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kwietnia br. na uroczystości jubileuszowej
70-lecia
warszawskiej
Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej SPC w warszawskim Hotelu
Polonia Palace zebrało się grono zaproszonych gości, głównie
z zaprzyjaźnionych spółdzielni
społemowskich, a także kadra
kierownicza spółdzielni-jubilatki.
Spotkanie prowadziła sprawnie
i z naturalnym wdziękiem dyr.
działu sprzedaży i marketingu
Edyta Kwasowska, a przemawiali:
prezes Zarządu SPC Janusz Kazimierczuk oraz wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
i prezes KZRSS Społem Ryszard
Jaśkowski.
Po części oficjalnej w Sali Grodno, gdzie m.in. obejrzano film historyczny i oklaskiwano grupę odznaczonych spółdzielców, zebrani
przenieśli się do pięknej, secesyjnej
Sali Ludwikowskiej, gdzie podczas
bankietu wznoszony toasty i prowadzono kameralne rozmowy przy
okrągłych stołach.
Również przy moim stole, gdzie
zasiedli dziennikarze i dyrektorzy
SPC, rozmawialiśmy o historii i tradycjach spółdzielni oraz o jej dniu
dzisiejszym. Dyr. Tadeusz Grzęda
opowiadał nam o nestorach SPC,
pierwszym prezesie Janie Olek-
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Pieką z sercem

wiecień br. obfitował w szereg ważnych konferencji
społemowskich. Jak zapowiadaliśmy, w historycznym
gmachu Społem przy ul. Grażyny w Warszawie, w Sali im. Ireny
Strzeleckiej w dniach 4-6 kwietnia oraz 11-13 kwietnia, pod egidą
KZRSS Społem, odbyły się doroczne dwie konferencje strategiczne
„Społem 2018”. Obok nich w tej
samej Sali, pod historycznymi znakami siłaczy pchających kule ziemską i „pisanki”, odbyły się robocze
warsztaty handlowe: Krajowej
Platformy Handlowej Społem

Zarząd KZRSS Społem. Od prawej
prezes Ryszard Jaśkowski i wiceprezes
Szymon Fabisiak.

Goście uroczystości w Sali Ludwikowskiej.

sym i emerytowanym wiceprezesie
Janu T.Woźniaku, których przyjęto
owacją i kwiatami. Wspominałem
też swój wywiad z dzielną pierwszą
przewodniczącą Rady Nadzorczej
Zofią Wrzesień, otwarcia nowych linii technologicznych w piekarniach
na Żeraniu i na Krakowiaków, w tym
uruchomienie przed dekadą linii produkcji kajzerek, piekących 18 tys.
bułek na godzinę.
Mówiliśmy o sklepach firmowych
SPC i w tym o moim ulubionym na
Grochowie przy ciastkarni przy ul.
Lubelskiej. Tam zwykle nabywam

SS Mokpol

do dzisiaj dla rodziny znakomity
wiedeński torcik serowy i inne słodkości, pamiętające czasy wytwórni
Camargo /Marcello, WZ/. Podczas
bankietu i toastów odśpiewaliśmy
zgodnie „Sto lat” dla jubilatów oraz
smakowaliśmy firmowy, lekki owocowo-serowy tort jubileuszowy.

w dniu 18 kwietnia i wcześniej, 16
kwietnia – Mazowieckiej Agencji
Handlowej Społem. Wszystkie te
konferencje przyniosły ich uczestnikom wiele cennej wiedzy, informacji, a także były okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji.
Dzięki wysiłkom organizatorów
i aktywności liderów społemowskich
organizacji i spółdzielni, a także ich

gości, spotkania te z pewnością wpłynęły na umocnienie świadomości
i woli integracji spółdzielczej. Konferencje strategiczne, którym patronował Zarząd Związku w osobach
prezesa Ryszarda Jaśkowskiego
i wiceprezesa Szymona Fabisiaka,
szczególnie uwypukliły konieczność
tworzenia struktur społemowskich do
wspólnych zadań, w tym silnej krajowej grupy zakupowej, aby sprostać
coraz większym wymaganiom konkurencyjnego rynku i stawić czoła
niemal nieograniczonej ekspansji zagranicznych koncernów handlowych.
W czasie konferencji strategicznych Zarząd Związku wystąpił z bardzo szeroką ofertą wspólnych przedsięwzięć, od oferty ubezpieczeniowej
wspólnej spółki Broker, po projekty
rozwojowe, projekty korzyści „Energia dla Społem” i „Gaz dla Spolem”.
Prezesi i przedstawiciele spółdzielni
z całego kraju zapoznali się również
z aktualnymi uwarunkowaniami
prawno-ekonomicznymi pracy spółdzielni, z realizacją programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”, planami rozwojowymi KPH,
rolą mediów społecznościowych
w budowaniu wizerunku firmy.
Jednak najbardziej chyba inspirujące było spotkanie z Zarządem
KZRSS, a następnie panel dyskusyjny na temat szans i zagrożeń dla
handlu detalicznego, wynikających
z nowych uwarunkowań prawno
-społeczno-demograficznych i technologicznych – z udziałem prof.
Urszuli Kłosiewicz-Góreckiej oraz
zaproszonych gości.
Więcej na str. 5 u

Spotkanie robocze

Zgodnie też podziwialiśmy secesyjny wystrój Sali Ludwikowskiej,
biało-złote misterne sztukaterie,
wysoki przeszklony sufit i sztuczne
okna, białe balkony, złoto-brązowe
boazerie.

Więcej na str. 3 u
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Dekada na Konstancińskiej Na dobrej drodze
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zas biegnie nieubłaganie naprzód. A jeszcze nie
tak dawno świętowaliśmy otwarcie pięknej,
okazałej siedziby spółdzielni Mokpol. W obszernych połączonych gmachach z dziedzińcem wewnętrznym znalazły się i apartamenty i mieszkania,
i część handlowo-biurowa. Na górze sale i pokoje spółdzielni i firm wynajmujących pomieszczenia, a na dole
punkty usługowe, butiki, sklepy i największy spośród
nich – 500-metrowy sklep spożywczy Mokpolu. Od
razu stał się sztandarową placówką spółdzielni, najbardziej nowoczesną wśród społemowskich sklepów
w Warszawie.
I teraz okazuje się, że minęło już 10 lat funkcjonowania
tej siedziby i tego sklepu, który od dekady służy mieszkańcom Sadyby. Jak mówią to „oczko w głowie” prezesa
Sylwestra Cerańskiego, który niemal codziennie odwiedza
placówkę i rozmawia z jej personelem, ale także chętnie
jest ona odwiedzana przez członków Rady Nadzorczej, wiceprezes Elżbietę Różycką i kadrę kierowniczą spółdzielni.
20 kwietnia br. zarząd i prezydium rady odwiedzili
sklep w czasie dużego natężenia ruchu, z okazji jubileuszu 10-lecia placówki. Był on wzorowo przygotowany,
bo ze wszystkich stron wzrok przyciągały banery, plakaty
i ulotki reklamowe, zapraszające klientów do licznych degustacji i promocji cenowych. 30-osobowa załoga zwijała się „jak w ukropie”, aby sprostać napływowi klientów,
wymieniając pozdrowienia ze stałymi bywalcami mokpolowskich zakupów.
Więcej na str. 3 u

S

ochaczewska PSS Społem zwykle jako pierwsza
co roku bilansuje ubiegły rok pracy. Ich Walne
Zgromadzenie Członków Spółdzielni w tym roku
również przypadło w kwietniu /dokładnie 18 kwietnia/, wyprzedzając o miesiąc, dwa, zebrania przedstawicieli warszawskich spółdzielni. Ich pozytywne
wyniki finansowe, w tym roku 177 tys.zł netto zysku,
wypracowane w warunkach coraz silniejszej, dokuczliwej konkurencji wielkich zagranicznych sieci,
znacznie podnoszą ducha społemowców.

W tym roku społemowców w Sochaczewie odwiedził
nasz redakcyjny kolega red.Jarosław Żukowicz, opisując
przebieg Walnego Zgromadzenia na str. 2. Jako wytrawny
obserwator i uczestnik wielu zebrań spółdzielczych,
trafnie zauważył, że zbliżająca się do 90-tki „krzepka”
spółdzielnia, osiąga dobrą sytuację finansową, a to dzięki
zaangażowaniu pracowników, operatywności rady nadzorczej i efektywnej polityce handlowej zarządu. Daje
to możliwość podejmowania nowych inwestycji i przyczynia się do rozwoju spółdzielni.
Należy dodać, iż na te sukcesy składa się nie tylko wysiłek całej załogi i harmonijna współpraca rady
i zarządu, ale i niespożyta energia i pasja zawodowa prezesa Józefa Chociana. Jego osobowość, troska o wspólne
dobro, patriotyzm lokalny /hasło: „Kocham co polskie”/,
silnie oddziaływują na postawy spółdzielców, ale i na otoczenie, klientów, mieszkańców, władze miasta.
Więcej na str. 2 u

ogata degustacja na stołach i w kuluarach wcale nie przeszkodziła
ożywionej, ciekawej dyskusji na temat rozwoju wspólnych zakupów,
marketingu, reklamy. Padła zapowiedź zorganizowania przez
Zarząd KZRSS „okrągłego stołu” spółdzielni, związku, agencji i struktur
społemowskich, dla ostatecznego wypracowania struktury krajowej wspólnych zakupów. Znacznie podniosło to ducha uczestników tego roboczego
spotkania Krajowej Platformy Handlowej Społem, podczas jego podsumowania 18 kwietnia br.
Więcej na str. 5 u

MAH Społem

Warsztaty Handlowe

P

rezes Jadwiga Wójtowicz-Garwoła wita serdecznie zebranych
przedstawicieli spółdzielni Grupy MAH Społem. Warsztaty Handlowe w dniu 16 kwietnia br. jeszcze raz potwierdziły silną wolę
współdziałania spółdzielni i potrzebę dalszego pomnażania dorobku
22 lat tej niezwykle użytecznej, wręcz nieodzownej dla spółdzielni Mazowieckiej Agencji Handlowej Społem.

