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Mikołajkowa promocja

grudnia br. w jasnej, przestronnej
sali konferencyjnej warszawskiej
Hali Mirowskiej, przy stuprocentowej frekwencji, obradowała Komisja
Spółdzielczości Konsumenckiej Krajowej Rady Spółdzielczej. Liczy ona 19
członków, głównie ze spółdzielni Społem i Samopomoc Chłopska oraz spółdzielni mleczarskich. Obrady prowadził przewodniczący Komisji, członek
Zarządu KZRS Samopomoc Chłopska
Andrzej Anulewicz. Tematem posiedzenia była: „Spółdzielczość konsumencka Społem w Polsce – historia,
dzień dzisiejszy i perspektywy”, który
przedstawił prezes Zarządu KZRSS
Obrady Komisji otwiera Andrzej Anulewicz. Społem Ryszard Jaśkowski.
Temat ten budzi szersze refleksje. Społemowcom na ogół współczesny, popularny termin „konsument” powinien kojarzyć się z ich tradycyjnym nazewnictwem:
„Powszechna”, albo „Warszawska”… „Spółdzielnia Spożywców”. Natomiast
Słownik Języka Polskiego słowo „spożywca” tłumaczy jako „nabywca towarów;
konsument”. I dla młodego człowieka obecnie owe określenie „spożywca” może
wydawać się zbyt archaiczne. Dlatego, jak sądzę, społemowcy muszą włożyć bardzo wiele wysiłku, aby przekonać młode pokolenia, że faktyczną misją naszych
społemowskich spółdzielni (powszechnych), otwartych na przyjmowanie nowych
członków, jest ochrona interesów polskich konsumentów! To wynika wprost nie
z potrzeb reklamowych, ale z zasad spółdzielczych, troski o innych i o lokalną
społeczność.
Więcej na str. 3 u

MAH Społem
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ak opisywaliśmy to wcześniej w Społemowcu, prezes
WSS Wola Janusz Szczękulski, po wygraniu przetargu w SM Osiedle Wilanów, z dumą i radością 3
sierpnia ubr. otwierał nowy 900-metrowy sklep u zbiegu
ulic Jabłonowskiego i Lentza. Wtedy, zwabiony reklamą
i promocjami, walił tam tłum okolicznych mieszkańców,
a klienci w rozmowach ze mną pod niebiosa wychwalali
społemowską placówkę, która celnie trafiła w ich potrzeby i gusta. Zatem teraz, kiedy ambitny prezes zaprosił
mnie na mikołajkową promocję w tym sklepie 6 grudnia
br., postanowiłem znowu zanurzyć się w szeregi zwykłych
klientów, aby poczuć ten przedświąteczny nastrój zakupów pod czerwonym, z daleka widocznym szyldem „Społem”.
Pamiętam z jakim optymizmem i zadowoleniem podziwiali nowoczesne, bardzo jasne, atrakcyjnie urządzone wnętrze i bogatą ofertę handlową na półkach nie tylko klienci, ale
i przybyli na otwarcie placówki goście. Prezes Ryszard Jaśkowski z KZRSS Społem mówił wtedy, iż „serce się raduje

Spółdzielnie uczniowskie
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gdy spostrzegamy społemowskie wyraźne szyldy na nowych
placówkach, co świadczy o żywotności spółdzielni. Miejmy
nadzieję, że nadchodzi dobry czas dla polskiego i spółdzielczego handlu i szanse musimy wykorzystać, szczególnie na
przyciągnięcie stałych klientów”. I faktycznie, po upływie
półtora roku, tutaj w Wilanowie ta szansa jest wykorzystywana.
Grudniowa aura jednak znacznie odbiega od letniej i dlatego tegoroczny dzień św. Mikołaja był pochmurny i raczej
ponury, bez odrobiny słońca, a frekwencja w sklepie w porze
obiadowej, w dzień powszedni niewysoka, choć parking na
50 miejsc był nieco zapełniony, a dwie czynne kasy w środku
jednak miały małe kolejki. Na tle ciemnego nieba wyraziście prezentował się szyld Społem i dwa kolorowe banery
z promocyjnymi cenami – karkówka bez kości po 12,99 zł,
filet z kurczaka po 13,99, mandarynki po 3,99 i pomidory po
5,39. Jasne wejście i plakaty zachęcały do środka.
Więcej na str. 3 u

Urodziny „Pychotki”

półdzielnia Uczniowska PYCHOTKA założona w warszawskim Zespole Szkół Specjalnych nr 105 im. Kazimierza Kirejczyka obchodzi właśnie roczny jubileusz

swojej działalności. Z uwagi na zmiany osobowe w Zarządzie i Radzie Nadzorczej spowodowane ukończeniem szkoły
przez dotychczasowych liderów SU, zgodnie ze spółdzielczymi zasadami zwołane zostało w dniu 23 października
2017r. Walne Zgromadzenie, na którym powołano nowe
władze spółdzielni.
Była to okazja do podsumowania dotychczasowej działalności, a także zainicjowania planowanych działań do
końca roku szkolnego 2017/2018. Obok prowadzenia sklepiku szkolnego, członkowie SU Pychotka wzięli udział
w ogłoszonym przez „Społem” WSS Śródmieście konkursie
plastycznym na interpretację hasła „Nie ma śmieci- są surowce” w ramach akcji „Sprzątanie Świata –Polska 2017”.,
Jej inicjatorem jest każdego roku Fundacja „Nasza Ziemia”.
Organizowano także m.in. dyskotekę dla pierwszoklasistów,
połączoną z loterią fantową oraz konkurs plastyczny „Świąteczne drzewko”.
Podczas uroczystości urodzinowych, 28 listopada
br. opiekunowie SU, przedstawiciele WSS Śródmieście
i Fundacji Cepelia oraz dyrekcja szkoły wręczyli wyróżniającym się członkom „Pychotki” nagrody i upominki.
Szerzej o tym pisze nasza koleżanka redakcyjna Jolanta
Jędrzejewska na str. 2.

Sejmik krakowski
Damian Zając
i Wiktoria
Przewoźniak,
uczniowie klasy II TE
z ZSE nr 2 w Krakowie,
członkowie SU
Rockefeller, prowadzili
25 listopada br. obrady
Ogólnopolskiego
Sejmiku SU
w Krakowie
Więcej na str. 2 u

Konferencja Handlowa

irma PT Dystrybucja to jeden
z największych ogólnopolskich
dystrybutorów produktów FMCG
działających na rynku polskim. W jej
ofercie znajdują się tysiące produktów,
zaliczanych do grupy towarów szybko
rotujących, w tym artykuły spożywcze,
napoje, leki OTC, alkohole jak również
wyroby tytoniowe i akcesoria. Własny
transport, liczący kilkaset samochodów,
gwarantuje realizację dostawy w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia
i obsługuje kilkanaście tysięcy punktów sprzedaży na terenie całego kraju.
Wśród klientów firmy są zarówno duże
sieci handlowe jak i samodzielne punkty sprzedaży, a także spółdzielnie, stacje Jadwiga Wójtowicz-Garwoła i Wiesław
benzynowe, hotele i restauracje.
Likus. 
Fot. Maciej Filipowicz
Od szeregu lat PT Dystrybucja blisko współpracuje z Mazowiecką Agencją Handlową Społem i dlatego 22 listopada br. wspólnie zorganizowały Konferencję Handlową MAH w nowoczesnym
budynku DH VITKAC w Warszawie. Obok prezes MAH Jadwigi WójtowiczGarwoła gospodarzem konferencji był nowy prezes PT Dystrybucja Wiesław
Likus. Według tygodnika Wprost, w rankingu 100 najbardziej majętnych Polaków
2017, Wiesław Likus z rodziną zajmuje 31 miejsce. Prestiżowy magazyn Forbes
podaje, że Likusowie inwestują w wiele atrakcyjnych obiektów, hotele, restauracje,
galerie handlowe, w tym DH Vitkac, a poprzez własną spółkę Merkury kontrolują
PT Dystrybucja.
Więcej na str. 5 u
dniu 4 grudnia 2017 r. obradowała Rada
Nadzorcza Mazowieckiej Agencji HandloKomunikat W
wej „Społem” Spółka z o.o. Na swym posiedzeniu Rada Nadzorcza zajmowała się następującą
MAH
tematyką:

– wynikami ekonomicznymi Spółki na dzień 30 września 2017 r. na tle współpracy ze spółdzielniami i dostawcami,
– planem inwentaryzacji rocznej w Spółce,
– planem pracy Rady Nadzorczej w 2018 roku.
Ponadto Rada Nadzorcza Spółki wysłuchała informacji Pani Jadwigi Wójtowicz-Garwoła Prezesa Zarządu MAH na temat współpracy pomiędzy Mazowiecką Agencją Handlową „Społem” Spółka z o.o. i Krajową Platformą
Handlową Społem Spółka z o.o. i przyjęła w wyniku dyskusji wnioski, które
zostaną zaprezentowane Zarządowi KPH.
Na zakończenie posiedzenia Rada Nadzorcza MAH wyraziła zadowolenie
z efektów działania MAH na rzecz Spółdzielni.

Koło Historyczne WSS

Przed jubileuszem półwiecza

Z

inicjatywy Społem WSS Śródmieście, najstarszej w kraju, bo już
148-letniej spółdzielni społemowskiej oraz naszej redakcji, 15 listopada
ubr. utworzono Koło Historyczne Spółdzielni Spożywców przy Redakcji Społemowiec Warszawski. W jego skład wchodzi 11 osób, delegowanych,
zasłużonych członków warszawskich spółdzielni spożywców, szczególnie
zainteresowanych pielęgnowaniem tradycji i historii spółdzielczej. Na czele
Koła stoi wybitna działaczka samorządowa, przewodnicząca Rady Nadzorczej WSS Śródmieście Cecylia Przedpełska. Kolejne zebranie Koła odbyło
się w gościnnej sali konferencyjnej Muzeum Spółdzielczości w Warszawie 27
listopada br., a jego gościem była prezes WSS Śródmieście Anna Tylkowska.
Koło w dużej mierze przejęło zadania, jakie realizowała od lat zasłużona Komisja Historyczna Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców, działająca przy WSS
Śródmieście. Niedawno zakończyła ona swoją działalność. Jej przewodniczącą była
popularna nestorka spółdzielczości Bolesława Rużalska, o której pięknym jubileuszu
stulecia urodzin pisaliśmy na początku ubr. Aktywnymi członkami Komisji byli m.in.
już nieżyjący Juliusz Gerung, zasłużony były prezes WSS Śródmieście oraz Kazimierz
Bendkowski, wybitny autor opracowań historycznych i kustosz Izby Pamięci WSS.
Obecnie nasze Koło, wzbogaca dorobek Komisji o nowe inicjatywy w celu upowszechniania i utrwalania pamięci o tradycjach i bogatej historii spółdzielni społemowskich. Ważnym jego zadaniem będzie włączenie się w przygotowania do
obchodów 150-lecia WSS Śródmieście i całej spółdzielczości społemowskiej, jakie odbędą się w 2019 roku. Oczywiście, nasza redakcja ściśle współdziała w tym
zakresie z Kołem, spółdzielniami i KZRSS Społem.
REDAKCJA

Więcej na str. 3 u
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Sejmik krakowski

d kilku lat Ogólnopolskie
Sejmiki Spółdzielni Uczniowskich goszczą w budynku
małopolskiej Delegatury Związku
Lustracyjnego Spółdzielni Pracy,
gdzie z powodzeniem działa Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo
-Konferencyjne „Optima”. I znowu
poczułem przyjazną, spółdzielczą
atmosferę, gdy jadąc na sejmik
w windzie powitały mnie serdecznie
panie z zarządu Fundacji Rozwoju
SU – prezes Anna Bulka, która od
pół roku jest dyrektorem Delegatury ZLSP i Zofia Węgrzyniak, a na
górze, na sali także wiceprezes Jerzy Lubas i Bronisław Bieś. Zabrakło tylko nieobecnych ze względów
zdrowotnych członków Rady.
Potem wysłuchałem informacji
o działaniach na rzecz spółdzielni
uczniowskich, podejmowanych przez
Fundację, Krajową Radę Spółdzielczą,
ZLSP, Krakowski Bank Spółdzielczy,
biłem brawa wyróżnionym opiekunom
i ich uczniom oraz wysłuchałem prezentacji wybranych SU.
Prezes Anna Bulka z dumą mówiła o wspieraniu SU w kraju, licznych
spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, festynach, konkursach, w tym
we współpracy z KBS konkursie na
najlepszą Szkolną Kasę Oszczędności.
Ciepło o współpracy z Fundacją i jej
doniosłej roli wychowawczej mówili
goście sejmiku – przewodniczący ZO
KRS Jerzy Jankowski, który zapewnił
że KRS będzie konsekwentnie walczyła o przyjęcie w Sejmie ustawy o SU
i o wpisanie do Konstytucji RP ochrony własności spółdzielczej. Podobnie
o stałym wspieraniu SU i Fundacji mówił prezes ZLSP Janusz Paszkowski,
z uznaniem dziękując
opiekunom i patronom
SU.
Dołączyłem do tych
słów uznania, informując o rocznej już
działalności SU „Pychotka” przy Zespole Szkół Specjalnych
nr 105 w Warszawie,
pod patronatem blisko 150-letniej WSS
Społem Śródmieście,
co wielokrotnie opisywała w Społemowcu
nasza koleżanka Jola
Jędrzejewska. Wywołało to zainteresowanie

uczestników sejmiku, gotowych wymieniać doświadczenia.
Spore wrażenia wywołały audiowizualne prezentacje wybranych
SU, w tym słynnej „Karmelki”
z Lubartowa. I znów słowa podziwu
i uznania przekazałem opiekunce tej
SU Małgorzacie Wysoczyńskiej,
która była inicjatorką wspaniale wydanego albumu o 90-leciu lubartowskich SU.
Najwięcej gratulacji i podziękowań zebrali wyróżnieni i laureaci konkursów, w tym konkursu na prace na temat rozwoju SU
i konkursu na najlepszą SU w kraju.
W kategorii zaawansowanych SU
zwyciężyła ponownie „Karmelka”

przy SP nr 2 w Lubartowie, a dwa
równorzędne miejsca drugie zdobyły
SU – „Szarotka” przy ZS w Jordanowie i „Kramik” przy Gimnazjum
w Drużbicach, z siedzibą w Rasach
w woj.łódzkim. W kategorii nowych
SU konkurs wygrała SU „Vzór” przy
ZSM w Poznaniu.
Tytuł „Przyjaciel SU” uzyskał Bank
Spółdzielczy w Jordanowie, a zbiorowe odznaki za zasługi dla spółdzielczości otrzymały BS w Będzinie i SU
Wyrwigrosz w Lublińcu. Natomiast
indywidualne: Zbigniew Byszewski
i Wojciech Pakuła ze Świętokrzyskiej
Rady SU oraz Beata Danielczyk –
opiekunka SU „Kramik”.
Z zadowoleniem uczestnicy sejmiku przyjęli odczytany list minister
rodziny, pracy i polityki społecznej
Elżbiety Rafalskiej, która obok gratulacji i uznania dla osób wyróżnionych,
bardzo wysoko oceniła „nieocenione
walory wychowawcze” spółdzielni
uczniowskich, zwłaszcza w budowie
społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju.
Na zakończenie wymieniano serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne oraz podziękowano organizatorom sejmiku, w tym sprawnie go
prowadzącym uczniom
ZSE nr 2 w Krakowie,
członkom SU „Rockefeller” Damianowi Zającowi i Wiktorii Przewoźniak. SU „Rockefeller”
od lat patronuje społemowska handlowa Spółdzielnia „Jubilat”.
DARIUSZ GIERYCZ

