przez godzinę.
Wyłączamy piekarnik i zostawiamy
krem jeszcze godzinę w wodzie. Następnie wstawiamy do lodówki na 2-3
godziny. Po tym czasie powierzchnię
kremu pokrywamy cienką warstwą
skarmelizowanego cukru.
Przysmak z gruszkami
● 1 opakowanie mrożonego francuskiego ciasta ● 3 łyżki marmolady
jabłkowej lub morelowej ● 4 gruszki
● 2 łyżki cukru
● płatki migdałowe
ÆCiasto francuskie rozmrażamy, a następnie
rozwałkowujemy. Połową ciasta wykładamy
okrągłą blachę. Pieczemy około 15
minut w piekarniku przy temperaturze 200 stopni. Wyjmujemy ciasto
z piekarnika i smarujemy marmoladą,
układamy obrane, pokrojone gruszki.
Posypujemy cukrem i migdałowymi
płatkami. Z pozostałego ciasta wycinamy radełkiem paski. Układamy je
na powierzchni i formujemy brzeg
ciasta. Podpiekamy w piekarniku, aż
się zrumieni. Francuski styl to także
bagietki, które sprawdzą się na przykład jako przystawka przed daniem
głównym. Z odpowiednimi dodatkami, czy na słodko czy na wytrawnie
idealnie będą pasowały do czerwonego wina. 
Tartinka
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Wszystkie litery ponumerowane
w prawym dolnym rogu napisane w kolejności od 1–23 utworzą hasło.
Poziomo: 1) pożądany na zabawie
karnawałowej, 5) pnie się po tyce, 8)
gwałtowny płacz z łkaniem, 9) krzyżówki zebry z innym koniowatym, 10) zupa
na bazie krwi, 11) stan czynny środków
własnych, 13) zagłębiony w gruncie element przewodzący prąd, 16) używana
w łazience, 20) twierdzenie uznane za
pewne, 23) odrażająca postać, 24) osoby
ślepo podporządkowane jakiejś idei, 25)
chóralne przy ognisku, 26) zapowiedziana lub nie, 27) mała rakieta.
Pionowo: 1) o mężczyźnie z pokaźnym wąsem. 2) drobne cukiereczki, 3)
imię żeńskie, 4) próbna w czasie kupowania auta, 5) chorobliwy lęk przed
określonymi sytuacjami, 6) mówi się że
to zdrowie, 7) oddziela się od rakiety, 12)
jezioro w Borach Tucholskich, 14) Jan
Sariusz polski szlachcic, hetman wielki
koronny, 15) niezbędna w piekarni, 17)
para połączonych ze sobą chromosomów homologicznych, 18) w kościołach
w okresie świat Bożego Narodzenia, 19)

7

termin księgowy oznaczający źródła pochodzenia majątku przedsiębiorstwa 21)
spadziowy, wrzosowy, gryczany, 22)
miejsce akcji Iliady, 23) nazwisko łódzkiego fabrykanta Ludwika, twórcy prywatnej ulicy Łodzi.
Karty pocztowe z dopiskiem
Krzyżówka nr 2 prosimy przesłać na
adres redakcji do dnia 28 lutego 2018 r.
Prawidłowe rozwiązanie będzie premiowane w drodze losowania nagrodą ufundowaną przez PSS w Garwolinie.
Rozwiązanie krzyżówki nr 12/17
Poziomo: 1) kiełbasa, 5) dipole, 8)
Rheine, 9) ignorant,10) intencja,11)
Edward,13) sokół, 16) kwiat, 20) plecak,
23) rozterki, 24) trenerka, 25) omasta,
26) pijany, 27) arendarz.
Pionowo:1) Kurpie, 2 )elektryk, 3)banany,4) Alina, 5) danie, 6) poryw, 7)landryna,12) dzik, 14) okularki, 15) Łyse,
17) impresja, 18) ataman, 19) pisarz, 21)
cynia, 22) karny, 23) ruada.
HASŁO: KURPIODOBRE
Nagrodę ufundowaną przez JBB
Bałdyga otrzymuje Dominika Gołowin
z Jabłonny.
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