Więcej na str. 5 u
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Felieton obywatelski

M

imo wielu pozytywnych
trendów w naszym życiu
społeczno-gospodarczym
ostatnich 2-3 lat, w tym pomyślnej
gospodarki i osiągnięć socjalnych,
coraz dotkliwiej odczuwamy skutki błędów legislacyjnych, których
echem są weta prezydenckie. Owszem, również spółdzielnie spożywców odczuły korzystne rezultaty wzrostu koniunktury handlowej /wskutek
programu 500 plus, spadku bezrobocia, uszczelnienia VAT, podwyżek
plac/, ale gnębi je dalsza niepewność
co do podatku handlowego, tolerowanie niszczącej spółdzielczy i polski handel kolonizacji rynku przez
obce koncerny /sztuczne wojny cenowe, nieuczciwy dumping/. Ostatnio, spółdzielcze protesty wywołują
przypadki dezawuowania pionierów spółdzielczości, z powodu tzw.
ustawy dekomunizacyjnej, którą

pracował m.in. ze Stefanem Żeromskim, Władysławem Broniewskim
i Aleksandrem Watem, ochotniczo
wstąpił do Legionów w 1914 r. Organizował Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych oraz Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich.
W 1932 r., zagrożony aresztowaniem
i uwięzieniem, Hempel wyjechał do
ZSRR, a we wrześniu 1937 r. został
rozstrzelany przez NKWD w ramach
wielkiej stalinowskiej czystki.
Wojewoda lubelski uznał, że Jan
Hempel, współtwórca spółdzielni
„Społem”, której sklepy przed ponad
stu laty oferowały niezamożnej części
mieszkańców miasta tanie towary, nie
powinien być patronem ulicy. Lokalna
„Wyborcza” proponuje, by o znanym
społeczniku informowała umieszczona
tam tablica. Prezes LSS Społem jest za.
– To absurd – o dekomunizacji
ulicy Hempla mówił w styczniu br.
lubelskiej GW Mieczysław Zapał,

Deptanie historii

wojewodowie wykorzystują do likwidowania nazw ulic z nazwiskami wybitnych spółdzielców.
Dotyczy to decyzji wojewody
warszawskiego, który pozbawił ulicę na Żoliborzu imienia Stanisława
Tołwińskiego, współtwórcy słynnej
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej WSM, powstałej w 1921 r. i budującej tanie mieszkania robotnicze,
z realizacją nowoczesnych koncepcji
architektonicznych i urbanistycznych.
To z WSM zrodziła się „Gospoda
Spółdzielcza”, późniejsza żoliborska
WSS Społem. Tołwiński po wojnie
był pierwszym prezydentem zburzonej
Warszawy, wybitnym organizatorem
dzieła jej odbudowy. Za zasługi wojenne został uhonorowany tytułem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”.
Teraz propagandowa broszura, kolportowana na poczcie, zarzuca mu udział
w rewolucji październikowej w Rosji
i posłowanie na Sejm z listy PZPR…
Decyzję wojewody warszawskiego oprotestowali ostro spółdzielcy
z Żoliborza, Rada Żoliborza oraz 14
organizacji społecznych i Krajowa
Rada Spółdzielcza, która w piśmie
protestacyjnym do niego uznała ją
za krzywdzącą i pozbawiającą nas
„wzorców i autorytetów”. Domagała
się upowszechniania „takich bohaterskich postaw”.
Podobne protesty wywołała decyzja
wojewody lubelskiego, pozbawiającą
jedną z ulic miasta imienia Jana Hempla, współzałożyciela Lubelskiej Spółdzielni Spożywców w 1913 r. Wraz
z siostrą Wandą Papiewską, Witoldem
Giełżyńskim, Oktawianem Zagrobskim i Pawłem Jankowskim organizowali pierwsze sklepy w robotniczej
części miasta. Chodziło im o przeciwstawienie się lichwie i spekulacji,
utrzymanie niskich cen produktów,
omijając pośredników lub produkując
je we własnym zakresie. Był kolejno
członkiem PPS-Lewicy i KPP, współ-

prezes LSS Społem. – Jan Hempel
przede wszystkim zostanie zapamiętamy jako człowiek, który bezinteresownie działał na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców
Lublina. Gdyby nie on i jego siostra
Wanda Papiewska, spółdzielnia
mogłaby w ogóle nie powstać. Stworzyli jej ideę, założenie, że sklepy
będą dostępne dla tych, najbardziej
potrzebujących. Pierwsza placówka
powstawała przecież w robotniczej
części miasta.
W rozmowie z nami prezes Zapał przyznaje, że będzie nadal
walczył o upamiętnienie pionierów
spółdzielni, w tym Jana Hempla,
przynajmniej w postaci tablicy pamiątkowej z kilkoma nazwiskami
założycieli spółdzielni na jednym ze
sklepów przy pl. Wolności. Na razie
trzy miesiące czeka bezskutecznie
na odpowiedź od wojewody…

Dodam, że równie absurdalna jest
decyzja wojewody warszawskiego
o pozbawieniu jednej z warszawskich
ulic imienia prof.Stanisława Kulczyńskiego, rektora uniwersytetów we
Lwowie i Wrocławiu, przewodniczącego Stronnictwa Demokratycznego
na fali „odnowy październikowej”
po 1956 r. Jako jedyny rektor przed
wojną zaprotestował przeciwko antysemickiemu „gettu ławkowemu”
w 1937 r. i podał się do dymisji. Po
wojnie pioniersko organizował życie naukowe w polskim Wrocławiu,
ochraniał zbiory Ossolineum, prezesował Tow. Rozwoju Ziem Zachodnich. W 1957 w imieniu SD postulował zmiany ustrojowe; przywrócenie
urzędu prezydenta RP, orla w koronie,
trybunałów stanu i konstytucyjnego.
W kwietniu 1968 jako jedyny z obozu rządzącego bronił w Sejmie bitych
studentów, zbojkotował kampanię antysemicką.
DARIUSZ GIERYCZ

PSS Sochaczew
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hociaż PSS Społem w Sochaczewie wkrótce będzie
obchodzić jubileusz dziewięćdziesięciolecia, trzyma się, jak
na tak dostojną jubilatkę, całkiem
krzepko i dzielnie sobie poczyna
na twardym rynku walki o klienta.
Podsumowanie ubiegłorocznych
dokonań, jakie miało miejsce na
dorocznym walnym zgromadzeniu
członków, któremu przewodniczył Janusz Miłkowski, dobitnie
to potwierdziło. Zaangażowanie
pracowników, operatywność rady
nadzorczej i efektywna polityka
handlowa prowadzona prze zarząd
skutkowały umocnieniem pozycji
firmy na lokalnym rynku. Nic więc
dziwnego, że dobra sytuacja finansowa dała możliwość poczynienia
nowych inwestycji i przyczyniła się
do poprawy warunków handlu.

PSS Społem w Sochaczewie to,
można powiedzieć, instytucja wielobranżowa. Prowadzi działalność
w 15 placówkach handlowych, z czego 13 specjalizuje się w sprzedaży
towarów spożywczych, a dwa artykułów przemysłowych. Do tego
dochodzą usługi gastronomiczne,
produkcja pieczywa oraz swego rodzaju ewenement w spółdzielczości
– targowisko – znane w mieście jako
Zieleniak. Spółdzielnia istotnym elementem lokalnego rynku, na którym
przychodzi jej się zmagać z takimi
potęgami sieciowymi jak Biedronka, Carrefour, Kaufland, Tesco, Dino
czy Delikatesy Centrum. Konkurencja ze strony tych potężnych graczy,
nie przeszkodziła jednak w realizacji
planów rzeczowych i finansowych.
Spółdzielnia wypracowała ponad
177 000 zł zysku netto.
Liderem okazał się lokal Bistro &
Cafe, który z racji jakości serwowa-

wkrótce mają powstać nowe sklepy
sieci Lidl i Dino.
Na razie w 37-tysięcznym Sochaczewie Społem daje sobie z tym
wyzwaniem radę, ale sytuacja nie
jest stabilna i trzeba być przygotowanym na elastyczne reagowanie.
Plany i założenia nie powinny zakładać tylko utrzymanie osiągniętego
poziomu. Musi w nich znaleźć się