WSS Śródmieście

S

Robert Lenczewski wspierany przez opiekunkę PYCHOTKI Beatę Boguszewską.
Dyrektor ZSS Elżbieta
Kostrzewa złożyła jubilatce
gratulacje z dotychczasowych osiągnięć i najlepsze
życzenia dalszego rozwoju,
jak również wyraziła podziękowanie za opiekę nad młodymi spółdzielcami ze strony śródmiejskiej spółdzielni
i Fundacji Cepelia.
Również goście nie byli
Anna Tylkowska i opiekunowie SU: Leszek Polkowski i Beata
dłużni w okazywaniu poBoguszewska.

półdzielnia Uczniowska
PYCHOTKA założona
w warszawskim Zespole
Szkół Specjalnych nr 105 im.
Kazimierza Kirejczyka obchodzi rok swojej działalności. Z uwagi na zmiany osobowe w Zarządzie i Radzie
Nadzorczej
spowodowane
ukończeniem przez prezesa
przewodniczących i członków nauki, zgodnie ze spółdzielczymi zasadami zwołane
zostało w dniu 23 października 2017 r. Walne Zgromadzenie, na którym powołani
zostali prezes Spółdzielni
Robert Lenczewski i jego
zastępcy Gabriela Ślepowrońska
i Sebastian Jaworowski oraz Rada
Nadzorcza z przewodniczącą Justyną
Godlewską i jej zastępcami Janem
Mikołajczykiem i Klaudią Starostką.
Walne Zgromadzenie było okazją do
podsumowania dotychczasowej działalności, a także zainaugurowanych już
i planowanych działań na rok szkolny
2017/2018.
Pierwsze dni po wakacyjnym wypoczynku były dla członków pracowite. Wzięli udział w ogłoszonym przez
„Społem” WSS Śródmieście konkursie plastycznym na interpretację hasła
„Nie ma śmieci – są surowce” w ramach akcji „Sprzątanie Świata – Polska
2017”, której inicjatorem jest każdego
roku Fundacja „Nasza Ziemia”. Wyróżnienia wraz z upominkami za udział
w konkursie otrzymali: Jonasz Kraczko, Wiktoria Potapczuk, Filip Żuławik. Członkowie spółdzielni rozpoczynając swoją działalność w nowym roku
szkolnym powitali uczniów klas pierwszych, organizując dyskotekę połączoną z loterią fantową, zachęcali także do
wstąpienia nowoprzybyłych w szeregi
członków swojej spółdzielni.

Dzień Seniora

N

Urodziny „Pychotki”

Wspólnie z przedstawicielkami społemowskiej WSS uzgodnione zostały
propozycje zorganizowania uroczystości związanej z listopadowymi obchodami funkcjonowania SU Pychotka,
z zachowaniem niektórych spraw w tajemnicy.
Wszystkie sekrety zostały ujawnione
w dniu 28 listopada 2017 r. na 1. URODZINACH PYCHOTKI, na które zostali zaproszeni przewodnicząca Rady
Nadzorczej „Społem” WSS Śródmieście Cecylia Przedpełska, prezes Zarządu Spółdzielni Anna Tylkowska oraz
Danuta Bogucka i Jolanta Jędrzejewska
na co dzień współpracujące z SU, Krystyna Wódz i Żaneta Żardecka z Fundacji CEPELIA Polska Sztuka i Rękodzieło, które podarowały SU przepiękną
szopkę bożonarodzeniową, Klementyna
Zygarowska redaktor naczelny miesięcznika spółdzielczego Tęcza Polska,
Adam Stykowski z Pracowni Cukierniczej RAJ PLUS, dyrektor szkoły Elżbieta Kostrzewa i zastępca dyrektora
Anna Skiba, pedagodzy i liczne grono
uczniów oraz władze i członkowie SU.
Przygotowaną prezentację z rocznej
działalności SU przedstawił jej prezes

dziwu dla działalności młodzieżowej
spółdzielni i ogromnej pomocy dla niej
ze strony dyrekcji szkoły, pedagogów
i rodziców. Miłym akcentem było wręczenie podziękowań zarówno osobom
zaproszonym jak i dyrekcji placówki, opiekunom i w wyróżniającym się
członkom SU.
W urodzinowej atmosferze wręczone
zostały dyplomy i upominki dla siedmiu
uczestników konkursu plastycznego
„ŚWIĄTECZNE DRZEWKO”.
Niespodzianką przygotowaną przez
partnera handlowego „Społem”- Pracownię Cukierniczą RAJ PLUS był tort
urodzinowy z marcepanowym logo SU
z symboliczną jedną świeczką zaprezentowany przy gromkim sto lat całej
sali z wiodącym głosem uczennicy
Agnieszki Behr, przy dźwiękach gitary opiekuna Spółdzielni Uczniowskiej
Leszka Polkowskiego.
Na zakończenie spotkania wszyscy
zostali zaproszeni na urodzinowy poczęstunek.
JOLANTA JĘDRZEJEWSKA
fot. DANUTA BOGUCKA

Uśmiech za uśmiech

a takie spotkania warto czekać, nawet cały rok. Nasi Seniorzy, bo o nich mowa nie
mają wieku. Uśmiechnięci, z optymizmem patrzący w przyszłość i co
ważne ciągle aktywni. Potrafią zarażać energią. Tak, tak, to może wydać
się dziwne, ale tak właśnie jest. Ta ich
życiowa mądrość, pogoda ducha, to
wewnętrzne ciepło i spokój.

Śródmiejscy Seniorzy znów udowodnili, że zawsze można liczyć na ich
obecność. 20 listopada br. w Restauracji „Rozdroże” wzięli udział w uroczystym spotkaniu z okazji ich święta.
Mieszczące się przy Łazienkach
Królewskich „Rozdroże” to restauracja z klimatem i wieloletnią tradycją.
Restauracja „Rozdroże” przyjazna
jest zarówno dla Warszawiaków, jak
i przyjezdnych, dla turystów krajowych i zagranicznych. To wielopokoleniowe miejsce spotkań, tym razem
ugościło śródmiejskich Spółdzielców
z pokolenia społeczników z charyzmą,

pokolenia pielęgnującego spółdzielcze
tradycje i dzielącego się swoim doświadczeniem, z tymi nieco i bardziej
młodszymi. Przy obiedzie, ciastku, kawie, herbacie opowiadali, wspominali,
dzielili się tym co dziś u nich słychać.
Pracując ze sobą długie lata zarówno na
płaszczyźnie zawodowej, jak i na gruncie działalności członkowskiej i społecznej nasi Seniorzy często znają się
całymi rodzinami.
Nic więc dziwnego,
że zainteresowani
są tym, co u dzieci,
wnuków, a często
i prawnuków.
Życzenia do Gości skierowały prezes Zarządu mgr
Anna
Tylkowska
i przewodnicząca
Rady Nadzorczej
Cecylia Przedpełska. Pani prezes
Tylkowska podchodziła do zaproszonych Seniorów, by
zamienić z nimi choć kilka słów. Atmosfera była iście rodzinna.
Więc jeśli ktoś zapyta, po co takie
spotkania, czy ktoś przyjdzie i czy
warto? Tak warto, bo to piękne chwile,
piękne, wzruszające i w dobrej atmosferze. Dlatego, gdy przyszło się pożegnać, niektóre minki trochę zrzedły.
Ale jest sposób na to, by spotykać się
częściej, może nie w takie uroczystej
oprawie. Ale nie o oprawę przecież
chodzi. Śródmiejska Spółdzielnia co
dwa tygodnie organizuje w swojej sie-

Wolne
niedziele

dzibie spotkania Koła Spółdzielczyń.
Przy ciastku i herbatce, można tu mile
spędzić czas. Dowiedzieć się o bieżącej sytuacji spółdzielni, podzielić spostrzeżeniami, wymienić uśmiechem
i dobrym słowem, spotkać z ciekawymi ludźmi. Tak po prostu drodzy
Seniorzy przyjść i być. Tym których
zabrakło na naszym tegorocznym spo-

tkaniu w „Rozdrożu” oraz wszystkim
pozostałym Seniorom ślemy: „Gorące
życzenia zdrowia i wielu lat życia,
wypełnionego radością i satysfakcją
z przeżytych lat, szacunku …, by
Wasz kapitał intelektualny i życiowy
był odpowiednio doceniony..., niech
każdy kolejny dzień wypełnia ludzka
życzliwość, wdzięczność i pomoc...,
optymizmu, witalności, dużo pomysłów na dobrą zabawę, wszak jesień
życia też może być piękna”.
DANUTA BOGUCKA

Jak poinformował portal Onet.pl 24 listopada br.
Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele. Od 1 marca 2018 r. będą dwie niedziele handlowe
w miesiącu – pierwsza i ostatnia; w 2019 r. handlowa
będzie ostatnia niedziela każdego miesiąca, od 2020 r. ma obowiązywać zakaz
handlu w niedziele. Za uchwaleniem ustawy głosowało 254 posłów, przeciwko
było 156, 23 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.
Przepisy precyzują m.in. kwestię ograniczenia handlu na stacjach benzynowych czy dworcach kolejowych. Jedna z poprawek wyłączy z zakazu sklepy
internetowe. Inna poprawka poszerza katalog podmiotów wyłączonych z tego
zakazu m.in. o piekarnie, cukiernie i lodziarnie. Zakaz nie będzie także obowiązywać na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych.
Projekt ustawy trafił do Sejmu jesienią ubiegłego roku jako inicjatywa obywatelska autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład
wchodzi m.in. NSZZ „Solidarność” i KZRSS Społem.
Opr. Red.
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od przewodnictwem Cecylii
Przedpełskiej, przewodniczącej Rady Nadzorczej WSS
Śródmieście, członkowie Koła Historycznego Spółdzielni Spożywców
przy Redakcji Społemowca Warszawskiego, zebrali się 27 listopada
br. w Domu „Pod Orłami” przy ul.
Jasnej 1 w Warszawie, w sali konferencyjnej Muzeum Historii Spółdzielczości, gdzie serdecznie powitała
ich kustosz Muzeum Danuta Twardowska. Frekwencja 11-osobowego
Koła, w którym zasiadają zasłużeni
członkowie WSS i podwarszawskich
PSS, była stuprocentowa.

niu z poczęstunkiem. Specjalnie honorowani są jubilaci kończący 90, 80 i 70
lat. Będą też oni korzystać z prelekcji
geograficznych,
rekomendowanych
przez WSS Śródmieście. Natomiast na
Pradze Południe podobne spotkania seniorów, z udziałem władz spółdzielni,
przy herbatce i ciastkach, odbywają
się w zaprzyjaźnionej klubokawiarni
„Kicia-kocia”. Z okazji MDS i Dnia
Dziecka przed największymi placówkami odbywały się festyny.
Działy samorządowe spółdzielni,
wraz z kołami seniorów organizują
podobne miłe spotkania, przy kawie,
herbacie, pączkach na Woli, w Pruszkowie, Legionowie i Otwocku. Z reguły prezesi zarządów i przewodniczący
rad nadzorczych informują wtedy

Przed jubileuszem półwiecza

Każdy z członków Koła zrelacjonował przebieg uroczystości Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości i Święta
Seniora w poszczególnych spółdzielniach. Była też okazja do podzielenia
się informacjami i doświadczeniami
w zakresie innych działań samorządowych na rzecz członków spółdzielni.
W drugiej części spotkania omówiono
sprawy pielęgnowania i propagowania
bogatych tradycji historycznych spółdzielni spożywców, ze szczególnym
uwzględnieniem zbliżającej się 150
rocznicy utworzenia WSS Śródmieście
i pierwszych spółdzielni spożywców
na ziemiach polskich. Na zakończenie
spotkania członkowie Koła zwiedzili Muzeum Historii Spółdzielczości,
w tym ekspozycje dotyczące historii
ruchu społemowskiego. Ekspozycje
objaśniała fachowo kustosz Muzeum
Danuta Twardowska.

Z relacji członków dowiedzieliśmy
się m.in. o spotkaniach śródmiejskich
społemowców seniorów w społemowskiej kawiarni „Rozdroże” i obchodach MDS w gmachu „Pod Orłami”
uwieńczonych zwiedzaniem Muzeum
Spółdzielczości. Z kolei w spółdzielni
Mokpol seniorzy uroczyście spotykają
się we własnej dużej sali konferencyjnej w siedzibie spółdzielni, w połącze-

KRS

J

o bieżącej działalności spółdzielni
i honorują w różny sposób seniorów,
np. w Pruszkowie bombonierkami,
w Legionowie okolicznościowym
tortem i prezentami na gwiazdkę, w Otwocku paczkami słodyczy
i bonami towarowymi. Co podkreślali członkowie Koła, na wszystkich
takich spotkaniach panuje serdeczna,
rodzinna atmosfera i umacnia się więź
spółdzielcza. Z uśmiechem snuje się
wspomnienia i opowiada o sukcesach
zawodowych i rodzinnych.

W drugiej części spotkania omówiono potrzeby pielęgnowania i promocji
tradycji, zwłaszcza wobec młodych
pokoleń, które o Społem wiedzą bardzo mało albo nic. Prezes Anna Tylkowska zaznaczyła, że okazją do reklamy społemowskiego handlu będzie
planowane oddanie do użytku w końcu
II kwartału 2018 r. dwóch supernowoczesnych obiektów z udziałem powrotu
społemowskich sklepów – Universamu
przy Rondzie Waszyngtona i Sezamu
u zbiegu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. W imieniu redakcji zadeklarowałem mocne wsparcie tej promocji,
także w obliczu zbliżającego się doniosłego jubileuszu 150-lecia WSS Śródmieście w 2019 r.
DG

uż na wstępie swojej
prelekcji o historii,
dniu dzisiejszym i perspektywach spółdzielczości konsumenckiej Społem, prezes Zarządu
KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski
podkreślił, że Społem to najstarsza organizacja handlowa w Polsce.
Pierwsze spółdzielnie powstały blisko150 lat temu, w 1869 roku, w ówczesnym zaborze rosyjskim. Były to
Stowarzyszenie Spożywców Merkury w Warszawie i Stowarzyszenie
Spożywców Oszczędność w Radomiu, których tradycje przejęły WSS
Społem Śródmieście i PSS Społem
w Radomiu. W następnym roku dołączyła do nich płocka Zgoda.
Natomiast w 1908 r. pierwszym
związkiem krajowym tych i następnych spółdzielni było Biuro Informa-

dernizują i budują nowe obiekty, unowocześniają metody handlu.
Obecnie związek zrzesza 241 spółdzielni, które zatrudniają 28 tys. osób
w 3500 sklepach. Duża część spółdzielni posiada wysoko cenione piekarnie
i ciastkarnie, zakłady gastronomiczne,
prowadzi wynajem obiektów i podejmuje inwestycje. Nawet jeśli wskutek
dominacji wielkich zagranicznych sieci obroty w handlu spadają, a udział
w rynku z 6 do 2 proc., to spółdzielnie
poprawiają wyniki działalnością pozahandlową. Mimo tego podejmujemy
wysiłki aby urentownić placówki, bo
handel dalej jest podstawową działalnością spółdzielni.
Pomimo tego że KZRSS Społem nie
może prowadzić działalności gospodarczej, to jednak związek z powodzeniem
zainicjował korzystną dla spółdzielni

cyjne Towarzystwa Kooperatystów,
którego dyrektorami, a potem pierwszymi prezesami Związku Spółdzielni
Spożywców byli późniejszy prezydent
RP Stanisław Wojciechowski i Romuald Mielczarski. To oni zainicjowali
budowę potęgi związku, w tym magazynów, hurtu, centrali, fabryk, a razem ze Stefanem Żeromskim stworzyli
czasopismo „Społem”, które pomagało
tworzyć masowo spółdzielnie i dało
początek wiekowemu znakowi „Społem”. W 1936 r., za prezesury Mariana Rapackiego działało już w związku
1074 spółdzielni.
W ciągu niemal półtorawiekowej
działalności spółdzielnie społemowskie, jako spółdzielnie konsumenckie
i ich kolejne związki wykazały swoją
niezawodność w każdych warunkach;
zaborów, wojen, kryzysów, kryzysów,
odbudowy, reform i przemian. Także obecny KZRSS Społem okazał się
niezawodny, bo w obliczu niszczących
skutków tzw. specustawy z 1990 r.
zdołał obronić spółdzielczość społemowską i wiele spółdzielni przetrwało
najtrudniejsze lata. Mimo zdominowania handlu przez zagraniczne dyskonty
i inne sieci zagraniczne, spółdzielnie
przy wsparciu związku masowo mo-

działalność Krajowej Platformy Handlowej Społem ze sprzedażą towarów
marki własnej Społem. Poprawie wyników służy też wprowadzenie karty
lojalnościowej klienta, program ekologiczny, kontynuowanie wysiłków
w kierunku integracji zakupów.
Obecnie, jak podkreślił w swej
prelekcji na forum Komisji Spółdzielczości Konsumenckiej KRS 1 grudnia
br. prezes Ryszard Jaśkowski, podstawowy problem spółdzielni Społem
to właśnie integracja zakupowa wewnątrz, a potem korzystna współpraca
z polskimi partnerami zewnętrznymi.
Potrzebne, a nawet konieczne jest, dla
sprostania rosnącej konkurencji cenowej wielkich sieci, utworzenie Polskiej
Grupy Zakupowej Społem, czy jak nazywają to w niedawnym specjalnym
wydaniu czasopisma „Społem” liderzy
związku – „Polskiej Grupy Handlowej
COOP Społem”. Dodam, że z powodzeniem takie spółdzielcze organizacje
gospodarcze działają w sąsiednich zaprzyjaźnionych krajach – COOP Hungary, COOP Jednota Slovakia i COOP
Skupina Czechy, zapraszając nas do
wspólnej organizacji COOP Europa.
Mówca zaznaczył, że trzeba wreszcie odwrócić niebezpieczny trend
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araz po wejściu, w bardzo jasnym, ciepłym wnętrzu, obok
zachęcających plakatów i świątecznych dekoracji wita nas świetnie
dobrana nastrojowa muzyka świąteczna. A po dwóch metrach, kiedy
oswoiłem się ze światłem i widokiem
kącika dla dzieci ze św. Mikołajem,
miła dziewczyna z uśmiechem zaprasza mnie do degustacji wyrobów
SPC, w tym ciepłego pasztecika
z pieczarkami i drożdżówek, wypiekanych na miejscu w piecu. Stamtąd,
z firmowego stoiska SPC pochodzą
zapachy odpiekanego z chłodzonego
ciasta pieczywa i bułek.
Ale wkrótce, zanim doszedłem do
dalszych półek z towarami, kiwa na
mnie przyjaźnie, ubrana w czerwono
-biały kożuszek postać św. Mikołaja
z białą brodą, a obok zgrabna Śnieżynka, oboje właśnie zajęci dziećmi,
które z uwagą coś rysują w konkursie
na stoliku obok. Towarzyszy im czarny, autentyczny Murzyn, jak się potem
okazało z Senegalu, który z uśmiechem mówi po polsku, że ożenił się po
studiach z Polką i właśnie przyszedł
na zakupy ze swymi dwoma małymi
chłopcami. Mikołaj nagradza maluchów prezentami z torby i zaprasza do
wspólnego zdjęcia.
Czyż można odmówić? Zwłaszcza,
że nie ma tłoku i kilka zdań można swobodnie zamienić. Tego dnia dzieci mają
tutaj różne atrakcje – mogą rysować
w konkursie, korzystać z degustacji,

Mikołajkowa promocja

otrzymywać fajne prezenty, słodycze,
napoje, gadżety, np. szklane kule-przyciski z domkami na śniegu, które można
wprawiać w ruch, tak aby płatki śniegu
padały wokół nich. To jednocześnie reklama czekoladek z logo Wedla. Nawet
i ja, anonimowy klient, dostałem taką
kulę i cukierki, batoniki, a zdjęcie z Mikołajem uwieńczyło nasze spotkanie.
Potem obszedłem niespiesznie
stoiska i regały, wybierając czasem
do koszyka niektóre towary, np. niespotykane gdzie indziej zupy błyskawiczne Knorra, ale z makaronem i to
o smaku azjatyckiej jarzynowej, albo

interesujący schab mielony w puszce
z Łukowa za jedyne 6,99 zł. Po drodze było sporo promocji w stoisku
mięsno-wędliniarskim i osobno przy
stoisku z pieczonym mięsiwem, gorące grillowane kurczaki oraz bogaty
wybór piw, a w stoisku SPC cieszyły
oko i nos pachnące wypieki, w tym
ciasta i bułki. Zauważyłem też niezły
wybór dań gotowych i przetworów

Od lewej: Tadeusz Dworski, Anna
Tylkowska i Bogusław Różycki.

Spożywcy = konsumenci

w społemowskim handlu. Zamiast
działania w pojedynkę i spadku obrotów, łączyć i pomnażać potencjał,
bo w synergii zakupów tkwi nasza
siła. Społem to wciąż duży potencjał,
rozwinięte sieci spółdzielni, dobre lokalizacje, popularna marka. A gdyby
połączyć siły, to będą efekty nie tylko
ze wspólnych zakupów, ale i wspólnej
reklamy i marketingu. Związek Społem
jest przy tym otwarty, podobnie jak
spółdzielnie społemowskie w różnych
regionach kraju na ścisłą wzajemnie
korzystną współpracę z GS Samopomoc Chłopską.
W dyskusji członkowie Komisji,
w tym przewodniczący Andrzej Anulewicz oraz Mieczysław Dąbrowski
i Anna Tylkowska, podzielali oceny i wnioski prelegenta. Zwracali też
uwagę na nowatorskie podejście do
handlu. M.Dąbrowski polecał białostockie doświadczenia łączenia przy
budowie nowych obiektów handlu ze
swojską, lubianą gastronomią. A.Tylkowska wskazywała również na zalety
śmiałych inwestycji, trafionych pod potrzeby współczesnego wymagającego
klienta.
DARIUSZ GIERYCZ

w słoikach oraz produkty marki własnej Społem, w tym makarony, kasze,
dżemy i nabiał.
Po zapłaceniu w kasie byłem w zasadzie wolny, ale starczyło czasu by
zamienić zdania z innymi klientami.
Podobnie jak przy otwarciu sklepu
w sierpniu 2016 r, byli oni zachwyceni
ciepłą atmosferą i bogatą świąteczną
ofertą. Dzięki opiece św. Mikołaja
i Śnieżynki mogli pozostawić swoje pociechy w kąciku z rysunkami
i poświęcić się zakupom. Potem od
kierowniczki sklepu Krystyny Jeżak
dowiedziałem się, że w te role znakomicie wcieliło się kierownictwo działu handlowego WSS Wola – Dariusz
Sapela i Agnieszka Baran. Gdy wychodziłem ze sklepu Mikołaj, mimo że
przyjmował następne dzieci, z daleka
mi pomachał i krzyknął „Wesołych
świąt”!
Co się rzadko zdarza w naszym
handlu – pani kierowniczka sklepu ma
trzech zastępców mężczyzn: Artura
Gałązkę, Piotra Paczkowskiego i Adriana Małkińskiego. Kierują 25-osobową załogą i są pełni zapału i entuzjazmu do pracy. Świąteczne melodie
i piosenki z dyskretnych głośników,
które znacznie umilają ludziom zakupy, kierowniczka osobiście dobierała
z własnego telefonu. To wszystko, tło
muzyczne, zapachy, ciepłe jasne oświetlenie ledowe, odpowiednia ekspozycja
towarów, dekoracje świąteczne, miła
obsługa i niespodzianki dla klientów
i dzieci, mają przemożny wpływ na
powodzenie społemowskiego handlu.
Liczy się inicjatywa i zaangażowanie
załogi, wspomagane przez kierownictwo spółdzielni, bo „pańskie oko konia
tuczy”.
DARIUSZ GIERYCZ

Str. 4															

l

Warto wiedzieć l

poradnik

Konsumenta

B

usiness Insider Polska z 27 listopada br. ostrzega: – W parówkach drobiowych wieprzowina,
zamiast przyprawy w opakowaniu
mąka, cukier ukryty pod kilkoma nazwami, brak podstawowych informacji
na artykułach. Producenci i sprzedawcy żywności mają wiele na sumieniu.
Nie zawsze jednak mamy do czynienia
z zafałszowaniem produktów. Wielkie
koncerny spożywcze doskonale potrafią wykorzystać naszą niewiedzę oraz
fakt, że zakupy robimy w coraz większym pośpiechu.
Inspekcja Handlowa właśnie opublikowała najnowszy raport po kontrolach żywności, jakie przeprowadzała
w 2016 roku. Wyniki raportu pokazują, że fałszowanie żywności, brak odpowiedniej informacji o produkcie czy
niestaranne jego przygotowywanie to
wciąż powszechne grzechy producentów i sprzedawców w Polsce.
Jakie przykładowe zafałszowania
żywności wykryły kontrole Inspekcji
Handlowej?
obecność tańszego mięsa wieprzowego niezadeklarowanego w: parówkach drobiowych z cielęciną, hamburgerze wołowym i mięsie mielonym
wołowym;
niska zawartość mięsa cielęcego
w kiełbasie wieprzowej z dodatkiem
cielęciny (wynik: 2,5 proc., deklaracja:
7 proc.);
brak mięsa jelenia zadeklarowanego w składzie kiełbasy łowieckiej
z dziczyzną;
zupełny brak obecności mięsa
wołowego w kiełbasie wieprzowej
z dodatkiem wołowiny;
ser kozi, wyprodukowany w całości z mleka krowiego;
banany w czekoladzie, w składzie
których nie było... bananów.
To tylko kilka przykładów z raportów IH. Większość z nich nie jesteśmy
w stanie, jako konsumenci, wykryć. Co
gorsza, inspekcja przeprowadza kontrole najczęściej po skargach konsumentów, lub gdy nieprawidłowości
dotyczące danych produktów są już
nagłośnione.
Inspekcja Handlowa nie podaje nazw firm oraz sieci handlowych,
w których przeprowadzone zostały
kontrole. Taka sytuacja sprawia, że nawet
jeśli poznamy wyniki badań IH, to nie jesteśmy w stanie podjąć świadomego wyboru produktu przy sklepowej półce.

•
•
•
•
•
•
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Najwięcej nieprawidłowości, wykrytych przez instytucje kontrolne, dotyczy oznakowania produktów, a właściwie to ich braku. Dotyczy to przede
wszystkim artykułów sprzedawanych luzem. Prawo o sprzedaży produktów z opakowań zbiorczych mówi
wyraźnie: konsument powinien dostać
pełną nazwę artykułu, listę składników,
alergenów, odpowiednią wagę produktu oraz kraj pochodzenia.
Niestety, sprzedawcy nagminnie
nie przestrzegają tych zasad. Z raportu IH wynika, że problem jest znacznie
większy w przypadku drobnych sklepikarzy, niż wielkich sieci handlowych.
Niemniej jednak tam też zdarzają się
uchybienia. W 2016 r. w sklepach zakwestionowano nieprawidłowe ozna-

bo kosztuje 0,99 zł. Dla porównania
– konkurencyjne przyprawy kosztują
nawet 2-3 zł za opakowanie. Skąd taka
różnica? Przez skład produktu. Kiedy
przyjrzymy się etykiecie, to znajdziemy
składniki, które w ogóle nie powinny się
tam znaleźć. Na pierwszym miejscu
jest bowiem mąka pszenna (jako tani
wypełniacz), na drugim kakao (jako
tani barwnik tej mąki, by mogła udawać przyprawę), dopiero na trzecim
miejscu znajduje się cynamon. W składzie jest także niepotrzebny cukier.

kowanie środków spożywczych oferowanych luzem w przypadku aż 52,8
proc. skontrolowanych partii.
Największe grzechy sprzedawców:
pieczywo: brak wagi produktu,
listy składników, informacji o alergenach oraz o tym, czy pieczywo jest
z ciasta mrożonego lub głęboko mrożonego;
ryby: brak informacji o zawartości glazury, miejsca połowu, daty połowu;
wyroby garmażeryjne: brak informacji o składzie, nieadekwatne
nazwy produktów, np. pierogi ruskie,
które zawierały tylko ser;
pozostałe produkty luzem: brak
informacji o dacie produkcji, przyrządzenia, lub przydatności do spożycia;
Nie każde działanie producentów
jest fałszowaniem żywności. Bardzo
często wykorzystują oni naszą niewiedzę dot. składu produktów, licząc na
to, że uwierzymy w to, co podają nam
na przedniej stronie opakowania.
Okres świąteczny, który w handlu
właśnie wystartował, to czas, w którym
producenci i sprzedawcy liczą na największe zyski. Walka o konsumenta to
przede wszystkim walka na ceny, nie
na jakość produktów. Dlatego wiele
z nich, pod przykrywką świątecznego
opakowania, dostanie mniejszą zawartość, a także „świąteczny” skład.
Przykład? Właśnie w sklepach pojawiała się bożonarodzeniowa wersja
przyprawy do pierników jednego z polskich producentów. Jest bardzo tania,

łości. Na cukier w składzie zwracają uwagę już nie tylko diabetycy, ale
także osoby chcące prowadzić zdrowy
tryb życia. Ale i na nich producenci
mają sposób.
Lista składników podana na opakowaniu produktu jest tak skonstruowana, że zaczyna się od składnika, którego w produkcie jest najwięcej. Aby
ukryć wielkość dodanego cukru, producenci rozbijają go na kilka innych
substancji słodzących. Używają oni
aż 31 różnych substancji słodzących,
które mogą zastąpić w składzie cukier.
Jeśli na liście składników znajduje się
kilka z nich, to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że ilościowo cukru jest najwięcej w danym
produkcie.
Zakupy robimy szybko, bardzo często sugerując się opakowaniem produktu. Producenci to wiedzą, dlatego
robią wszystko, by sprawić wrażenie,
że ich produkt jest wyjątkowy. Kontrola Inspekcji Handlowej wykazała, że
napisy „bez glutenu” były umieszczane na towarach, do których... nie dodaje się zbóż. Konsumenci mogli taki

Cukier, ile tego cukru?