Sochaczewska spółdzielnia zrzesza 139 członków. Wartość posiadanych przez nich udziałów jest niebagatelna – prawie 444.000 zł. Majątek
trwały to 5.539.000 zł i, co godne
podkreślenia, zwiększył się o 4,8%
w stosunku do 2016 roku. Kapitał
własny natomiast sięga 5 323 000
zł, co daje wzrost o 2,2 % w porównaniu rocznym. Na dobrym poziomie – 1,13 – kształtuje się płynność
finansowa. Najważniejsze, że spółdzielnia hołdując zasadzie gospodarowania tym co się ma, nie korzysta
z kredytów bankowych, a wszystkie
zobowiązania wobec dostawców
regulowane są terminowo. Nie bez
znaczenia są też szeroko zakrojone
działania podejmowane w celu pozyskania i utrzymania klienta. Postawiono na degustacje, promocje,
eksponowanie upustów cenowych
w przedświątecznych gazetkach. Zadbano o obecność reklamy w lokalnej prasie i radiu.
Profesjonalnie prowadzone negocjacje zaowocowały uzyskaniem
dobrych cen u dostawców, szeregu
bonusów, usług marketingowych
i faktur korygujących. Tylko z tego
tytułu wpłynęło 971 000 zł netto.
Sprawdził się program lojalnościowy
„Społem znaczy razem”. Funkcjonuje on od 2013 roku i dotychczas
wydano w jego ramach 7235 kart.
Nabywcy przy użyciu karty klienta
dokonali zakupów na kwotę prawie
12 000 000 zł.. W ubiegłym roku
ilość transakcji dokonanych na kartę klienta wzrosła o 6,9 %. Kupujący zamówili 9531 bonów na łączną
kwotę 190 000 zł.

nych potraw zyskał sobie zasłużoną
renomę wśród mieszkańców miasta.
Często jest to miejsce wybierane na
organizację imprez okolicznościowych, powodzeniem cieszą się usługi
cateringowe. Nie ma się co dziwić,
że zakładany plan wykonany został
w 109 %. Pewien spadek odnotowała
natomiast piekarnia. To jednak sytuacja powszechna w całej piekarniczej
branży. Popyt na pieczywo zmniejsza
się wraz ze zmianą preferencji żywieniowych. Jak podaje Instytut Polskie Pieczywo, dziś spożycie szacuje
się na 43 kilogramy rocznie na osobę,
a przecież w latach dziewięćdziesiątych sięgało ono 100 kilogramów.
Ważne, że klienci chwalą sobie spółdzielcze pieczywo, ceniąc je za smak
i walory zdrowotne.
Przedstawiający
sprawozdanie
z pracy zarządu prezes Józef Chocian skupił się na inwestycjach. Najważniejszą z nich i największą jest
budowa obiektu przy ulicy Staszica,
w którym znajdą się lokale pod mieszkania czy firmy. Przeznaczono na nią
w zeszłym roku pna 666 971. Inne
zakupy zamknęły się sumą 43 000 zł.
Dla poszczególnych sklepów nabyto
miedzy innymi kasę fiskalną, szafę
chłodniczą, wagę elektroniczną i inne
urządzenia sklepowe. Przeprowadzono remonty w 16 obiektach. Te niezbędne inwestycje kosztowały łącznie
ponad 311 000 zł. Mówiąc o planach
na rok bieżący prezes wskazał na
wzrastającą konkurencję, bowiem

choćby niewielki procent wzrostu.
Jednym z ważniejszych zadań będzie
też dokończenie budynku przy ulicy
Staszica. Koszty inwestycji sięgnąć
mogą prawie 700 000 zł ale zyski
dzięki temu osiągnięte zrekompensują to z dużym zyskiem. Niezbędne
będą też prace remontowe i modernizacyjne w posiadanych obiektach
handlowych.
Na koniec zebrania odczytany
został list Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców
Społem będący podsumowaniem
lustracji przeprowadzonej w październiku 2017 roku, a obejmującej
kilka ostatnich lat funkcjonowania
spółdzielni. Znalazły się w nim wyrazy uznania za stale funkcjonującą
zasadę
przekazywania zysku na
powiększenie funduszu zasobowego.
Wysoko oceniono politykę finansowania inwestycji z własnych środków. Dostrzeżono wzrost obrotów
uzyskiwany w warunkach rosnącej
konkurencji oraz fakt corocznego
uzyskiwania zysku.
Sochaczewscy spółdzielcy, jak
widać, nie zastygli na pozycjach
obronnych. Ambitnie zakładają
wzrost wyników finansowych, inwestują, szukają nowych możliwości. Nie znaczy to, że nie zdają sobie
sprawy z powagi zagrożeń ze strony konkurencji. Dotychczasowe
wyniki dają im jednak pewność, że
są na dobrej drodze.
Jarosław Żukowicz

C

SS Mokpol

Z

Na dobrej drodze

Święta nadziei

godnie z tradycją spółdzielni
Mokpol, jak co roku przed
świętami
wielkanocnymi,
w siedzibie spółdzielni spotkało się
grono zasłużonych seniorów wraz
z zarządem i członkami Rady Nad-

zorczej. W serdecznej, przyjacielskiej atmosferze była to okazja do
podzielenia się jajkiem, wymiany
życzeń i rozmów. Głos zabierali
m.in. prezes Sylwester Cerański
i przewodnicząca Rady Krystyna Reduch. Prezes Cerański nie
krył troski i z otwartą szczerością
mówił o zagrożeniach płynących
z bezpardonowej agresji wielkich
zagranicznych sieci, w tym dyskontów. Wskutek ich nieuczciwej
konkurencji, m.in. stosowania
dumpingowych cen w sztucznie
wytwarzanej wojnie cenowej,
tracą mniejsze firmy handlowe,
w tym polskie sieci. Nieprzypadkowo, nawet w okresie handlowej
koniunktury, upadły takie polskie
firmy jak Alma, Marcpol, a ostatnio Piotr i Paweł.

Praca Zuzanny Łukasiak, uczennicy SOSW
nr 8 im.Z.Galewskiej
w konkursie „Moja pisanka” /p. str. 6/.

Jednak Mokpol, jak i inne spółdzielnie społemowskie nie poddają
się. Wciąż uruchamiają nowoczesne
metody handlu, marketingu, inwestują i modernizują swoje obiekty.
Współpraca z MAH Społem, choć
w regionalnej skali, jest korzystna
i bezpieczna, a wkrótce zbierzemy
owoce modernizowanego Megasamu
na Ursynowie. Trzeba też rozważyć
wejście do, lub tworzenie mocnych,
polskich grup zakupowych, jak np.
wokół krajowej grupy zakupowej
Społem. Trzeba postawić na sprzedaż eko-żywności, świeżych produktów, dań gotowych, co promuje
m.in. sklep przy siedzibie Mokpolu
na Konstancińskiej, który 20 kwietnia obchodzi swoje 10-lecie (p.str.3
– red.).
Z optymizmem i nadzieją spółdzielcy Mokpolu witają wiosenne
odrodzenie i w takim duchu przygotowują się do tegorocznego Zebrania
Przedstawicieli.
DG

Praca Pauliny Kamińskiej.

Praca Kariny Kruszyńskiej.
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tradycji

arszawski Hotel Polonia
Palace, w samym centrum stolicy u zbiegu
Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich, z widokiem na PKiN i Ścianę
Wschodnią, to jeden z nielicznych
ocalałych z lat wojny i powstania
budynków secesyjnych. Z wielkimi tradycjami, bo tutaj w okresie
międzywojennym odbywały się
eleganckie rauty, bale, spotkania,
a bywali tu czołowi przedstawiciele świata kultury, nauki, polityki, wojska. Bywały koronowane głowy, prezydenci, premierzy,
spotykali się oficerowie legionowi
marszałka Piłsudskiego. Zaraz po
wojnie miały tu swe siedziby ambasady i konsulaty. Najokazalsza,
najpiękniejsza Sala Ludwikowska
była świadkiem wielu doniosłych
uroczystości. I właśnie w tej Sali 20
kwietnia br. spółdzielcy z warszawskiej Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej SPC uczcili wraz z zaproszonymi gośćmi swoje 70-lecie.
Najpierw jednak uroczystość
jubileuszową otworzyło oficjalne
spotkanie w Sali Grodno, gdzie
goście i gospodarze uroczystości
wysłuchali przemówień prezesa
Zarządu SPC Janusza Kazimierczuka, wiceprezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej i prezesa
Zarządu KZRSS Społem Ryszarda
Jaśkowskiego, obejrzeli okolicznościowy film historyczny i oklaskiwali wyróżnionych pracowników
spółdzielni. Następnie zebrani zeszli do Sali Ludwikowskiej, gdzie
odbył się uroczysty bankiet jubileuszowy, wznoszono toasty, spożyto
firmowy tort oraz toczono swobodne rozmowy.
Powitanie miało niecodzienny