Sam cukier również stał się elementem gry producentów. Jak wskazują
dietetycy i lekarze, cukier jest jednym
z głównych powodów epidemii oty-

komunikat przeczytać np. na śmietance
kokosowej.
Z kolei na opakowaniu ekologicznej
soi, że jest „niemodyfikowana genetycznie” – tymczasem żaden produkt
rolnictwa
ekologicznego nie może
zawierać
GMO,
a intencją producenta było przypisanie
jego asortymentowi
wyjątkowych właściwości. Takie praktyki
są niezgodne z prawem.

Grzechy producentów
•
•
•
•

F

achowy portal BusinessInsider.
com 17 listopada br. wyróżnia pięć błędów związanych
z mową ciała, przez które inni postrzegają cię jako słabą osobę,
1. Zgarbione ramiona
2. Pochylona głowa
3. Miękki, nieśmiały głos
4. Przestraszony wyraz twarzy
5. Chytre lub rozbiegane spojrzenie
Poza tym na portalu tym 28 listopada br. autorzy – Jacquelyn Smith i Aine
Cain zauważają: – Opanowanie niektórych elementów mowy ciała – np.
pamiętanie o uśmiechaniu się – jest
stosunkowo łatwe na co dzień. Są też
techniki, których nauczenie się jest
trudniejsze, ale opłaci się na całe życie.
Oto siedem sztuczek w mowie ciała,
które – chociaż trudne do opanowania
– uczynią nas bardziej wiarygodnymi
w oczach rozmówców i przydadzą się
w karierze.
1. Bądź lustrzanym odbiciem drugiej osoby
Dopasowanie twojego ciała do pozycji drugiej osoby to bardzo trudna
umiejętność do opanowania, ale tego
typu zachowanie pokazuje rozmówcy podziw i aprobatę – wskazuje Rosemary Haefner, szefowa HR w firmie
CareerBuilder.
Cała sztuka polega na tym, by
robić to subtelnie – nie wyglądać
jak ktoś, kto próbuje udawać mima
albo wręcz nabija się z drugiej osoby.
Sztuczka ta jednak będzie wyjątkowo
przydatna podczas rozmów kwalifikacyjnych.
2. Miej energiczny krok, po którym widać, że dążysz do celu
Nie każdy chodzi z pewnością siebie
– niektórzy przemykają, licząc na to, że
nikt ich nie zauważy. Dlatego może być
bardzo trudno zmienić sposób chodzenia, ale opłaca się to. Według Scientific
American, energiczny krok odbierany jest jako przejaw pewności siebie,
atrakcyjności i wiarygodności.
3. Utrzymuj dobry kontakt wzrokowy
Jeśli chcesz sprawić dobre wrażenie, zdecydowanie zainicjuj kontakt
wzrokowy. Niech twoje spojrzenie
oddaje pozytywne uczucia, jakie wiążesz z rozmową, radzi Nicholas Boothman, mówca i przedsiębiorca z branży
reklamowej.

Eko nie zawsze ekologiczne

Rosnące zainteresowanie produktami pochodzenia ekologicznego sprawia, że producenci chcą, byśmy ich
produkty uznawali za bio nawet wtedy,
kiedy takie nie są.
Justyna Kurowska z UOKiK wyjaśnia:
Żywność bio musi pochodzić z produkcji ekologicznej i musi być certyfikowana. Producentom nie wolno dodawać żadnych sztucznych substancji,
np. poprawiających smak i zapach. Na
opakowaniach takich produktów powinien
widnieć ekoliść, który gwarantuje,
że min. 95 proc. składników pochodzi z
produkcji ekologicznej.
Przykłady, to używanie wyrażeń,
które mają sugerować naturalne pochodzenie:
„z ekologicznie czystych rejonów”,
„ze zdrowego serca Mazur”,
„z naturalnych źródeł”,
„z nietkniętych ostępów puszczy”

•
••
•

Nie gwarantują one jednak,
że produkt jest ekologiczny.

Jak nie dać się nabrać
w sklepie?

Składniki ukryte pod
oznaczeniami „E”, dziwne
łacińskie nazwy, lub takie,
których nie jesteśmy w stanie
wymówić na jednym tchu.
Jeżeli nie jesteśmy pewni, co
dany składnik oznacza, lepiej
odłóżmy produkt na półkę.
Oto kilka zasad, którymi
warto kierować się podczas
robienia zakupów.
1. Poświęćmy na zakupy trochę czasu. Ostatecznie
chodzi o nasze zdrowie, ale
także pieniądze.
2. Nie bierzmy pierwszego produktu z półki. Porównujmy te same
produkty różnych marek – ich skład,
wagę, cenę. Każda cenówka na półce
powinna mieć podaną cenę np. za 100
g czy 1 kg produktu.
3. Nie sugerujmy się hasłami marketingowymi, jakie producenci umieszczają na przedniej stronie opakowania.
4. Czytajmy skład produktu. Im jest
on krótszy, tym lepiej.
Pamiętajmy, że lista składników jest
ułożona w taki sposób, że na pierwszym miejscu jest składnik, którego
w produkcie jest najwięcej. Z kolei
alergeny na liście są podkreślone.
Żywność nie może być tania, a takie jest dziś oczekiwanie konsumentów. Dlatego rynek zalewa żywność
wątpliwej jakości – pełna wypełniaczy, spulchniaczy, zagęstników czy
barwników. Ma jedynie przypominać
w smaku i zapachu to, co występuje
naturalnie.
Niestety, żywnością mocno przetworzoną karmimy dzieci, które coraz częściej np. smaku owoców uczą
się, jedząc lody, kisiele czy pijąc napoje, do których dosypuje się górę cukru
i aromatów.
Opr.red.

Oczywiście, nie wpatruj się intensywnie ani długo w swojego rozmówcę – po kilku sekundach trzeba
odwrócić wzrok, inaczej sytuacja stanie się nienaturalna. Według badań
bowiem większość z nas preferuje kontakt wzrokowy trwający trzy sekundy,
a nikt nie lubi wymiany spojrzeń trwającej dłużej niż 9 sekund.
4. Trzymaj ręce na widoku
Czasem nie wiemy, co zrobić
z rękami – szczególnie osoby nerwowe.
W efekcie wielu z nas przyłapuje się na
tym, że nagle chowa ręce do kieszeni
lub krzyżuje je na przedramionach. To
zrozumiałe, ale niekoniecznie pozytywnie odbierane gesty.

że coś jest nie tak. Gdy uda ci się złapać balans między spokojnymi ruchami i sztywnością, będziesz robić
na ludziach lepsze wrażenie.
6. Siedź prosto
Rodzice mieli rację mówiąc, żebyś
się wyprostował. – Jeśli odchylisz się
do tyłu w swoim krześle, rekruterzy
zintepretują to jako brak zainteresowania pracą albo uznają, że nie
traktujesz rozmowy poważnie – mówiła w rozmowie z Business Insiderem
Amanda Augustine, ekspertka zajmująca się rozwijaniem karier z firmy
TopResume.
Z kolei skulenie się w fotelu w trakcie rozmowy może oznaczać, że je-

Dlatego Lilian Glass, ekspertka
od mowy ciała i autorka książki „The
Body Language Advantage”, radzi, by
ręce trzymać zawsze na widoku, nigdy ich nie chować.
– Wsadzanie rąk do kieszeni to jedna z najgorszych rzeczy, jakie można
zrobić, kiedy chce się wyglądać na
pewnego siebie – twierdzi Glass. Jak
dodaje, ręce chowamy, gdy jesteśmy
nerwowi, a więc do rozmówcy wysyła
to sygnał, iż jesteśmy niepewni.
Z kolei skrzyżowanie rąk wskazuje,
iż jesteśmy „zamknięci” na rozmówcę.
5. Nie bądź sztywny ani niespokojny
Niektórzy z nas są po prostu zbyt ruchliwi, inni z kolei nienaturalnie wręcz
spokojni. Obie te skrajności inni ludzie
mogą odbierać jako strach lub nieszczerość.
Lilian Glass w rozmowie z Business
Insiderem przekonywała, że powinniśmy zwracać szczególną uwagę na osoby, które w ogóle się nie ruszają. – To
może być oznaka prymitywnej, neurologicznej „walki”, a nie opanowania.
Ciało w ten sposób przygotowuje się
do konfrontacji – twierdzi Glass.
Gdy prowadzisz normalną konwersację, naturalne jest, że twoje ciało się
porusza – subtelnie, spokojnie, zazwyczaj nieświadomie. Jeśli więc zobaczysz kogoś ze sztywnymi ruchami lub
ich brakiem, zazwyczaj jest to sygnał,

steśmy słabi i niepewni siebie. Dla
odmiany, siedzenie prosto to oznaka
inteligencji, pewności siebie i wiarygodności, wyjaśnia Augustine.
7. Popracuj nad uściskiem dłoni
Nikt nie chce dostać do uściśnięcia
„martwej ryby”. Badania wykonane
przez University of Iowa w 2008 roku
pokazało, że ci, którzy rozpoczynają rozmowy kwalifikacyjne mocnym
uściskiem dłoni, zawsze postrzegani
są korzystniej niż ci, którzy mają bezwładny „handshake”.
Słaby uścisk równa się słabej osobowości – przynajmniej w odbiorze
innych osób. Jak radziła w BI Polska
Iwona Sobczak, nie należy ściskać ręki
drugiej osoby ani za mocno, ani przytrzymywać dłoni w nieskończoność.
Pod żadnym pozorem nie powinno
się machać uściśniętą dłonią w górę –
w dół. Niech uścisk dłoni będzie naturalny i serdeczny.
Do tego warto znać zasady dotyczące tego, kto komu podaje rękę
– to szef powinien wyciągnąć do nas
rękę, a nie my do niego, bo to osoba
wyższa rangą decyduje o podaniu dłoni
osobie na niższym stanowisku.
Tak samo jest w przypadku klienta –
zaczynając spotkanie, jemu zostawmy
decyzję, czy chce wyciągnąć na powitanie dłoń, czy też nie.

Mowa ciała

Opr.red.
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MAH Społem
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zarna, elegancka, granitowa
bryła budynku w samym centrum stolicy, u zbiegu Brackiej
i Alej Jerozolimskich to jeden z najbardziej nowoczesnych obiektów miasta,
otwarty w 2011 r. – Dom Handlowy
VITKAC. W tym miejscu ekskluzywnych zakupów markowych produktów, na ostatnim piętrze ze wspaniałymi widokami na centrum Warszawy,
w sali konferencyjnej i topowej restauracji Concept 13 gościli 22 listopada br.
przedstawiciele spółdzielni-właścicieli
Mazowieckiej Agencji Handlowej Społem. Byli oni uczestnikami Konferen-

oferty swej firmy, szczególnie w zakresie sprzedaży napojów izotonicznych,
witaminizowanych i energetycznych
marki OSHEE, a także naturalnej wody
mineralnej Kinga Pienińska, alkoholi,
tytoni i papierosów. Wyczerpująco odpowiadali także na szczegółowe pytania spółdzielców. Przedstawili również
ponadto ofertę specjalną dla Grupy
MAH, przy zakupie zestawu papierosów i tytoni firmy Imperial Tobacco
Polska SA w PT Dystrybucja. Czas
trwania tej przedświątecznej akcji to 23
listopada – 8 grudnia br.
Na wstępie konferencji, po serdecznym powitaniu jej uczestników, pre-

Dystrybucja była wsparta kolorowymi
katalogami oraz próbkami towarowymi, które otrzymali wszyscy uczestnicy
konferencji. Dowiedzieli się oni m.in.
o produktach unikatowych OSHEE.
Napoje tej grupy służą zdrowemu trybowi życia. Napoje izotoniczne, witaminizowane soki naturalne i napoje
energetyczne pobudzają aktywność
fizyczną ludzi w wieku 16-49 lat i nie
tylko. Produkowane są bez dodatków
chemicznych, natomiast bogate w zawarte w nich składniki, takie jak magnez, wapń, cynk, selen itp. Pobudzają
emocje, np. na stadionach sportowych,
gdzie reklamują je liczne banery.
Popularna woda mineralna Kinga

zes Zarządu MAH Społem Jadwiga
Wójtowicz-Garwoła,
przypomniała o pokaźnym dorobku i potencjale
Agencji i zrzeszonych w niej spółdzielni. MAH, działająca z powodzeniem
i służąca spółdzielniom już od 21 lat, to
największa grupa kapitałowa Społem,
mająca łącznie potencjał 1 miliarda
złotych rocznego obrotu w 350 sklepach, w tym 300 ze sprzedażą alkoholi. Agencja realizuje umowy z ponad
60 kontrahentami, prowadząc szeroką
promocję sprzedaży m.in. w telewizji,
prasie i na stacjach metra.
Trzeba zaznaczyć, że efektowna,
audiowizualna prezentacja oferty PT

Pienińska, pochodzi z zakupionego
przez PT Dystrybucja źródła w Pienińskim Parku Narodowym. Eksploatowana jest tam od 1849 roku i jako jedyna
w Polsce nie potrzebuje filtrowania,
gdyż posiada własne, ziemne, naturalne.
Oprócz tego, że PT Dystrybucja
przoduje w sprzedaży napojów i wód,
zajmuje też czołowe miejsce w sprzedaży alkoholi premium, np. marki
STOCK Prestige i burbona JIM BEAM
oraz papierosów i tytoni. W jej ofercie
znajdują się mixy produktów z rabatem, np. z gatunkową wódką SASKA
Śliwka Węgierka, nawet w małych

Konferencja Handlowa

cji Handlowej MAH – JESIEŃ 2017,
której współorganizatorem była firma
PT Dystrybucja, od szeregu lat blisko
współpracująca z MAH, do niedawna
jako firma Polski Tytoń. Tematem konferencji były nowe rozwiązania w handlu wyrobami tytoniowymi, wynikające z Dyrektywy Unijnej obowiązującej
od 1 stycznia 2018 r.
Jednocześnie, podczas konferencji, przedstawiciele PT Dystrybucja,
na czele z nowym prezesem Zarządu
Wiesławem Likusem i dyrektorem ds.
Kluczowych Klientów Dariuszem Wiśniewskim, zaprezentowali aktualne

K

opakowaniach 200 ml.
Poza tym specjalną ofertą
dla MAH objęto wyroby
Imperial Tobacco Polska
SA, w tym „brytyjskiego
charakteru marki” WEST,
Davidoff i P&S Parker
and Simpson. Oferta adresowana jest głównie do
małych i średnich sklepów oraz kiosków i stacji
benzynowych.
Dyrektor Dariusz Wiśniewski mówił też o Dyrektywie Unijnej dotyczącej handlu wyrobami
tytoniowymi. Jej celem
jest walka z nielegalnym
handlem tymi wyrobami. DH Vitkac. Fot. Franciszek Mazur
Polska musi dostosować
swoje przepisy w tym zakresie do 20 maja 2019 r. Szczególnie
OD REDAKCJI:
pilnując oznakowania produktów oraz
rzeczywistych tras ich transportu.
Prezes Wiesław Likus obiecał naszej redakcji udzielić wywiadu do
Na zakończenie konferencji, jej jednego z najbliższych numerów
organizatorzy – prezesi Jadwiga naszego miesięcznika. Jak wiadomo,
Wójtowicz-Garwoła i Wiesław Li- należy on wraz z braćmi Tadeuszem
kus, podziękowali sobie nawzajem i Leszkiem Likusami do najwięki wszystkim uczestnikom konfe- szych biznesmenów polskich, inwerencji. Wyrażali z uznaniem i opty- stujących od lat w luksusowe hotele,
mizmem opinie, że dalsza owocna restauracje, galerie, fabryki, handel.
współpraca MAH i PT Dystrybucja W II kwartale 2018 r. planuje otwarpozwoli na to, aby razem łatwiej było cie po modernizacji znanego budziałać na konkurencyjnym rynku, dynku Prudential, dawnego Hotelu
aby wzajemnie się wspierać, wymie- Warszawa przy ul. Świętokrzyskiej,
niać poglądy i uzgadniać wspólną który stanie niedaleko społemowstrategię sprzedaży.
skiego Sezamu – Centrum MarszałDARIUSZ GIERYCZ kowska.

Oferta świąteczna KPH

rajowa Platforma Handlowa „Społem” oferuje spółdzielniom wiele
artykułów pod marką własną :Społem”, o czym pisaliśmy wcześniej już wielokrotnie. Także przed grudniowym, świątecznym
szczytem zakupów klienci znajdą w ponad 1700 sklepach ponad 200 różnych produktów spożywczych pod 111-letnią marką „Społem”, w tym nabiał, wędliny, makarony, sosy, przetwory, mrożonki, artykuły chemiczne,
kosmetyczne, gospodarstwa domowego.
Poprzez plakaty w społemowskich sklepach, KPH promuje w ostatnich
miesiącach roku 2017 m.in.: we wrześniu - produkty nabiałowe firmy
ZOTT, w październiku – wyroby MLEKPOLu, w listopadzie – wyroby
DANONE i w grudniu – produkty firm ZOTT i PIĄTNICA.
W ofercie KPH jest m.in. rewelacyjna, naturalna woda mineralna, znana od 1923 r. jako unikalna woda źródlana w Uzdrowisku Wieniec. Na
szczególne zalety wody mineralnej „Selenka” wskazuje jej producent
- Uzdrowisko Wieniec. Ma ona unikalne właściwości, bowiem zawiera
dobroczynny dla zdrowia selen, wpływający na odporność organizmu,
zapobiega stanom zapalnym i nowotworowym. Posiada też pożyteczny
magnez i lit. To jedyna na rynku woda zawierająca selen.
Jak poinformował nas prezes Paweł Kochański z KPH Społem, obecnie w nowych, bardziej atrakcyjnych etykietach wody „Selenka”, nadal
warunki jej sprzedaży oraz innych produktów pod marką własną Społem,
są do uzyskania 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.
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świątecznym, ciepłym nastroju l

oże Narodzenie zwane także Narodzeniem Pańskim obchodzone jest
przez chrześcijan 25 grudnia . To
kiedy dokładnie postanowiono obchodzić
je jest kwestią dyskusyjną. Większość
źródeł wskazuje na to, że ustanowione
zostały w Rzymie w III lub IV wieku naszej ery. Początkowo datą był 6 stycznia
(Egipt), 17 listopada (Aleksandria), 19
kwietnia (Rzym). Wszyscy wyznawcy
chrześcijaństwa święta te obchodzą bardzo uroczyście, różnice w obrzędowości
wywodzą się przede wszystkim z odmiennej kultury katolików, prawosławnych,
grekokatolików, a także z zaleceń prawa
poszczególnych kościołów.
O polskich świętach wiemy dużo, a jak
celebrują te dni nasi sąsiedzi dziś lub kiedyś?

ników, które 2 lutego przeznaczone są do
zjedzenia przez dzieci.

Tradycje w Czechach są zbliżone do
polskich. Świąteczna atmosfera panuje już
od końca listopada kiedy pojawiają się dekoracje. Pierwszym obyczajem było wkładanie do wody gałązek wiśni w dniu 4 grudnia, jeśli pokryły się kwiatkami do świąt
dalsze miesiące miały być szczęśliwe, a dla
panien był to znak szybkiego zamążpójścia.
W Wigilię nie spożywa się mięsa w zamian: karpia przysposabianego na wiele sposobów m.in. z sałatką ziemniaczaną, zupę
rybną, kaszę z grzybami, kompot z suszu
owocowego, a na deser ciasteczka – lukrowane pierniki, rogaliki i kokosanki oraz
chałkę z bakaliami. W przeszłości w dzień
Wigilii tradycją było, aby dzieci przez cały
dzień nie wychodziły z domu, podobnie jak
od wigilijnego stołu nikt nie mógł wcześniej
odejść . Każdy przedmiot miał swoje znaczenie: pług pod stołem miał zapewnić dobry
urodzaj a uczestnikom wieczerzy zapewnić
zdrowie i siłę. Stołowe nogi oplecione wokół łańcuchem wyobrażały jedność rodziny
i ochronę przed niebezpieczeństwem, a słoma na stole zapewniała pomyślność i płodność. Przed kolacją domownicy łamali się
opłatkiem z miodem, a chleb na stole oznaczał błogosławieństwo dla całej rodziny. Pod
obrusem zamiast siana pieniążki. Prezenty
zapewnia Mały Jezus. Nieodłącznym atrybutem świąt były i są szopki na rynkach miast,
w domach, kościołach .Jedna z nich wpisana
jest do Księgi Guinnessa składa się z 1400
figurek .W Muzeum Mostu Karola w Pradze
znajduje się największa szopka na świecie –
ze słomy. Jest też szopka z figurkami z pier-

to choinka. Nie ma tradycyjnej pasterki, na
nabożeństwo chodzi się po południu. Przy
życzeniach wigilijnych nie ma opłatka, jak
również nie szykuje się dodatkowego nakrycia. Pod talerzem pieniążek zapewnienia
dostatek przez cały rok. Prezenty dzieci nie
znajdują pod choinką, ale na stole. 24grudnia posiłek jest raczej skromny w postaci np. sałatki ziemniaczanej, pieczonej
kiełbasy z racji licznych prac domowych.
W pierwszy dzień świąt na stołach króluje
gęś, kaczka z czerwoną kapustą z drożdżowymi knedlami, indyk i dziczyzna w zależności od landu. Przysmakiem jest bakaliowe
ciasto stollen (kształtem przypomina nowo
narodzone dzieciątko zawinięte w becik),
pierniki pieczone na opłatkach. Stałym
punktem Bożego Narodzenia jest rodzinne
muzykowanie i śpiewanie kolęd.

Święta w Niemczech są najbardziej
rodzinne wśród naszych sąsiadów. Cztery
tygodnie wcześniej trwają przygotowania. Szczególna atmosfera zbliżających się
świąt panuje na świątecznych jarmarkach.
W pierwszą niedzielę adwentu pojawiają
się wianki przystrojone fioletowymi wstążkami z czterema świecami. Zieleń – nadzieja, fiolet – refleksja nad przeszłością, świece
– światło. W każdą niedzielę zapalana jest
jedna świeca. Mniej znany zwyczaj polega
na umieszczaniu w oknach światełek, kolorowych gwiazdek i papierowych figurek.
Konieczne jest posiadanie kalendarza adwentowego. Podstawowy element wystroju

Święta u sąsiadów

K

olory w okresie Bożego Narodzenia mają swoiste umocowanie w kulturze, wierzeniach
i tradycji. Wśród barw priorytet
należy do zieleni, bowiem uważa się
ją za symbol życia, świeżości, natury. W tym miejscu należy docenić
choinkę jako nieodłączny atrybut
świątecznego wystroju zapożyczony w XVIII wieku od sąsiadów zza
Odry. Uważano, że zielone drzewko

W Słowacji na wigilijnym stole gości okrągły i jasnobrązowy opłatek symbol
zdrowia i życia, który jest jedzony z miodem
i z czosnkiem . Znany jest też zwyczaj dzielenia się jabłkami, po przekrojeniu w zależności od ułożenia pestek można odczytać
przyszłość. Wieczerza to dwanaście dań
.Najczęściej są to potrawy słodkie. Z zup
podawana jest kapustnica, słowacka wersja
kapuśniaku wzbogacona kiełbasą na ostro.
Jest także ryba i kotlety schabowe z sałatką
ziemniaczaną, gotowana kiełbasa, ćwikła,
kompot z suszu owocowego. Po kolacji
śpiewane są kolędy. W Słowacji, podobnie
jak u ich sąsiadów, królują szopki choć nieco w mniejszym zakresie niż w Czechach.

również powodzenie, ale także chroni
przed urokiem.
Bogactwo i ciepło emanuje z koloru złotego, żółtego oraz jego odmian.
Barwy te są źródłem dobrej energii .
Kojarzone z bogactwem dobrobytem,
królewską godnością, zabezpieczają
przed biedą i smutkiem.
Nie bez znaczenia w barwach bożonarodzeniowych ma chłodny,ale dystyngowany kolor srebrny. Używany

Kolory Bożego Narodzenia

z ozdobami ma czarodziejską moc,
niszczącą zło i ochrania przed złymi
urokami. W wielu kulturach drzewo
jest osią świata. Korzenie symbolizują przeszłość, pień i niższe konary
utożsamiają teraźniejszość, korona
to przyszłość, której dotykają najwyższe gałęzie.

Kult drzew istnieje w wielu kulturach i wierzeniach. Najczęściej wymienianymi są drzewa iglaste z uwagi na
ich wieczną zieleń i posiadanie igieł
przez cały rok. W czasach pogańskich
wierzono, że szpilki chronią przed złymi duchami. I w naszej kulturze nie
brakowało takiego świątecznego akcentu. Była nim podłaźniczka tj. choinka z uciętym wierzchołkiem przybrana
jabłkami i orzechami chroniąca przed
nieszczęściami i chorobami, wierzono,
że zapewniała dostatek i zgodę.
Drugim ważnym kolorem jest czerwień symbolizująca życie, ogień, ciepło, miłość, poświęcenie. Oznacza

Ostrokrzew
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Poinsecja
m.in. w łańcuchach oplatających choinkę, do posrebrzania skrzydeł aniołów. Kojarzony jest także z poświatą na
ciemnym grudniowym niebie i przypomina o pierwszej grudniowej gwiazdce.
Wśród ozdób choinkowych często
bombki mają kolor błękitny a także
w różnych jego ciemniejszych lub jaśniejszych odcieniach. Błękit to kolor
szczęścia, a w przyrodzie jest wszechobecny w postaci nieba i wody.
I mimo, że na ostatni kolor w zasadzie
nie zwracamy uwagi, bo jest mało radosny, nie oznacza również ciepła, ale jednak niektóre źródła uwzględniają również czerń. W mrocznej scenerii nocy
na świat przychodzi Jezus, a Gwiazda
Betlejemska rozświetla niebo, które jest
symbolem nadziei na lepsze jutro.
Kolorystykę Bożego Narodzenia
w naszej szerokości geograficznej podkreśla biel śniegu jak również opłatek
czy biały obrus na wigilijnym stole.
Tradycyjne kolory świąteczne uzupełniają rośliny. Wśród nich meksykańska Poinsecja zwana Gwiazdą
betlejemską, która co prawda nie ma
kwiatów, ale okazałe przykwiatki.