Przemawia prezes Janusz Kazimierczuk

charakter, ponieważ prezes Janusz
Kazimierczuk witał serdecznie każdego z gości i gospodarzy – imiennie.
Wśród nich m.in. wiceprezesa KRS
i prezesa KZRSS Społem Ryszarda
Jaśkowskiego, prezesów spółdzielni
społemowskich, na czele z prezesem największej PSS Białystok Mieczysławem Dąbrowskim, prezesów
zaprzyjaźnionych spółdzielni piekarskich z Poznania i Bydgoszczy,
partnerów gospodarczych, redaktorów branżowych mediów – Wiadomości Handlowych, portalu spożywczego, Przeglądu Piekarniczego
i Społemowca Warszawskiego.
Wśród gospodarzy SPC prezes
powitał kierownictwo spółdzielni,
m.in. wiceprezesów Zarządu – Jerzego Konarskiego, Andrzeja Malona
i Małgorzatę Gałecką, przewodniczącego Rady Nadzorczej i dyr.transportu Mariana Króla, dyrektorów
– pełnom.Zarządu Tadeusza Grzędę,
zakładu handlu Beatę Wodzyńską,
piekarni Żerań Annę Siwek, ciastkarni Lubelska Jana Stegmana, piekarni

do sklepu, od strony targowiska,
od strony przystanku autobusowego i od strony postoju taxi przy
Konstancińskiej, przyciągały klientów reklamowe, kolorowe plakaty
i baner. Od targowiska liczni konsumenci ustawiali się w kolejce do degustacji ciepłych wędlin przy food
trucku Morlin. Żółte i niebieskie
baloniki z logo Mokpolu rozdawały hostessy w zielonych kapelusikach oraz pan w stroju pirata. Baloniki witały też gości przy innych
wejściach, a w środku przed kołowrotkiem wejściowym jeszcze dwa
stoiska degustacyjne – z ciepłą karkówką i kiełbaskami Manufaktury
Smaku i ZM Sokołów oraz suchymi
przekąskami firmy Hebar.

Ryszard Jaśkowski dekoruje Jerzego
Konarskiego

„Smacznego Warszawo”, nowościach rynkowych, certyfikatach,
kontroli laboratoryjnej. Spółdzielnia
nadal pozostaje niekwestionowanym
liderem w produkcji pieczywa i ciast
na terenie Warszawy, a jej wyroby
niezmiennie cieszą się uznaniem warszawiaków. Chleb baltonowski, chrupiące kajzerki, 60 rodzajów chlebów
na zakwasie, pieczywo odpiekane to

W pięknym secesyjnym wnętrzu.

CHLEB

Wiecznie tak samo jeszcze jak za
czasów Piasta,
Po łokcie umączone ręce dzierżąc
w dzieży,
Zakwasem zaczyniony chleb
ugniata świeży
Przejęta swym odwiecznym
obrządkiem niewiasta.
Gdy, wedle doświadczenia
niechybnych probierzy,
Nazajutrz ugniot miary właściwej
dorasta,
Pierzyną ciepłą kryje pulchne
ciało ciasta,
Kędy cierpliwie pory wypieku
doleży.
I uklepawszy w płaskie półkule
miąższ miękki,
W gorący piec je wsuwa na
długiej kociubie,
Skąd roztaczając zapach kuszący
i miły
Wychodzą wnet pożywne, razowe
bochenki,
Brunatne i okrągłe – ku piekarki
chlubie Jak widnokrąg zoranych pól, co
chleb zrodziły.
Leopold Staff

Tego jubileuszowego dnia załoga, jak zwykle przy większym

Rady Nadzorczej i Zarządu spółdzielni, którzy w czasie jubileuszowych, tłocznych zakupów, odwiedzili placówkę.
Prezes Cerański podczas jubileuszowego toastu szampanem,
zaznaczył że ma wspaniałą załogę
i wspólnym wysiłkiem wypracowują sukces handlowy Mokpolu.
Przypominał, jak to przed dekadą,
zaledwie po 18 miesiącach zakończono budowę tej okazałej siedziby spółdzielni, oddano do użytku

natężeniu ruchu, była niezwykle
zapracowana. Ten zgrany zespół
cechuje zapał i energia, a pani Iza
w rozmowie podkreślała, że handel
to ich pasja życiowa. Dobrze znają
stałych klientów, którzy stanowią
aż 60-70 proc. odwiedzających
i stale troszczą się o ich potrzeby.
Te opinie potwierdzają członkowie

mieszkania, apartamenty, sklepy,
punkty usługowe. Trzy lata trwały żmudne przygotowania prawne
i organizacyjne, ale to inwestycja
dla pokoleń.
Słowa prezesa z uznaniem potwierdzali inni uczestnicy spotkania, członkinie Rady Nadzorczej oraz dwaj czołowi dostawcy

filet z kurczaka i schab karkowy bez
kości po 12,99 zł, banany ekwadorskie po 4,99, rzodkiewki krajowe
1,99, pomidory polskie 6,99. 10 procent rabatu stosowano na wszystkie
lody. Musztardy Kamisu były po
1,79, a piwo Perła po 1,99. Z kolei
makaron Lubella kupowano po 2,79,
keczup Develey po 3,69, a pizzę Giuseppe po 5,89.

T

Z okazji jubileuszu, tego dnia
ze strony wszystkich trzech wejść

Krakowiaków Agnieszkę Skwarek,
a także zasłużonych – b.wiceprezesa
Jana T.Woźniaka i nestora spółdzielni, jej pierwszego prezesa Jana Oleksego. Wśród powitanych była także
dyr. działu sprzedaży i marketingu
Edyta Kwasowska, która z wdziękiem prowadziła całe spotkanie.
Z sentymentem oglądaliśmy archiwalne zdjęcia z dawnych kronik filmowych na filmie, które komentował
prezes Kazimierczuk. Mówił zarówno o chlubnych tradycjach z 1948 r.,
pierwszej piekarni przy ul. Grochowskiej z piecami ceramicznymi, jak
i wielkich inwestycjach i modernizacjach ostatnich dekad, akcjach
promocyjnych „Pieczemy z sercem”,

Pieką z sercem

SS Mokpol
en charakterystyczny budynek na warszawskiej Sadybie, u zbiegu ulic św. Bonifacego i Konstancińskiej, od 10
lat przykuwa uwagę nowoczesną
sylwetką i znaczącym, widocznym
z daleka logo Spółdzielni Spożywców Mokpol. Obok okazałej części mieszkaniowej, na parterze
biurowca od strony południowej,
gdzie m.in. znajduje się siedziba
spółdzielni, okolicznych mieszkańców i przyjezdnych przyciągają
sklepy, a w tym elegancki, ponad
500-metrowy sztandarowy sklep
spożywczy Mokpolu. Wraz z siedzibą Mokpolu 20 kwietnia br. obchodził swoje 10-lecie.

          Str. 3

Dekada na Konstancińskiej

W środku same atrakcje. Również
liczne degustacje, powiększona wyspa owocowo-warzywna, bogata jak
zwykle wielka wyspa z mięsem, wędlinami i wyrobami garmażeryjnymi,
dalej ciąg regałów, w tym z daniami
gotowymi, produktami diety cukrzycowej i eko-produktami. Niezmiennie przyciągające zapachem wypiekanego pieczywa stoisko Oskroby,
lady chłodnicze z nabiałem i mrożonkami oraz piwniczka win. Jak pisałem przed ponad dwoma laty, ta piwniczka z przebogatym wyborem win
na każdą kieszeń, to „oczko w głowie” prezesa Sylwestra Cerańskiego, który bywa tutaj niemal codziennie i lustruje wszystkie działy, a jak
mówiła mi wtedy kierowniczka sklepu Izabella Konopczyńska, jego
„entuzjazm i oddanie udziela się
wszystkim pracownikom”.

Jubileusz uczczono też promocją
cenową na część towarów, reklamowanych na plakatach i ulotkach. Np.
masło łowickie kosztowało 4,20 zł,

znaki popularności SPC. Codziennie
130 samochodów transportowych
rozwozi towar do 1200 odbiorców.
Tę wysoką jakość i renomę SPC
podkreślał w wystąpieniu prezes
Ryszard Jaśkowski, składając gratulacje i podziękowania spółdzielcom.
Od marca br. SPC jest członkiem
KZRSS Społem i „powróciła do
społemowskiej rodziny”. Cechuje
ją śmiały rozwój i trafne decyzje,
a ambitna załoga i kierownictwo
dają rękojmię dalszych sukcesów. Za
szczególne zasługi kilku spółdzielców prezes Jaśkowski udekorował
odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu
Spółdzielczego”.
Podczas uroczystości jubilaci
otrzymali wiele serdecznych życzeń
i upominków. Od prezesa Dąbrowskiego z Białegostoku, wraz z listem
gratulacyjnym wymowny wiersz Leopolda Staffa pt. „Chleb”. Przy stołach rozmawialiśmy m.in. o rozwoju
sieci sklepów firmowych. 850-osobowa załoga będzie święciła jubileusz na letnim festynie letnim i jubileuszowych kiermaszach.
DARIUSZ GIERYCZ

Mokpolu – Robert Stachowiak
z AMA i Piotr Daszkowski z firmy
Warzywko. Natomiast widomym
znakiem uwieńczenia wspólnego
dzieła przed 10 laty jest wisząca na
ścianie szabla w gabinecie prezesa,
którą otrzymał w podziękowaniu
od ówczesnych partnerów inwestycyjnych.
DARIUSZ GIERYCZ

MLECZARNIA TUREK SP. Z O.O.
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l ze b rania członkowskie l
WSG Centrum