Dla prawosławnych większe znaczenie
ma Pascha tj . Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa. Na Białorusi Boże Narodzenie nazywa się Kaljady rozpoczyna się 25
grudnia i trwa do 7 stycznia w zależności
od rodziny. Podobnie jak w tradycji polskiej
poprzedza je Wigilia nazwana Kućcii od
przygotowywanej na ten dzień kutii. Nowy
Rok jest świętem rodzinnym, wtedy dzieci
otrzymują prezenty pozostawione pod choinką przez Dziadka Mroza roznoszącego je
ze Śnieżynką. Wierni prawosławni zbierają
się w rodzinnym gronie, składając sobie
życzenia dzieląc się bułeczką, prosforą,
z przaśnego chleba tzn. takiego, który nie
podlegał fermentacji. Świeca na stole to
symbol Gwiazdy Betlejemskiej.
We współczesnej Rosji bardziej jest
świętowana noc z 31grudnia na 1 stycznia.
To również czas prezentów od Dziadka
Mroza i Śnieżynki. Boże Narodzenie jest
obchodzone 7 stycznia. Po pobycie w cerkwi i złożonych życzeniach rozpoczyna się
wigilijna kolacja. Na stole królują postne
potrawy ziarna pszenicy z miodem wymieszane z migdałowym lub makowym mlekiem, kasza z orzechami lub makiem. 12
potraw wśród nich: ryby, bliny, dania mięsne w galarecie i pieczyste, pierniki miodowe. Tradycją jest zapalanie świec w oknach
i ognisk na ulicach. Pod obrusem kładzione
jest sianko, a na niespodziewanego gościa
czeka dodatkowe nakrycie. Wieczerzę rozpoczyna gospodarz dzieląc się przyniesioną
z cerkwi prosforą.
Na Ukrainie cykl bożonarodzeniowy trwa od 6-go do 19-tego stycznia. Obchodzona jest Wilija zwana Świętym Wieczorem. Sianko na stole, modlitwa, głowa
domu składa życzenia dzieląc się prosforą,
obowiązkowo 12 potraw wśród nich kutia, gołąbki z kaszą lub z ziemniakami, sos
grzybowy, ryba, kompot, barszcz, kulebiak,
pierogi drożdżowe. Na rogach stołu kładziony jest czosnek, aby odpędzić złe duchy,
a z pozostawionego z kolacji pożywienia
mają skorzystać duchy przodków. Po wieczerzy niektórzy udają się do kościoła gdzie
adorowana jest ikona Narodzenia Chrystusa. Dekorowanie choinki jest zwyczajem
uważanym za pogański gdzie światełka są
odpowiednikiem gwiazd, cukierki i orzechy
darami przodków. Domostwa odwiedzają
kolędnicy 7 stycznia Mikołaj w stroju biskupa wręcza drobne upominki.
Oprac.
Jolanta Jędrzejewska

Grudniak

T

radycja świąteczna w Polsce jest
niezwykle bogata i skupiona na
rodzinnych relacjach. Aktualnie
ma jednak wymiar o wiele szerszy, niż
tylko religijny. Świąteczne obyczaje
i ich celebrowanie ma ogromne znaczenie dla podkreślenia wyjątkowości
świąt Bożego Narodzenia. Ta cała oprawa to świetny sposób do
przekazania dzieciom tradycji i zwyczajów, towarzyszących naszej rodzinie od pokoleń.
Święta Bożego Narodzenia w Polsce, są nadal głęboko zakorzenione w zwyczajach naszych przodków oraz chrześcijańskiej wierze.
W wielu krajach, świąteczna tradycja nie jest tak widoczna. Liczą się
zakupy, prezenty i cała ta komercja. Na szczęście dzięki pielęgnowaniu tradycji, odnajdujemy w ten czas prawdziwą świąteczną magię,
klimat zapamiętany z naszego dzieciństwa. Pielęgnowanie i przekazywanie tradycji naszych przodków, zaciera międzypokoleniowe
różnice. Ukazuje naszym dzieciom, iż czas świąt, to czas magiczny
i wyjątkowy. Nasi rodzice, przekazali nam niegdyś tradycję bożonarodzeniowego świętowania. Teraz na nas spoczywa jej przekazanie
naszym dzieciom.

Bożonarodzeniowa Polska

Ubieranie choinki Ta świąteczna tradycja, przywędrowała do
nas z Niemiec. To drzewko symbolizuje życie. Pamiętać trzeba, że
choinka najpiękniejsza będzie wtedy, gdy ubierze się ją wspólnie.
Dawniej choinkę ubierano w wigilijny poranek. Dziś jednak coraz
częściej robi się to wcześniej.
Pierwsza gwiazdka Święta Bożego Narodzenia, to czas oczekiwania na narodziny zbawiciela. Wiąże się z tym tradycja oczekiwania pierwszej gwiazdki, będącej symbolem Gwiazdy Betlejemskiej.
Gwiazdy prowadzącej trzech królów do nowo narodzonego dzieciątka. W tym dniu 24 grudnia, wigilia rozpocząć powinna się wówczas,
gdy pierwsza gwiazdka pojawi się na niebie. Dla dzieci i rodziców
razem wypatrujących pierwszej gwiazdki to niebywała ekscytacja.
To również dobry moment na podrzucenie pod choinkę prezentów.
Sianko wigilijne Przygotowując wigilijny stół, pod obrus kładzie
się trochę sianka, symbolizującego posłanie maleńkiego Jezusa. To
dość stara tradycja świąteczna, jednakże coraz rzadziej kultywowana.
Wolne miejsce przy stole Pierwotnie zwyczaj ten nawiązywał
do zmarłych członków rodziny. Wolne nakrycie, stanowiło dla nich
swego rodzaju zaproszeniem do wspólnej wieczerzy. Później puste
miejsce, symbolizować miało gotowość na przyjęcie niespodziewanego gościa. Dziś znów miejsce to symbolizuje najczęściej pamięć
o zmarłych członkach rodziny. Jednak, może być to chwila refleksji,
nad tym czy przyjęlibyśmy kogoś samotnego w ten wigilijny wieczór, gdyby nagle do naszych drzwi zadzwonił dzwonek.
Śpiewanie kolęd Wspólne kolędowanie to tradycja świąteczna,
którą z pewnością powinno się pielęgnować. Zwłaszcza, że polskie
kolędy są wyjątkowo piękne. Wspólne śpiewanie zbliża, a jeśli dodatkowo ktoś gra na jakimś instrumencie, należy to wykorzystać.
Łamanie się opłatkiem W trakcie łamania się opłatkiem składamy sobie szczere życzenia, wybaczamy wyrządzone wzajemnie
krzywdy, wyjaśniamy nieporozumienia. To często bardzo wzruszający moment. Pamiętajmy o tej tradycji. Dawniej łamanie opłatkiem
nawiązywało do chrześcijańskiej wieczerzy. Symbolizowało dzielenie się chlebem.
DANUTA BOGUCKA

Galeria Rondo

Kurpiowskie dziedzictwo

Ciemnoczerwona odmiana jest najbardziej popularna, ale są też odmiany białe, różowe, kremowe, żółte, łososiowe
lub mieszane.
Inną bożonarodzeniową ozdobę stanowi Zygokaktus popularnie zwany
Grudnikiem lub Grudniakiem w kolorach od białego, kremowego, poprzez
odcienie od różowych po wyraźnie
czerwone.
Ostrokrzew, symbol kontynuacji
życia, związany z grudniowymi świętami jest mniej popularny w Polsce niż
w krajach anglosaskich. Jego zimnozielone o ostrych końcach liście w okresie
świąt przyozdobione są naturalnymi
owocami w postaci czerwonych jagód
i stanowią podkład do adwentowych
wieńców. Dla chrześcijan jest on symbolem męki Chrystusa (liście) a jagody
kropelkami jego krwi.
W starożytności ostrokrzew był
świętym drzewem Saturna z uwagi na
zielone gałązki i Marsa czerwone jagody u Celtów używany w symbolice
ognisk odstraszał złe moce i duchy.
Popularność ostrokrzewu u nas
przejęła zielona krzewinka, półpasożyt
drzew w większości liściastych symbol
życia i płodności, dostatku i wieczności
– Jemioła. Większe znaczenie przypisywali jej Celtowie w walce ze złymi
cuchami i demonami, a jej ścinanie
było specjalnym obrzędem. Anglicy
w XVII wieku zapoczątkowali zwyczaj
całowania się pod nią. Jej magiczna
moc od Bożego Narodzenia działa cały
rok, stąd przechowywanie gałązek do
kolejnych świąt.
Oprac.
Jolanta Jędrzejewska

Od lewej: Olga Dawidczyk, Zofia Drabczyk, Krystyna Wódz, Halina Witkowska.

W

sezonie jesienno-zimowym
w GALERII RONDO zaprezentowana została twórczość
ludowa Kurpiów Białych, grupy etnicznej ludności polskiej, która osiedliła się w wieku XVIII na terenach
między Narwią a Bugiem za sprawą
biskupów płockich. Organizacją, która pielęgnuje kulturę zamieszkującej
tam ludności jest powołane w Pniewie „Stowarzyszenie Puszcza Biała
– Moja Mała Ojczyzna”, którym od
2005 roku kieruje Halina Witkowska
– twórczyni ludowa, popularyzatorka
wiedzy i tradycji tego regionu, laureatka nagrody PERŁA 2011 w X edycji
Konkursu „ Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” – na najlepszy
regionalny produkt żywnościowy oraz
na najlepsze danie i potrawę regionalną
i lokalną.
Nie wszyscy zainteresowani twórczością ludową mają możliwość zapoznania się z polską tradycją bez specjalnych wyjazdów w rejony gdzie jest ona
zachowana i popularyzowana.
Taką okazją są organizowane wystawy w należącej do Fundacji Cepelia
GALERII RONDO.

Od listopada można tam zobaczyć
wycinanki, tkaninę, rzeźbę, eksponaty
sztuki kowalskiej i garncarstwa, także
rzadko już spotykane wyszywane na tiulu serwetki autorstwa członkini Stowarzyszenia Elżbiety Wróbel, wielkanocne
jajka z naturalnym oplotem z sitowia, czy
będącego ozdobą wnętrz mieszkalnych
barwnego pająka zawieszanego u sufitu.
Działalność skupionych w Stowarzyszeniu osób jest możliwa dzięki
wsparciu władz gminy, starostwa powiatu pułtuskiego, burmistrza miasta
Pułtuska i tamtejszego Nadleśnictwa.
Nieco odmienny charakter tej wystawie, niż tam organizowanych do
tej pory, nadały rarytasy kuchni regionalnej Kurpiów Białych przygotowane
przez Halinę Witkowską i członkinie Stowarzyszenia Olgę Dawidczyk
i Zofię Drabczyk. Wszystkim bardzo
smakowały kotleciki z kaszą gryczaną
z grzybami leśnymi, pierogi na ostro
z farszem z kaszy gryczanej i sera, jak
również te z soczewicą oraz cynamonowo-miodowe fafernuchy, sodziaki
(nazwa od składnika, którym jest soda)
i obwarzanki.
JJ.
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ranżowy portal Business Insider Polska 15 listopada br.
głosi, że na Piątej Alei w Nowym Jorku znajdują się sklepy największych i najdroższych marek
świata. Nowojorska Piąta Aleja pozostaje ulicą handlową z najwyższymi czynszami na świecie, co wynika
z raportu „Main Streets Across the
World”, stworzonego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman
& Wakefield. Tegoroczny, 29. już

(wzrost o 12,5 proc.) mediolańska Via
Montenapoleone zajęła czwarte miejsce. Z kolei paryskie Pola Elizejskie,
gdzie średni czynsz wynosi 13 255
euro i nie zmienił się w ciągu ostatnich
12 miesięcy, spadły na piątą pozycję.
Warszawski Nowy Świat znalazł
się dopiero na 38. miejscu ze stawką najmu na poziomie 1020 euro za
metr kwadratowy rocznie. Drugą
najdroższą ulicą handlową w Polsce
okazała się ulica Floriańska w Krakowie, a dalej uplasowała się ulica
Marszałkowska w Warszawie.
Raport podaje, że w Polsce korzystne wskaźniki ekonomiczne,

Ulice handlowe
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P

olskie miasta przestają sobie
radzić z rosnącą liczbą samochodów. W Warszawie na
tysiąc mieszkańców przypada już
ponad 900 pojazdów – pisze 13 listopada br. na portalu newseria.pl
Jędrzej Puzyński, dyrektor Zespołu
Doradców Gospodarczych TOR.
Od lat 90. liczba samochodów
w polskich miastach wzrosła cztero-

krotnie. Samorządy przestają radzić
sobie z wyzwaniami, które stwarza
rosnąca ilość spalin, brak miejsc
parkingowych i coraz większe korki.
Potrzebny jest cały pakiet rozwiązań, aby im zaradzić, m.in.: zmiany
w ustawie o drogach publicznych,
które pozwolą miastom dowolnie
kształtować swoją politykę parkingową, informatyzacja parkingów,
rozwój komunikacji miejskiej i niższe ceny biletów oraz wspieranie
współdzielenia przejazdów. Polacy

w tym stopniowo malejące bezrobocie
i wzrost wydatków na konsumpcję,
przyczyniły się w istotnym stopniu do
rozwoju sektora handlowego. Jednak
wskutek oddawania do użytku kolejnych centrów handlowych rośnie
konkurencja na rynku, co powoduje
presję na obniżkę czynszów w niektórych rejonach, a w szczególności w lokalizacjach drugorzędnych.
– Pomimo napływających z mediów
wielu negatywnych informacji globalny rynek handlowy nadal dynamicznie
się rozwija, odpowiadając na zmiany
technologiczne i demograficzne na
całym świecie – uważa Darren Yates,
autor raportu i dyrektor działu badań
rynku handlowego w firmie Cushman
& Wakefield, odpowiedzialny za Europę, Bliski Wschód i Azję.
Yates podkreśla, że najbardziej prestiżowe lokalizacje, jak te z czołówki
rankingu „cieszą się największym zainteresowaniem międzynarodowych marek dążących do zapewnienia klientom
nowych i ciekawych atrakcji”.
– Najbardziej innowacyjne sieci
handlowe łączą platformy sprzedaży
w sieci z zakupami w sklepach stacjonarnych, tworząc dla klientów wielokanałową formę dystrybucji, czyli tzw.
omnichannel, ale profil i lokalizacja odgrywają bardzo ważną rolę w segmencie premium – dodaje dyrektor w Cushman & Wakefield
Opr.red.

poradnik

ty przeznaczą więcej niż na jedzenie.
Pierwsza kategoria pochłonie ok. 51
proc. bożonarodzeniowego budżetu
(451 zł), a druga około 39 proc. (342
zł). Na spotkania towarzyskie planują
natomiast wydać 89 zł.
Polacy, po raz pierwszy od dwóch
lat, pozytywnie oceniają obecną sytuację gospodarczą. Odsetek zadowolonych z niej ankietowanych wzrósł
z 15,6 proc. w 2016 r. do 32,7 proc.
w 2017 r. Również mieszkańcy Europy wyrażają mniejszy pesymizm w porównaniu z rokiem poprzednim. Spośród nich obecną sytuację gospodarczą

adaptują ten trend równie szybko
jak płatności zbliżeniowe.
– Liczba samochodów w polskich
miastach zdecydowanie rośnie. Według
danych Polskiego Związku Motorowego w 1990 roku mieliśmy zarejestrowanych około dziewięć milionów aut.
W 2015 roku było to już prawie 27,5
mln. Należy się zastanowić, co z tym
zrobić, biorąc pod uwagę to, że miasta nie rozrastają się aż tak szybko,
jak rośnie liczba samochodów – mówi
agencji informacyjnej Newseria Biznes Jędrzej Puzyński, dyrektor Zespołu
Doradców Gospodarczych TOR.

najbardziej pozytywnie postrzegają
Niemcy i Portugalczycy. Polacy równie
optymistycznie myślą o sytuacji gospodarczej w przyszłości.