S

erią zebrań sprawozdawczych
w trzech grupach członkowskich
podsumowali miniony rok spółdzielcy z Warszawskiej Spółdzielni
Gastronomicznej Centrum. 10 kwietnia w znanym i renomowanym lokalu „Rozdroże” odbyło się spotkanie
III grupy członkowskiej. Obradom,
w których uczestniczyli członkowie spółdzielni z barów „Bambino”,
„Bistro Gocław”, stołówki NIK i restauracji „Rozdroże” przewodniczył
Arkadiusz Ćwik, zaś tematyka koncentrowała się na ocenie ubiegłorocznych dokonań i wyborze kandydatów
na zebranie przedstawicieli.
Sprawozdanie z działalności za
2017 rok przedstawiła prezes spółdzielni Halina Kalinowska. Wskazała w nim, że planowany na 2017 rok
obrót wysokości 8.507.000 został
wykonany w 101, 6 %, natomiast
marża i inne wpływy zakładane na
sumę 12.206.000 zł zamknęły się
wskaźnikiem 102,6%. Stosunkowo
wysokie były koszty, które sięgnęły sumy ponad 11.500.000 zł. przy
czym ponad 64 % tej kwoty było
kosztami osobowymi. Oprócz tego
na zakupy środków trwałych, doposażenie, remonty i konserwację
trzeba było wydatkować 246.000 zł.
Wypracowany zysk brutto zamknął
się kwotą ponad 976.000 zł.
Przypomnieć należy, że zrzeszająca 138 członków WSG Centrum
prowadzi działalność we wcześniej
wymienionych placówkach gastronomicznych oraz barze „Targówek”
i, od listopada w barze „Praha”,
a wydzierżawia „Grubą Kaśkę”,
„Zodiak”, „Przy Kurierze”, „ Ulubioną” i „Prahę” (do listopada 2017
roku). Średnie zatrudnienie wynosi
76,5 etatu, a to więcej niż rok wcześniej o 4,25 etatu. Płaca średnia netto

osiąga 4.800 zł, a średnia miesięczna
wydajność pracy na jednego zatrudnionego to ponad 9.000 zł, przy czym
w rekordziście – barze „Bambino” –
wyniosła ona aż 15.500 zł.
Zgodnie z duchem spółdzielczości
nie tylko na pracy, zyskach i efektywności koncentrowały się działania
WSG Centrum. Poszczególne zakłady zorganizowały cały szereg imprez
środowiskowych. Były to spotkania
przedświąteczne
podopiecznych
ośrodka pomocy społecznej, wsparcie dla Fundacji „Zdążyć z pomo-

roku przeprowadzono pięć, skupiając się na zagadnieniach związanych
z ochroną praw konsumenta, jakością
produkcji, utrzymaniem ładu i porządku oraz spełnianiem wymogów
HACCP. Co ważne – podczas przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

cą” wysokości 50.000 zł i taka sama
kwota przekazana PCK na pomoc
dla najbardziej poszkodowanych
w sierpniowych nawałnicach. Prawie
350.000 zł przeznaczono na działalność socjalną finansując wypoczynek
dzieci, wczasy pod gruszą, zapomogi
dla emerytów i rencistów, pożyczki
mieszkaniowe oraz akcję świąteczną
dla pracowników i dzieci.

ekonomicznych zakładów gastronomicznych, która umożliwi szybkie podejmowanie działań poprawiających
rentowność. Postanowiono utrzymać
działalność socjalną, oczywiście w ramach posiadanych środków finansowych. Konieczne będą także nakłady
finansowe generowane koniecznością
montażu nowego węzła cieplnego
w „Rozdrożu” i częściowego remontu
baru „Praha” obejmującego między
innymi węzeł cieplny i kanalizację.
Końcowym punktem programu na
2018 rok było zapewnienie wypłaty
dywidendy dla członków spółdzielni.

Podsumowanie roku było nie tylko
rozliczeniem zamierzeń i efektów, ale
stanowiło bazę do określenia planów
na przyszłość. Mocno podkreślono
potrzebę bieżącej analizy wyników

Dobre rokowania

W połowie ubiegłego roku Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni
Spożywców Społem przeprowadził
lustrację WSG Centrum . W ocenie
rewidentów spółdzielnia wypadła
pozytywnie. Także przedstawiciele
Państwowego Inspektora Sanitarnego kontrolujący „Bistro Gocław”
nie pozostawili żadnych zaleceń
pokontrolnych, a niewielkie uchybienia usunięto podczas kontroli.
Jest to zapewne wynikiem dbałości
o stan bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach gastronomicznych
i starania o utrzymanie wszelkich
działań na odpowiednio wysokim
poziomie, ale też wnikliwych kontroli wewnętrznych. Tych w 2017

WSG Centrum w dzisiejszej, trudnej dla spółdzielczości, rzeczywistości rynkowej daje sobie radę. Dysponuje lokalami gastronomicznymi,
które wśród mieszkańców stolicy stanowią rozpoznawalną markę, a prościej mówiąc – są znane i lubiane.
A to dlatego, że jakość świadczonych
przez nie usług od lat utrzymuje się
na tym samym wysokim poziomie.
A to dobrze rokuje przyszłorocznym
zamierzeniom.
JŻ

WSS Sródmieście

W

dniach 17,18,19 kwietnia
br. w sali restauracji „Ed
Red” w DH Hala Mirowska odbyły się trzy zebrania Grup
Członkowskich, które miały charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Wszyscy członkowie Spółdzielni zostali indywidualnie pisemnie
powiadomieni o terminie zebrania.
We wszystkich zebraniach uczestniczyły prezes Zarządu mgr Anna
Tylkowska, wiceprezes Zarządu ds.
finansowych mgr Karolina Strząska,
przewodnicząca Rady Nadzorczej
Cecylia Przedpełska oraz pozostali
członkowie Rady Nadzorczej.
Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok
2017 składanego przez prezes Zarządu oraz przedstawionego przez
przewodniczącą Rady Nadzorczej
sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej. Dział Społeczno-Samorządowy i Organizacyjny przedstawił
sprawozdania: z realizacji wniosków
zgłoszonych na zebraniach w roku
2017 i z działalności Komitetów
Członkowskich działających na terenie Grupy Członkowskiej. Uczestnicy zebrań otrzymali również pisemne
informacje o wynikach ekonomicznych poszczególnych placówek.
W trakcie dyskusji nad sprawozdaniami pozytywnie oceniono działalność Spółdzielni w roku 2017.

Zabierający głos, między innymi: Jadwiga Wójtowicz-Garwoła – prezes
Mazowieckiej Agencji Handlowej,
Ryszard Jaśkowski – prezes KZRSS
„Społem”, Danuta Mioduszewska
– dyrektor Biura Doradztwa i Lustracji KZRSS „Społem” oraz prezes
OW „Zorza” podziękowali za zaangażowanie śródmiejskiej Spółdzielni w działania w ramach społecznej
odpowiedzialności biznesu oraz za
dotychczasową współpracę z organizacjami spółdzielczymi.
W dalszej dyskusji mówiono, między innymi o szerszym wykorzystaniu mediów społecznościowych oraz
strony www w celach promocyjnych
Spółdzielni, komitetach członkowskich, wprowadzeniu w sklepach
aplikacji umożliwiającej uzyskanie
informacji dotyczącej ilości posia-

danych punktów na karcie lojalnościowej, zwiększeniu ilości udziałów
w OW „Zorza”, zatrudnianiu pracowników sklepów ze znajomością
języka angielskiego. Na zebraniach
uchwalono pięć wniosków, które
przekazane zostaną do realizacji.
Na Zebraniach Grup Członkowskich dokonano wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
które odbędzie się w dniu 8 czerwca
br. Zarządowi i Radzie Nadzorczej
Spółdzielni złożono podziękowania
za realizację inwestycji „Centrum
Marszałkowska”, a co za tym idzie
powrót sklepu Sezam oraz za działania podejmowane na rzecz Spółdzielni, współpracę z organizacjami
spółdzielczymi i aktywność promującą Spółdzielczość na zewnątrz.
DANUTA BOGUCKA
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Zasłużeni działacze
spółdzielczości spożywców