W Warszawie, którą zamieszkuje
1,74 mln ludzi, jest ponad 1,6 mln zarejestrowanych pojazdów. To oznacza,
zły się książki.

P

olska rodzina planuje przeznaczyć na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia średnio 882 zł,
a co piąty konsument kupi prezenty
za pośrednictwem smartfonu. Jak
wskazuje dwudziesta edycja międzynarodowego badania „Zakupy
świąteczne 2017” przeprowadzonego
przez znaną firmę doradczą Deloitte
i ogłoszonego 21 listopada br., w tym
roku wśród Polaków zwycięży rozsądek. Na prezenty, jedzenie oraz
spotkania z najbliższymi zamierzamy wydać średnio 882 zł, czyli tylko
o 2 proc. więcej niż wydaliśmy rok
temu. Najbardziej spodziewanym
prezentem są kosmetyki i perfumy,
natomiast najchętniej obdarowywać
bliskich będziemy książkami. Aż 42
proc. pieniędzy przeznaczonych na
prezenty pozostawimy w sklepach
internetowych. Z roku na rok rośnie
również udział kupowanych prezentów w kanałach mobilnych.
Polacy deklarują, że na tegoroczne
wydatki związane z Bożym Narodzeniem przeznaczą o 2 proc. więcej niż
rok temu. W 2017 roku suma, którą
planują wydać na bożonarodzeniowe prezenty, jedzenie oraz spotkania
z najbliższymi wyniesie średnio 882 zł
(209 euro). Jednocześnie jest to mniej
niż deklarowali w 2016 roku, kiedy
zamierzali wydać średnio 1 121 zł. –
Spośród wszystkich ankietowanych
krajów Polacy przewidują, że wydadzą
najmniej. Oprócz nas równie oszczędni będą Holendrzy, którzy chcą wydać
średnio niespełna 240 euro. Na drugim biegunie znajdują się Hiszpanie
i Brytyjczycy, którzy zadeklarowali, że
wydadzą odpowiednio 526 i 550 euro.
W tym porównaniu trzeba brać jednak
pod uwagę poziom PKB danego kraju,
średnie dochody, siłę nabywczą, ale też
tradycję świąteczną – mówi Magdalena Jończak, Lider Zespołu ds. Sektora
Dóbr Konsumenckich, Partner w dziale
konsultingu Deloitte.
Średnia dla wszystkich ankietowanych krajów wyniosła 368 euro. W tym
roku Polacy deklarują, że na prezen-

Zakupy świąteczne 2017
Jakie prezenty?

Jaki prezent chcielibyśmy i spodziewamy się zobaczyć pod choinką? W tym
roku, podobnie jak rok wcześniej, są to
przede wszystkim kosmetyki i perfumy.
Na podium znalazły się również książki
i słodycze. Wśród mieszkańców badanych krajów nastąpiła zmiana oczekiwań, jeśli chodzi o wymarzone prezenty.
Jako spełnienie marzeń coraz rzadziej
wskazywane są pieniądze. W tym roku
gotówka na pierwszym miejscu znalazła
się tylko w Belgii, podczas gdy rok temu
królowała w czterech z dziewięciu badanych krajów.
A jakimi prezentami zamierzamy obdarować naszych najbliższych? Przede
wszystkim książkami, które powróciły
na pozycję lidera. Tuż za nimi znalazły
się kosmetyki i perfumy (ubiegłoroczny zwycięzca) oraz słodycze. Książki
królują w sześciu z dziesięciu badanych
krajów. W pierwszej dziesiątce prezentów, którymi zamierzamy obdarować
najbliższych po raz pierwszy znalazły
się suplementy diety. Wśród prezentów
kupowanych nastolatkom dominują
słodycze, gry komputerowe oraz książki. Z kolei najmłodszym w tym roku
najchętniej kupimy zabawki kreatywne
i artystyczne, które z pierwszego miejsca zepchnęły dotychczasowego lidera,
czyli klocki. Na drugim miejscu znala-

Ministerstwo Rozwoju pracuje
obecnie nad projektem nowelizacji
tych przepisów, który odchodzi od
sztywnego wyznaczania stawek za
parkowanie. Miasta powyżej 100 tys.
mieszkańców mają mieć możliwość
wyznaczania dwóch rodzajów stref:
zwykłej i śródmiejskiej, a wysokość
stawki za pierwszą godzinę parkowania
ma być zależna od płacy minimalnej
(dziś jest to 2000 zł brutto, od 1 stycznia 2018 r. stawka ma wynieść 2100 zł
brutto) i ma wynosić maksymalnie 0,15
proc. tej kwoty w strefie zwykłej i 0,45

inwestują w transport publiczny, zastanawiają się też nad możliwością
wprowadzenia stref ograniczonego
ruchu czy zakazu wjazdu samochodów
z silnikiem diesla do centrów. Jednak
w dalszym ciągu nie ma możliwości
prawnych, żeby wprowadzić u nas takie
rozwiązania. Wiemy, że w państwach
zachodnich, na przykład we Francji czy
Wielkiej Brytanii, one już funkcjonują.
Możemy więc podejrzewać, że prędzej
czy później pojawią się też w Polsce
– mówi Jędrzej Puzyński.
Rosnąca liczba samochodów stwarza też problem z organizacją miejskiej
przestrzeni. Przykładowo we Wrocławiu jest 552 tys. zarejestrowanych
pojazdów. Biorąc pod uwagę minimalne wymiary miejsca postojowego,
w sumie potrzebują one ok. 6,35 km2
powierzchni – to ponad 2 proc. powierzchni miasta i teren równy 850
boisk piłkarskich. Tymczasem liczba
miejsc postojowych we wrocławskiej
strefie płatnego parkowania w centrum
i okolicach to zaledwie 4,2 tys. – wynika z październikowego raportu „Parkingi a transport zbiorowy w miastach”,
opracowanego przez Zespół Doradców
Gospodarczych TOR oraz Polskiej Organizacji Branży Parkingowej (POBP).
– Polityka parkingowa w miastach
powinna zmierzać w kierunku ograniczania ruchu. Samochodów w miastach
jest bardzo dużo, jednocześnie miejsc
parkingowych nie ma. Trzeba wprowadzić jakieś rozwiązania, na pewno
powinny wzrosnąć opłaty parkingowe.
Warto się przyjrzeć też kwestii abonamentów parkingowych – w tej chwili
liczba abonamentów przewyższa niekiedy liczbę miejsc w strefie płatnego
parkowania, która przestaje dobrze
funkcjonować. Rekordziści mają po kilkanaście aut przypisanych do jednego
abonamentu, co jest sytuacją kuriozalną. Osobną kwestią jest wysokość opłat
– abonament na poziomie 30 zł rocznie
trudno nawet nazwać opłatą symboliczną – mówi Jędrzej Puzyński.
Samorządy potrzebują wsparcia
w zarządzaniu przestrzenią parkingową, bo dotychczasowe regulacje w tym
zakresie przestały nadążać za rzeczywistością – podkreślają doradcy TOR.
W tej chwili działanie stref płatnego
parkowania (w Polsce jest ich w sumie
ok. 120) reguluje ustawa o drogach
publicznych z 2003 roku. Określa ona
m.in. maksymalną opłatę w wysokości
3 zł za godzinę postoju. Ogranicza też
pobieranie opłaty do godzin dziennych
i dni roboczych.

proc. – w śródmiejskiej (w tej drugiej
może to być koszt nawet 9 zł).
Eksperci TOR oceniają, że zmiana
przepisów to krok w dobrą stronę, ale
miasta powinny mieć możliwość swobodnego kształtowania swojej polityki
parkingowej w zależności od skali problemu. Doradcy TOR wskazują Amsterdam, Londyn, New Jersey czy francuski Lyon jako przykłady tych miast,
które inwestują się w informatyzację
parkingów i rozwijają środki komunikacji alternatywne dla prywatnych
samochodów. W Londynie – w godzinach porannego szczytu – 30 proc.
przejazdów z Uberem kończy się w pobliżu stacji metra lub kolejki poza ścisłym centrum. Tam mieszkańcy przesiadają się do komunikacji publicznej,
którą poruszają się po centrum.
Z raportu ZDG TOR wynika, że codzienne dojeżdżanie z domu do pracy
samochodem to również spore koszty
dla samych mieszkańców. W zależności od długości trasy, cen paliwa i kosztów eksploatacji samochodu może on
wynosić sumarycznie nawet 100 zł
dziennie.
Ridesharing i carsharing umożliwiają kilku osobom korzystanie z jednego
samochodu. W pierwszym przypadku właściciel prywatnego samochodu
dzieli go z innymi współpasażerami.
W Polsce usługa jest dostępna za pośrednictwem Ubera czy Taxify. W drugim przypadku auto można wypożyczyć za pomocą specjalnej aplikacji.
Po zakończeniu jazdy przejmuje je
inna osoba. Taka usługa działa w Krakowie (Traficar) i Wrocławiu (GoGet),
natomiast w Warszawie działa już kilku
operatorów (Traficar, Panek, 4Mobility, Omni). W USA i niektórych krajach
Europy Zachodniej działają również
aplikacje (np. CARMAnation, Indigo)
umożliwiające współdzielenie miejsc
parkingowych.
Dyrektor Zespołu Doradców Gospodarczych TOR ocenia, że Polacy
powinni bardzo szybko zaadaptować
nowy trend, podobnie jak błyskawicznie przekonali się do płatności zbliżeniowych. W Warszawie blisko 25 proc.
mieszkańców korzysta z aplikacji Uber
do zamawiania przejazdów. Ten odsetek jest najwyższy w grupie wiekowej
20–40 lat. Ponad dwie trzecie mieszkańców Warszawy zrezygnowałoby
z posiadania samochodu, jeśli zamiast
tego mogliby korzystać ze sprawnej
komunikacji miejskiej i aplikacji do zamawiania przejazdów – wynika z ubiegłorocznych badań TOR.

Czterokrotny wzrost

raport przedstawia ranking 451 najdroższych ulic handlowych świata
w 68 krajach.
Najdroższą ulicą handlową świata
jest nadal Górna Piąta Aleja w Nowym
Jorku, gdzie średni roczny czynsz za
metr kwadratowy powierzchni wynosi
28 262 euro. Drugie miejsce w rankingu ponownie zajęła znajdująca się
w Hong Kongu dzielnica Causeway
Bay. Utrzymała ona pozycję wicelidera
pomimo spadku wysokości czynszów
o 4,7 proc. do 25 673 euro za metr kwadratowy rocznie.
W tegorocznym rankingu na trzecie
miejsce awansowała londyńska New
Bond Street, gdzie czynsze wzrosły od
ubiegłego roku o ponad jedną trzecią
(w walucie lokalnej) do 16 200 euro
za metr kwadratowy rocznie. Sprawa
Brexitu na razie nie szkodzi Londynowi.
Jak podaje Cushman & Wakefield,
wzrost ten w porównaniu z innymi lokalizacjami świata świadczy o bogatej
ofercie handlowej Londynu i silnym
popycie na najbardziej atrakcyjną powierzchnię handlową w dzielnicy West
End. Jednym z bezpośrednich skutków
referendum w sprawie Brexitu było
co prawda zahamowanie aktywności
na londyńskim rynku najmu, ale – jak
się okazuje – z początkiem 2017 roku
odnotowano tam wzrost liczby zawieranych transakcji.
Z czynszami na poziomie 13 500
euro za metr kwadratowy rocznie

Konsumenta

że na tysiąc mieszkańców przypada
ich ponad dziewięćset. We Wrocławiu
ten wskaźnik wynosi 877 pojazdów na
tysiąc osób. Natomiast dane dotyczące liczby zarejestrowanych pojazdów
w Sopocie czy Olsztynie pokazują, że
jest ich tam więcej niż samych mieszkańców. To powód, dla którego w godzinach szczytu polskie miasta zwykle
są nieprzejezdne, a parkingi – przepełnione.
– Miasta w Polsce niezbyt dobrze
radzą sobie z rosnącą liczbą samochodów. Podejmują pewne działania,

Prezenty w sieci

Prezenty Polacy w tym roku kupią
przede wszystkim w tradycyjnych lokalnych sklepach. Gdy jednak rozważamy
zakup multimediów, to stawiamy na
sklepy internetowe. Z roku na rok udział
e-commerce w handlu rośnie. Nie omija
to również zakupów robionych z myślą
o Bożym Narodzeniu. Analiza Deloitte
pokazała, że aż 42 proc. budżetu przeznaczonego na prezenty zostawimy
w tym roku w sklepach internetowych.
– To o 5 p.p. więcej niż rok wcześniej.
Jednocześnie Polska znajduje się w czołówce krajów, w których konsumenci
będą kupować prezenty w Internecie.
Wyższy odsetek uzyskały Holandia,
Niemcy i Wielka Brytania.
Połowa Polaków deklaruje, że
planuje robić bożonarodzeniowe podarunki za pośrednictwem kanałów
cyfrowych, a 20 proc. chce je kupić
przez smartfon. W ubiegłym roku
odsetek ten wynosił 13 proc. W sklepach internetowych szukać będziemy
przede wszystkim nowoczesnych
technologii i multimediów. Z kolei
w sklepach stacjonarnych, na które
zdecyduje się 62 proc. ankietowanych, szukać będziemy prezentów
w kategorii jedzenie i napoje oraz
uroda i zdrowie.
Opr.red.