Elżbieta Różycka

T

o nie był świadomy wybór. To
nie była ani tradycja, ani zainteresowania, to nawet nie był
przypadek. O wszystkim zadecydował zwyczajny urzędowy nakaz pracy. Właśnie tak 1 kwietnia 1968 roku
rozpoczęła się przygoda Elżbiety Różyckiej ze Społem. Przypomnijmy,
że był to czas tuż po wydarzeniach
marcowych. Zapewne ktoś w wysokich władzach wpadł na „genialny”
pomysł co zrobić ze strajkującymi
studentami i po prostu posłał ich do
pracy. Dziekan jej wydziału miał
kontakty ze spółdzielczością, znał
tamtejsze problemy kadrowe, więc
sprawa była jasna – podesłał swoich
studentów spółdzielniom. Dla niej,
jak teraz mówi, to były dramat.
Kończyła wtedy SGPiS pisząc
pracę o polityce handlowej w Centralnym Domu Towarowym. Całe
studia i temat pracy pasowały do etatu w księgowości jak kwiatek do kożucha Tam gdzie trafiła – do WPSS
Wołomin – jej wiedza była do niczego nie potrzebna. No trudno, trzeba
było zagryźć zęby i uczyć się rzeczy
nowych. Jak było, tak było, ale jakoś
wciągnęła się w nową specyfikę. Kiedy teraz o tym myśli, jest przekonana, że to wyniesione z domu poczucie dyscypliny i odpowiedzialności
pozwoliło stosunkowo szybko zasymilować się do nowych warunków.
W 1976 pożegnała się z Wołominem, przechodząc do pracy w Biurze Rewizji Społem. Szczerze mówiąc, powiększenie rodziny i zmiana
mieszkania odegrały tu całkiem istotną rolę. I znów tak jakoś wyszło, że
trzeba było przyswoić sobie nową
wiedzę. Jedno należy zaznaczyć – to
wtedy nie był awans. Chodziło głównie o to, że ruchomy czas pracy pozwalał lepiej i łatwiej zorganizować
życie domowe.
W kwietniu 1984 roku, po likwidacji Biura Rewizji, trafiła do mokotowskiego oddziału Społem. Teraz
miała wybór – księgowość lub kontrola. Wybrała to pierwsze. Jakoś jej
kontrolerka nie leżała. Mimo, iż zdobyła uprawnienia lustracyjne, zdecydowała się na objęcie stanowiska
szefa biura rachunkowości. A było
tam co robić. Spółdzielnia liczyła
3 000 ludzi pracujących w prawie
300 sklepach, 76 bufetach, 14 stołówkach i jeszcze barach mlecznych.
Zawiadowało tym aż siedmiu prezesów. Wtedy pojawił się ten sam
profesor, który zaistniał przy pierwszym jej kontakcie ze spółdzielczością. Stwierdził, że najwyższy czas
wziąć na siebie odpowiedzialność,
co w sumie zaowocowało powołaniem jej na członka zarządu. W 1994
roku została głównym księgowym
i zarazem członkiem zarządu spółdzielni do spraw ekonomicznych. Po
prostu przyzwyczaiła się do tej pracy.
Jej mąż, pracując także w spółdzielczości, zajmował się handlem. Ona
wolała zostać przy cyfrach.
Gdy dziś spogląda na tamten czas,
myśli, że duży wpływ na ówczesne
jej decyzje mieli przełożeni. To byli
ludzie uczciwi, sprawiedliwi, z dużą
wiedzą i doświadczeniem. A w takim
otoczeniu zawsze czuje się dobrze.
Nie lubi intryg, krętaczy, nieszczerości i stara się to zwalczać. Czy jest
pobłażliwa? Wie, że różnie ją oceniają. Na pewno bywa impulsywna. Tyle, że to taki trochę słomiany
gniew. Wybucha, szybko się wypala

i mija. Nie jest pamiętliwa, nie chowa urazy, potrafi bronić ludzi. Czy
jej podwładni czują respekt? Chyba
ważniejsze jest to, że nie próbują
oszukiwać. Woli usłyszeć „szefowo
ratuj”, niż słuchać wykrętów.
Lata pracy dają sporą perspektywę
dla oceny zmian jakie na przestrzeni
tego czasu przeszła spółdzielczość.
W jej opinii poważnym ciosem,
przynamniej jeśli idzie o spółdzielnie warszawskie, była rekonstrukcja handlu przeprowadzona w 1976
roku. Społem powierzono handel
spożywczy, inne sklepy zabrano. Do
spółdzielców dołączono ludzi z sektora państwowego, którzy nie znali
i nie rozumieli zasad spółdzielczości,
a co gorsza nie chcieli ich ani poznać,
ani zrozumieć. Przy okazji zniknęły
spółdzielnie uczniowskie. Kiedyś
spółdzielnia to była grupa ludzi myślących razem, razem coś robiących.
Zaprzepaszczono wartości, którymi
spółdzielczość stała. Zmiana przepisów praktycznie zabrała środki na
działalność kulturalną. W końcu brak
wsparcia państwowego sprawił, że
dziś spółdzielczość została zostawiona sama sobie w walce o istnienie na rynku, gdzie musi mierzyć się
z wielkim, agresywnym kapitałem.
Państwo stawia na wolny rynek.
Sentymentów nie ma. Sentymentem
jest pieniądz.
To nie jest tak, że tylko potężni
sieciowi gracze dobrze trzymają się
na rynku. Spójrzmy na bazary. Były,
są i ciągle powstają nowe. Spółdzielczość nie jest skazana na zagładę.
Największa szansa to wspólne zakupy. O cenie wszak decyduje masa
zakupowa. Poszczególne spółdzielnie są za biedne, by budować centra
logistyczne. A tych potrzeba. Potrzeba też dotarcia do mediów, potrzeba
topowej reklamy, być może charyzmatycznego przywódcy, albo wykreowania jakiegoś medialnego guru,
który zaintryguje odbiorców. Marka
Społem trwa. Jest rozpoznawalna.
To jednak spory kapitał. Nie można
go stracić. I jeszcze jedno. Trzeba
koniecznie przyciągać młodych. Nie
chodzi tylko o klientelę. Także o pracowników. Trzeba szukać dobrych
sukcesorów. Tyle, że łatwo tak się
mówi, trudniej z praktyką.
Mokpol, gdzie obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu, nie jest
rajską wyspą na rynku. Trapią go,
w mniejszym czy większym stopniu, te same problemy. Trochę za
mało jest własnych lokali, a środki
na zakup nowych skromne. Budżet
obciążają koszty wynajmu pomieszczeń. Z kolei handel na tradycyjnych
stoiskach z obsługą wymusza większe zatrudnienie. Z drugiej zaś strony
trudno się z tego wycofać, wiedząc,
że większość klientów to osoby starsze, a one cenią sobie bezpośredni
kontakt ze sprzedawcą. Młodzi żywią się inaczej, inaczej prowadzą gospodarstwa domowe – i to też należy
mieć na uwadze, bo następuje zmiana
struktury sprzedaży towarów używanych do prowadzenia domu. Złotej
recepty na sukces nikt nie poda, ale
uważne śledzenie rynku, wspólne
przeciwdziałanie poczynaniom konkurencji i przygotowanie dobrze
orientujących się we współczesnej
strategii rynkowej następców to na
pewno właściwa droga.
Domeną Pani Elżbiety jest ogródek przy domu w Wesołej. Niewielki rozmiarami, zadziwia bogactwem
gatunków roślin, form i kolorów.
Jest siła, która potrafi wyrwać ją
z ulubionego ogródka i … rzucić
w dalekie strony. Ciekawość świata,
chęć jego poznania to niejako druga
cześć jej natury. Polska oczywiście
przechodzona wzdłuż i wszerz. Azja
zaliczona przez wyjazdy do Chin,
Wietnamu, Japonii, Kambodży.
W Ameryce Południowej też stanęła
zwiedzając Peru, Boliwię, Meksyk.
Na Kaukazie szukała śladów rodzinnych, bowiem tam właśnie w carskim
wojsku służył jej dziadek. Bardzo podobało się jej w RPA, choć największe wrażenie zrobiły Chiny.
Jarosław Żukowicz
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l Konferencje Społem l
KZRSS Społem

W

dwóch terminach kwietniowych, podobnie jak
w latach ubiegłych, spotkali się na dwóch konferencjach
strategicznych „Społem 2018”
prezesi i przedstawiciele spółdzielni społemowskich z całego kraju.
Zarząd KZRSS „Społem” przygotował ich program, który obejmował m.in. spotkanie z Zarządem,
a następnie panel dyskusyjny na temat szans i zagrożeń dla handlu detalicznego wynikających z nowych
uwarunkowań
prawno-społecznodemograficzno-technologicznych
z udziałem prof. Urszuli KłosiewiczGóreckiej z IBRKiK oraz zaproszonych gości. Oprócz tego zapoznano
się m.in. z aktualnymi przepisami
prawnymi, realizacją działań spółki
Społem Broker Ubezpieczeniowy,
programu lojalnościowego „Społem
znaczy razem”, przygotowań do wymogów RODO, planami KPH Społem oraz rolą social mediów w budowaniu marki i wizerunku firmy.
Spory pakiet wiadomości o działalności Związku otrzymano na początku konferencji. Prezes Ryszard
Jaśkowski i wiceprezes Szymon Fabisiak szeroko omawiali potencjał
zrzeszonych spółdzielni oraz szereg
projektów dla spółdzielni, w tym
doradztwa i szkoleń, wspólnych zakupów energii i gazu, modernizacji
kas. Udostępniono doroczny ran-

KPH Społem

G

łównymi tematami w agendzie spotkania roboczego
Krajowej Platformy Handlowej Społem w dniu 18 kwietnia

01.05-31.05.2018

1,29

Danio (asort.)

ACTIVIA Drink
280g/300g

1,19

2,79

GRATKA
Napój Mleczny
170g

MAH Społem

Z

arząd Mazowieckiej Agencji
Handlowej “Społem” zaprosił przedstawicieli spółdzielni
Grupy MAH na kolejne Warsztaty
Handlowe „LATO 2018 z MAH”.
Odbyły się one w dniu 16 kwietnia
2018 r. w Sali Konferencyjnej im.
Ireny Strzeleckiej w Warszawie
przy ul. Grażyny 13. Po serdecznym powitaniu uczestników warsztatów przez Jadwigę WójtowiczGarwoła, prezes Zarządu MAH
i przypomnieniu przez nią działań
handlowych i marketingowych
Agencji, głos zabrali kolejno kon-

king spółdzielni w zakresie rocznych
przychodów i niestety, dane nadesłało tylko 114 spółdzielni, czyli o połowę mniej niż zwykle. Ich potencjał
przychodów to 4,14 mld zł netto.
Najciekawszym punktem programu była dyskusja panelowa, która
nastąpiła po wykładzie prof. Urszuli
Kłosiewicz-Góreckiej, wybitnej ekspert z IBRKiK. Wzięli w niej udział

Konferencje Społem l

ry gospodarczej, wzrostu zamożności
społeczeństwa korzystają głównie
firmy które potrafiły błyskawicznie
zareagować na nowe wyzwania, stosują nowoczesne środki marketingowe, zwiększyły swój potencjał łącząc
się z innymi, choćby we franczyzy.
Moim zdaniem, jej kluczowe słowa
to KONCENTRACJA i WIZERUNEK. Pani profesor powtarza to kon-

Naprzód Społem
zaproszeni goście – eksperci: Tomasz
Wielgolas z firmy Dawtona, Andrzej
Wojciechowicz z Business Consulting, Wojciech Kruszewski z Lewiatana i Mieczysław Walkowiak z ZM
Sokołów.

sekwentnie na swoich wykładach, bo
faktycznie przetrwają tylko silni, zjednoczeni i ci co wyróżniają się swoją
tożsamością i potrafią zdobyć zaufanie.

Wcześniej pani profesor w prawie
dwugodzinnym wykładzie wskazywała na szanse i zagrożenia dla
handlu /a więc także dla spółdzielni
społemowskich/, jakie niosą obecnie
wielkie przemiany głównie demograficzne i ogromna rewolucja technologiczna w informacji i komunikacji społecznej. Mówiła o wysokich
wymaganiach młodszych pokoleń,
które masowo korzystają z internetu, smartfonów, bo aż 84 proc. internautów korzysta z mediów społecznościowych! Przestrzegała – nie ma
ucieczki od e-handlu, bo ogarnia nas
„ekonomia pośpiechu”. Z koniunktu-

Tezy pani profesor potwierdzali
paneliści, niekiedy bezpardonowo
wytykając społemowcom ich słabości i braki. Np. Wojciech Kruszewski
przytaczał przykłady z Lewiatana,
gdzie wskutek jednolitej strategii
dla wszystkich 17 spółek odrębnych,
jednolitej promocji, polityce cenowej
i marketingowej obroty całej sieci
operacyjnej jednej marki 3 tys. sklepów wzrosły do 11 mld zł rocznie.
Osiągnięty 100-milionowy zysk holdingu jest transferowany do spółek.
– Tymczasem brak was w telewizji,
radio, wspólnej reklamie – dodał ekspert. Przekonywał, że spółki mimo
wspólnego logo i kolorystyki zachowują niezależność i razem pracują na

br. były m.in.: Analiza dotychczasowej współpracy KPH – Spółdzielnie, marka Społem – zmiany,
nowości, strategia i plany KPH
Społem na rok 2018, prezentacje
firm współpracujących z KPH

giusz Sadlik, GZELLA – Michał
Łytkowski, Sokołów – Mirosław
Lasocki, IGLOO TECHNIKA – Michał Ulatowski, Dawtona – Marek
Bąk, Bakoma – Dariusz Tarczyński,
NET Innovation Software Sp. z o.o.

Spotkanie robocze
Społem. Uczestników konferencji

i gości powitali prezes Ryszard Jaśkowski i wiceprezes Szymon Fabisiak z Zarządu KZRSS Społem oraz
Paweł Kochański – prezes KPH.
Wśród gości powitano prezesów
agencji handlowych – Jadwigę Wójtowicz-Garwoła z Mazowieckiej
AH i Adama Bandę z Dolnośląskiej
AH.
Sprawozdanie z działalności KPH
Społem i plany na 2018 – marka
Społem przedstawił prezes Kochański, a projekt asortymentu mrożonek marki Społem – dyr. Bożena
Leśniewska. Następnie prezentacji
firm dokonali: BioLogistic – Remi-

– Ignacy Chrzanowski, Sulimar sp.
z o.o. – Rafał Lachowicz. Prezentacjom towarzyszyły degustacje.
W ciągu sześciu lat KPH rozwinęło się od współpracy z kilkunastu spółdzielniami do 170 obecnie,
które prowadzą 1700 sklepów. KPH
oferuje 220 artykułów marki Społem, w tym m.in. mrożonki, artykuły
AGD i elektro-AGD, nabiał, chemię
gospodarczą i kosmetyki. W 2017 r.
odnotowano 17-procentowy wzrost
sprzedaży, a sukcesem była sprzedaż lodów i mrożonek. Sprzedaż
jest wspierana comiesięcznymi plakatami, przy współpracy z Alpanem
i SOT.

trahenci, prezentując oferty swoich
firm.
Byli to: COCA COLA – Rafał
Łysik, dyrektor Centrum Sprzedaży, BAKOMA – Dariusz Tarczyński, regionalny dyrektor sprzedaży,
HEBAR – Konrad Pych, kierownik

– Paweł Plichta, kierownik ds. kluczowych klientów.
Po przerwie zaprezentowali się:
MARS POLSKA PETCARE – Maciej Blaut, dyrektor sprzedaży kanału
tradycyjnego; LORENZ BAHLSEN
– Rafał Adamski, st. kierownik ds.

Warsztaty Handlowe

ds. sprzedaży i marketingu, JBB
BAŁDYGA – Waldemar Szymczyk,
regionalny szef sprzedaży, w ramach
programu MAHomania LODOWA
2018
CHŁODNIA
MAZOWSZE wraz z producentami lodów:
SPOŁEM, FRONERI, KORAL– Zbigniew
Sarnowski,
właściciel,
KPH
SPOŁEM – oferta
asortymentowa lodów
– Paweł Kochański,
prezes Zarządu i Bożena Leśniewska, dyrektor handlowy, KORAL – „Nowe smaki
marki Bracia Koral”,
„Lody jak dawniej” –
Jacek Więch, kierownik ds. kluczowych
klientów; FRONERI
– marki: Zielona Budka, Nestle, Mondelez

dystrybucji; OSHEE – nowa odsłona
wody KINGA PIENIŃSKA – Małgorzata Małysko, regionalny kierownik
sprzedaży; REMODELING – kontynuacja projektu MAH – „PRO-DETAL dla Grupy MAH” – Wojciech
Zawieja, prezes Zarządu.

Kwietniowym warsztatom przyświecało jak zwykle hasło: „Jak poprawić rentowność placówek handlowych?”. Ma temu sprzyjać realizacja
programu „LATO 2018 z MAH”,
z udziałem kontrahentów Agencji. Jak przypomniała prezes MAH,
na 60 partnerów zawartych umów,
w topowej dziesiątce znajdują się
firmy: KPH Społem, MPT, Eurocash, Chłodnia Mazowsze, Coca Cola,
JBB, Bakoma, PT Dystrybucja, Alpan i Wawel. Część z nich organizuje
konkursy dla spółdzielni, które przodują w sprzedaży ich oferowanych
produktów.

pozytywny wizerunek firmy. Bacznie
obserwują konkurentów i szybko
reagują na nowe zjawiska, czerpiąc
wzorce z najlepszych.

z 24-letnią historią zdobywa rynek,
a nie rozdrobnione Społem ze znakiem firmowym, który ma ponad
110 lat.

Tomasz Wielgolas z Dawtony radził, by spółdzielnie rzetelnie dbały
o aktualną informację internetową,
bo to obecnie główne źródło informacji o asortymencie, cenach i promocjach dla klientów. To prawdziwa
wizytówka spółdzielni. Tymczasem
wiele PSS karygodnie zaniedbuje
ten powszechny środek komunikacji, lekceważy prowadzenie facebooka, strony internetowej. Każda
spółdzielnia wydaje własną gazetkę cenową i każda używa innego
logo i kolorystyki, co wprowadza
wrażenie chaosu i bałaganu. – Nie
wykorzystujecie wizerunku tradycji
i zaufania. To jednolity Lewiatan

Wnioski z wypowiedzi ekspertów,
jak i całej bogatej w wiedzę i informacje konferencji będą zapewne dyskutowane w mniejszych i większych
gronach spółdzielców, w tym w Radzie Nadzorczej i Zarządzie KZRSS,
który planuje zwołanie wkrótce
„okrągłego stołu” dla wszystkich
organizacji społemowskich, w tym
związku, agencji handlowych, grup
zakupowych, porozumień. Czy tym
razem to przybliży powołanie krajowego systemu zakupów i marketingu?
Z uwagą będziemy śledzić i wspierać
medialnie te pozytywne trendy.