1

l

Prawo na co dzień l

stycznia 2018 r. zmieni się sposób, w jaki rozliczane i opłacane
będą składki na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Obecnie rozlicza się składki za
osoby ubezpieczone, wpłacając odpowiednie kwoty na odrębne 4 konta
bankowe.
Od 1 stycznia 2018 r. zamiast kilku wpłat na różne rachunki bankowe
wystarczy jeden zwykły przelew, na
którym wskazany będzie indywidualny
rachunek składkowy (NRS) i kwota do
zapłaty. Indywidualny numer rachunku składkowego, który przedsiębiorcy
otrzymają od ZUS-u, będzie zawierał numer ZUS, a także indywidualny, unikalny numer (w tym NIP). Na
podstawie tego numeru ZUS będzie
zapisywał i rozliczał wpłaty na koncie
Przedsiębiorcy.
Numer rachunku składkowego będzie miał 26 znaków, w numerze tym
jest numer identyfikujący ZUS oraz
od cyfry 11 –ej NIP przedsiębiorcy.
Wszystkie składki będą opłacane jedną

wpłatą. W dalszym ciągu będzie jednak odrębność ubezpieczeń i funduszy,
czyli będą ubezpieczenia społeczne
(emerytalne, rentowe, wypadkowe,
chorobowe), ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz
Fundusz Emerytur Pomostowych.
Na podstawie składek wpisanych
w deklaracji rozliczeniowej za ostatni
miesiąc ZUS ustali udział procentowy
składek na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Wpłatę, którą przekaże
przedsiębiorca w kolejnym miesiącu,
ZUS będzie rozliczać na podstawie
ustalonego udziału. Obecnie wskazywany jest na przelewie okres, za jaki
opłacona jest składka.
Od 1 stycznia 2018 r. każda wpłata
zostanie rozliczona na najstarszą zaległość. Jeżeli przedsiębiorca ma zadłużenie na koncie w ZUS, to ZUS będzie
rozliczał wpłaty na poczet najstarszych
zaległości. Dzięki temu nie będą narastały odsetki za zwłokę. Nie wskazuje
się we wpłacie okresów, za które ma
być rozliczona wpłata.
Opracowała:
Monika Bobke
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smaki warszawy
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opiero teraz dowiedzieliśmy się
o tej nowej pierogarni w stolicy
przy ul. Koszykowej 30, mimo
że działa już od ponad pół roku. To
pierwszy warszawski lokal znanej
krakowskiej sieci PRZYSTANEK PIEROGARNIA, gdzie
słyną one z najwyższej jakości i niskich cen. Po naszej wizycie pierogi potwierdzają swą jakość, bo te
ulubione z kapustą i pieczarkami
oraz ruskie są rzeczywiście tak smakowite jak w Krakowie, o cienkim,

na Koszykowej szyby zaparowane
i zaduch jak w byle jakiej garkuchni, a i dziewczęca obsługa za ladą
w Krakowie na pewno milsza. W sumie i ocena warszawskiego przystanku spada sporo w dół.
Po dwóch tygodniach jednak nowe
wyższe ceny pojawiły się na stołach,
a w witrynie stare zatarto. Męska obsługa jakby przyjemniejsza i... wydaje
paragony. Smak pierogów pozostaje
na wysokim poziomie, także tych
kupowanych na wynos. Cebulki ze-

Jesienne odkrycia
delikatnym cieście, ze znakomicie
doprawionym obfitym farszem i genialną zeszkloną cebulką.
Natomiast ceny warszawskie idą
błyskawicznie w górę i co gorsza poważnie podważają zaufanie do firmy.
Nie dość, że były najpierw wyższe
od krakowskich, to jeszcze w końcu
listopada podskoczyły jeszcze wyżej i to w taki sposób, że na tablicy
i w kasie są nowe ceny, a w witrynie i na facebooku – są wciąż stare!
Różnica z krakowskimi to 20 procent, bo tam za jednego pierożka na
wynos płacę 80 groszy, a tutaj już
całą złotówkę! Za porcję połówkową
pierogów pod Wawelem daję 4,90 zł,
a koło MDM-u już 6 złotych, mimo
iż na drzwiach widnieje stara cena –
5,50 – zł... Nawet kompot owocowy
droższy o 25 procent w Warszawie,
bo pełne dwa złote...
Krakowskie lokale wydają się
przytulniejsze i zadbane, a tutaj

szklonej nie żałują, a ona jest świetnym dodatkiem. Tylko nadal na facebooku straszą stare ceny i wciąż szyby
są zaparowane jak w dawnych barach
czwartej kategorii. Na sali w porze
obiadowej tłok i chyba wszyscy doceniają smak tych krakowskich pierogów /ale chyba nie podwyżkę cen/.

D

o restauracji CONCEPT 13
i sal konferencyjnych w warszawskim domu handlowym
VITKAC przy Brackiej wjeżdżamy
ruchomymi schodami, w układzie
wachlarzowym, prawie na ostatnie
piąte piętro. Niestety, na czwartym
okazało się że była awaria i trzeba
było z poziomu sklepów pokonać
ostatnie piętro windą. Na piątym powitano nas na konferencji w jednej
z sal i przedtem obsłużono w szatni.
Po konferencji zaproszeni na samoobsługowy lunch, tuż obok w przestronnej ładnej Sali restauracyjnej,

od strony ulicy Brackiej, podziwialiśmy dalej wspaniałe widoki centrum
stolicy. Dekoracje i wystrój dopracowane w szczegółach. Bardzo wygodne, dopasowane plastykowe fotele
i spore wspólne stoły, nieco zieleni
w tle i te wielkie szklane ściany na
zewnątrz.
Naliczyłem chyba kilkanaście
przystawek do wyboru i kilka dań
ciepłych w brytfannach. Niestety,
trudno było się w nich rozeznać,
gdyż w tej części Sali panowało
przyciemnione światło, a przy potrawach zupełnie zabrakło jakichkolwiek tabliczek z informacjami, które
przy takich okazjach często stosują
warszawskie, nawet najbardziej wykwintne hotele. Z przystawek i dań
zapamiętaliśmy najlepiej smaczne
ryby /turbot z kalafiorem/ i kraby,
głównie ze zbyt obfitym dodatkiem
rukoli i warzyw, które przesłaniały
widok potraw. Był też m.in. doprawiony tatar. Zupa-krem dyniowa nie
wyróżniała się niczym szczególnym,
a z dań głównych niestety pieczony
schab okazał się zbyt twardy i zupełnie niekruchy. Natomiast sorbety
i ciasta do kawy i herbaty były OK.
W sumie dania nie były zbyt gorące
i zabrakło nam choćby jednoosobowej obsługi przy brytfannach i kociołku z zupą.
Przy wyjściu okazało się, że szatnia jest zamknięta, bez opieki i dopiero interwencja u szefowej Sali poskutkowała obsługą. Mam nadzieję,
że następna wizyta, już w kameralnym, a szczególnie dwuosobowym
gronie, z obsługą, będzie sympatyczniejsza, bo potencjał lokalu jest bardzo wysoki.
SMAKOSZ

R

yby to podstawa wigilijnej kuchni.
W każdym domu na stole pojawiają się różne ich gatunki i pod
różnymi postaciami. Życząc Czytelnikom tej rubryki cudownych Świąt
Bożego Narodzenia proponuję kilka
sprawdzonych przepisów:

Pstrągi z migdałami
● 3 oczyszczone pstrągi ● 4 łyżki
klarowanego masła ● 2-3 łyżki płatków migdałów ● ½ cytryny ● mąka do
panierowania ● sól ● pieprz

Migdały zrumień na suchej patelni.
Pstrągi umyj, osusz, oprósz solą i świeżo mielonym pieprzem. Skrop sokiem
z cytryny. Odstaw na kwadrans. Ryby
obtocz w mące. Usmaż na gorącym
maśle z obu stron, po 5 minut każdą
stronę. Usmażone pstrągi posyp uprażonymi płatkami migdałowymi.

HOROSKOP
Baran 21.III-20.IV

Waga 23.IX– 23.X

Byk 21.IV-21.V

Skorpion 24.X-22.XI

Charakterystyczną twoją cechą jest opanowanie, które
w okresie świat odegra dużą
rolę, ale i na przyszłość też
będzie potrzebne.

Trwa u ciebie nieustanny
postęp i poprawa w działaniu. W grudniu trzeba mimo
wszystko przyspieszyć.

Twoje oddanie dla grona
najbliższych i znajomych zostanie docenione, ale nie poprzestawaj na tym co zrobiłeś
do tej pory.

Dzięki swoim kolejnym zabiegom możesz zyskać przychylność .Twoje dobre serce
poszerzy grono przyjaciół.

Bliźnięta 22.V-21.VI

Strzelec 23.XI.-23.XII

Okres
świąt
Bożego
Narodzenia, to nie tylko
przygotowania, ale również
przyjemności szczególnie te
w gronie najbliższych osób.

Twoje trzeźwe spojrzenie na
rzeczywistość ostudzi niejednokrotnie atmosferę chociaż
nie zawsze bezpośrednio dotyczącą ciebie.

Rak 22.VI-22.VII

Koziorożec 24.XII-20.I

Nie przywiązuj zbytniej wagi
do szczegółów. Nie warto
dzielić włosa na czworo.
Zaplanuj wreszcie kilka dni
odpoczynku.

Musisz trochę zmienić stosunek do zaprzyjaźnionego
grona. Święta są najlepszym
do tego okresem..

Lew 23.VII-22.VIII

Wodnik 21.I-20.II

Święta szybko miną i należy
przygotować się do powitania Nowego Roku, a z jego
nastaniem nakreślić plany.

Twoje podejście do innych
jest jasno sprecyzowane.
Czas świąt to doskonały
okres na podsumowania.

Panna 23.VIII-22.IX

Ryby 21.II-20.III

Może warto w okresie tak
uroczystym jakim są święta Bożego Narodzenia poszerzyć grono znajomych.
Z pewnością może ich być
wielu.

Trudno w samotności zmagać się z problemami. Pora
otworzyć się na innych.
Dobrym okresem są zawsze
święta.
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Ryby na wigilię

Babka śledziowa

Karp z orzechami

● 7 płatów filetów
śledziowych
● 8 średniej
wielkości
ziemniaków
● szklanka
mleka ● ½
szklanki kwaśnej śmietany ● 2 jajka ●
sól ● świeżo zmielony czarny pieprz ●
masło i mąka do formy
Śledzie mocz 3 godziny w zimnej
wodzie, zmieniając ją w tym czasie
2 razy. Następnie wyjmij je z wody
i włóż do mleka. Odstaw na kolejne
6 godzin, wyjmij i delikatnie osusz
papierowym ręcznikiem kuchennym.
Oczyść filety z ości i zmiksuj na gładką
masę. Ziemniaki umyj, upiecz w mundurkach, przestudź, obierz, przetrzyj
przez sitko lub przeciśnij przez praskę,
dodaj do śledzi, wbij jajka i wlej śmietanę. Masę dopraw solą i pieprzem,
dokładnie wymieszaj. Formę na babkę
lub tortownicę wysmaruj masłem, wysyp mąką, nałóż masę i wstaw do piekarnika. Piecz 40 minut (200 stopni).

● 2 filety z karpia (ewentualnie 4
dzwonki) ● 2 łyżki masła klarowanego
● sól pieprz
Sos bakaliowy: ●100 g orzechów
włoskich ● 50 g migdałów w słupkach
● 2 łyżki miodu ● 50 ml wytrawnego
białego wina ● 100 ml śmietanki kremówki ● 3 łyżki świeżego tymianku
Piekarnik rozgrzej do temperatury 180 stopni
C. Karpia oprósz
solą i pieprzem.
Przysmaż z obu
stron na maśle
na złoty kolor.
Przełóż do gorącego piekarnika
na mniej więcej 10 minut (w zależności od grubości ryby). Sos bakaliowy: Posiekaj tymianek. Na patelni, na
której smażyła się ryba, upraż orzechy
i migdały. Dodaj białe wino i miód,
podgrzewaj na małym ogniu. Dodaj
śmietanę i tymianek. Pieczonego karpia podawaj z orzechowym sosem.

Przysłowia Na boŻe
narodzenie
Na Boże Narodzenie,
weseli się wszelkie stworzenie. ôôôôôôô
Kiedy Gody jasne, to stodoły ciasne. ôôôôô
Koło Świętej Ewy, noś długie cholewy. ôôôô
Na dzień Adama i Ewy daruj bliźnim gniewy. ô
Jak na Boże Narodzenie taje,
rzadkie będą urodzaje. ôôôôôôôôôôô
Jaka Wigilia, taki cały rok. ôôôôôôôôô

Warstwowa śledziowa
● 4 matiasy śledziowe ● jabłko ● ½
cytryny ● ½ świeżego ogórka ● łyżka
masła ● 3-4 łyżki śmietany ● koperek
● pieprz cayenne i czarny
Matiasy
opłucz, odmocz,
osącz. Pokrój na
kawałki. Jabłko
umyj,
pokrój
w ćwiartki, usuń
gniazdko
nasienne. Pokrój
w plasterki lub
kostkę, ułóż na
talerzu, skrop
sokiem z cytryny. Przykryj warstwą
śledzia. Ogórek umyj, pokrój w słupki albo kostkę, ułóż na śledziu. Cebulę
obierz, pokrój w półkrążki, przesmaż
na maśle, wystudź, wyłóż na sałatkę.
Całość posyp koperkiem i pieprzem.
Polej śmietaną.
Tartinka
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Wesołych Świąt
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Wszystkie litery ponumerowane
w prawym, dolnym rogu napisane
w kolejności od 1–11 utworzą hasło.
Poziomo: 1) może być Dobropolska, 5) telewizyjne anteny krótkofalowe, 8) m. w Nadrenii nad rzeką Ems,
9) nieuk, 10) cel, motyw działania, 11)
imię męskie, 13) ptak z rodziny drapieżnych, 16) np. tulipan, 20) ciasto
ze śliwkami, 23) wewnętrzne szamotanie się, 24) żeński trener, 25) okrasa,
26) niebezpieczni kierowcy, 27) daw.
dzierżawiący karczmy.
Pionowo: 1) nazwa regionu Białe
lub Zielone, 2) napięcie nie jest mu
obce, 3) żółte owoce, 4) imię żeńskie,
5) pierwsze albo drugie, 6) zryw, 7)
kwaskowy cukierek, 12) czasem wychodzi z lasu do miasta, 14) nieduże
okulary, 15) tam zakłady JBB, 17) wejście jednego ciała niebieskiego w cień
drugiego, 18) wódz Kozaków, 19) nie
poeta, 21) zwana jakobinką, 22) na boisku piłkarskim, 23) ewolucja na stoku
narciarskim.
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Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 12 prosimy przesłać na adres redakcji do dnia 31 grudnia 2017r.
Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania będą premiowane nagrodą ufundowaną przez JBB Bałdyga.
Rozwiązanie krzyżówki
nr 10/17
Poziomo: 1) Frombork, 5) hulaka,
8) Whisky, 9) remanent, 10) rarytasy,
11) Karola, 13) Priam, 16) Jątek, 20)
Carina,23) paprotka, 24) stygmaty/i,
25) inozyt, 26) okazja, 27) ośmiokąt.
Pionowo: 1) fawory, 2) opierzki, 3)
bukaty, 4) korty, 5) hamak, 6) Lenor, 7)
konklawe, 12) aloj, 14) romantyk, 15)
młyn, 17) teatrzyk, 18) Wronki, 19)
kastet, 21) Irgiz, 22) Adama, 23) pry/
imo.
HASŁO: FIRMA Z WIELOLETNIĄ TRADYCJĄ
Nagrodę ufundowaną przez firmę
Andrea otrzymuje Teresa Soliwoda
z miejscowości Sitne.
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