Jak zapowiedział prezes Kochański, Rada Nadzorcza KZRSS Społem
ustali zmiany w KPH, w tym powołanie 5-9 osobowej Rady Nadzorczej KPH, udostępnienie udziałów
w spółce, zarówno dla spółdzielni,
jak i w wymianie z kontrahentami.
Na podstawie analizy rynku, nastąpią konieczne korekty w zakupach
i ofercie Agencji. Konsekwentnie
będzie rozwijana sprzedaż lodów
w ofercie letniej, w tym atrakcyjnej
rolady cappuccino, wspierana przez
plakaty i ulotki oraz dedykowane akcje promocyjne.

li wiceprezes PSS Białystok Janusz
Kulesza, wiceprezes PSS Wyszków
Marek Kędzierski i prezes PSS Elbląg Wiesław Sznaza, bo „już nie
mamy czasu”… 
D.G.

Po bogatej prezentacji firm, konferencję podsumowali Ryszard Jaśkowski i Paweł Kochański. Obaj
mocno zaakcentowali konieczność
przekształcenia KPH w spółkę spółdzielni, ich związku i wybranych solidnych kontrahentów. Trzeba uniknąć dawnych błędów upadłej KAH
i zdecydowanie zbudować system
krajowych zakupów, co powinniśmy
rozstrzygnąć przy społemowskim
„okrągłym stole”. Postulaty te poparNp. Coca Cola organizuje kolejny
doroczny konkurs w trzech kategoriach i Spółdzielnie podzielone są
na grupy wg ich potencjału. Liczy
na efekty w ramach realizacji programu „LATO 2018 z MAH”, promując
m.in. herbaty smakowe Fuzetea, tonik Kinley, zwłaszcza w okresie MŚ
2018 w piłce nożnej. Podobne efekty
chce osiągnąć BAKOMA, promując
mus owocowy BIO w tubkach, nową
linię jogurtów, także ciasteczka zbożowe marki Polskie Młyny i rozszerza ofertę wyrobów alkoholowych
o nowe produkty „Kordiał”, sygnowane nazwiskiem właściciela -Senator Komorowski. Udział w programie MAH-owskim zgłasza też firma
HEBAR, oferująca bakalie i orzechy,
które z powodzeniem sprzedaje już
w 10 spółdzielniach.
„Lato ze smakiem” proponuje JBB
BAŁDYGA, a w tym od czerwca
pakiet grillowy z wędlinami faszerowanymi, ze szpinakiem, z mozzarellą
i suszonymi pomidorami. W ofercie
też wędliny dojrzewające i suche. Jak
zwykle do programu letniego, a praktycznie aż od maja do października, włącza się Chłodnia Mazowsze,
z konkursem dla 4 grup spółdzielni.
W bogatej ofercie aż tysiąc rodzajów
lodów! Są i nowości – tanie rożki
z większa ilością czekolady, lody na
patyku, rewelacyjne lody premium

DARIUSZ GIERYCZ

01.05-31.05.2018
UNILEVER
Knorr sos sałatkowy
8-9 g

0,99

UNILEVER
Margaryna Delma Extra
450 g

2,69
3,69

GOSTYŃ
Mleko zagęszczone Light
(z magnezem, z błonnikiem)
GOSTYŃ
Mleko zagęszczone
500 g (7,5%, light)

3,59

Grand na śmietance z czekoladą.
Będą nowe opakowania, kolorystyka,
zachęcające plakaty i ulotki.
Oferta lodowa w tym roku jest
bardziej bogata i różnorodna, a ubiegłoroczny sukces marki Społem każe
MAH i KPH wspólnie liczyć na jeszcze lepsze efekty sprzedaży. Uzupełniająca będzie zapewne oferta
KORALU i FRONERI, choć chyba
wygrywać będą tańsze i dlatego popularne, np. dla dzieci, lody społemowskie.
Zupełnie inna kategoria to pożywienie dla domowych kotów i psów.
Jak przekonuje lider produkcji –
Whiskas i Pedigree, Polacy kochają
domowe zwierzają i dlatego jest to
bardzo obiecujący, chłonny rynek.
Podobnie firma OSHEE uważa, że w
akcji letniej wygrają ich napoje witaminizowane, wsparte reklamową TV,
a Lorenz Bahlsen poleca swoje słone
przekąski, paluszki, talarki, krakersy.
Natomiast Pro Detal z Grupy MPT
chce „przywrócić blask sklepom”
i dlatego oferuje bezkosztowy remodeling sklepów, co przyniosło już
efekty w PSS w Legionowie i Grodzisku Mazowieckim.
Podsumowując warsztaty, prezes
MAH życzyła spółdzielniom i ich
kontrahentom wielu sukcesów w realizacji letniej sprzedaży.
DARIUSZ GIERYCZ
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Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Wielkanocne zbiórki i pisanki

W

okresie poprzedzającym
Święta Wielkiej Nocy
w „Społem” WSS Śródmieście w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, odnotowane zostały działania na rzecz
organizacji non profit. Podczas
wzmożonych świątecznych zakupów klienci wrzucali we wszystkich
sklepach do skarbonek datki na leczenie podopiecznych tych organizacji.
Od kilku lat powtarzana jest zbiórka artykułów o wydłużonym terminie
przydatności do spożycia i środków
czystości dla dzieci ze świetlic opiekuńczo– wychowawczych, którą organizuje w Hali Mirowskiej Fundacja
Polskiego Handlu. Również Żoliborskie Stowarzyszenie Dom– Rodzina
–Człowiek gromadzi te produkty dla
swoich podopiecznych w społemowskim Sezamie w dzielnicy Wilanów.
Młodzież ze Spółdzielni Uczniowskiej PYCHOTKA przygotowała paczki świąteczne z zebranych
w szkole produktów dla uczniów
potrzebujących wsparcia, ale część
artykułów przeznaczyła dla dzieci
będących pod opieką wspomnianej
wyżej Fundacji Polskiego Handlu.
Okres przedświąteczny to również współpraca WSS z placówkami
przedszkolnymi i szkolnymi. Dzieci
i młodzież każdorazowo uczestniczą
w tematycznych konkursach plastycznych. Wielkanocny nosił tytuł
„MOJA PISANKA”. Wzięły w nim
udział dzieci z dwóch Przedszkoli.
Dzieci z Przedszkola nr 14 przy ul.
Senatorskiej wykonały prace indywidualne z wykorzystaniem słoika
czy styropianowego jajka, to drugie
po użyciu patyczków kosmetycznych

upodobniło się do baranka lub otoczone piórkami i dodatkowymi elementami imitowało kurczaczka.
Przedszkolaki z placówki nr 307
z siedzibą przy ul. Księgarzy pracowały zespołowo. Grupa IV „Myszek”
skupiła się na wykonaniu pisanki
udekorowanej barwnymi paskami
papieru osadzonej na przyozdobionym fantazyjnie papierowym kubeczku.
Rekord wielkości pobiła pisanka
„Żyrafek ” oklejona papierem, przyozdobiona barwnymi kropkami i otoczona papierowymi kurczaczkami.
Niezwykłą konstrukcję przestrzenną
miała pisanka złożona z trzech owalnych płaszczyzn podzielonych na
pół i sklejonych grzbietami, a każda połowa została ozdobiona m.in.
kropeczkami z plasteliny, bawełnianą
koronką, przyklejonymi kolorowymi strużynami z kredek, papierową
serwetką i okolicznościowym rysunkiem.
Zainteresowanie wzbudziły prace
pięciu uzdolnionych gimnazjalistek
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8
im. Zofii Galewskiej. Zróżnicowana

O

cean Atlantycki jest drugim
co do wielkości oceanem po
Oceanie Spokojnym. W odległości ok.500 km od zachodnich
wybrzeży Afryki istnieje tam Republika Zielonego Przylądka (po
portugalsku : Republica Cabo Verde), w skład której wchodzi dziesięć
wysp pochodzenia wulkanicznego .
Wbrew nazwie tereny te mają niewiele wspólnego z zielenią . Suchy
i gorący klimat sprawia ,że wyspy
te ubogie są zarówno w roślinność
jak i urodzajne gleby.
W tym egzotycznym rejonie,
w miesiącu kwietniu bieżącego roku,
przebywali społemowcy z Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście. Po całonocnej podróży swój
tygodniowy pobyt rozpoczęli na jednej z Wysp Archipelagu – Zawietrznej Wyspie Sal.

zarówno technika, jak i użyte materiały od sznurka, wstążkę, cekiny czy
namalowany akrylową farbą na styropianowej bazie obrazek wymagały od ich autorek dużego skupienia,
cierpliwości i zręczności.
Tegoroczne prace konkursowe zostały wyeksponowane w siedzibie
spółdzielni, a niektóre z nich przekazano do Żoliborskiego Stowarzyszenia.
Autorzy pisanek indywidualnych
jak i tych wykonanych zespołowo
otrzymali upominki od Garmond
Press S.A. i Przedsiębiorstwa Handlowego AMA.
J.J.

Galeria Rondo

I

Kamila Ozimek

Gabriela Wilga

nauguracja wiosennej wystawy –
„Zapraszam do stołu” w Galerii
Rondo przypadła w dniu 8 marca . Upominkiem dla pań i nie tylko
dla nich w tym dniu była możliwość
obejrzenia haftu Krystyny Matyszkowicz, która pochodzi z Makowa
Podhalańskiego ,ale od ponad 20 lat
mieszka w miejscowości Marcówka.
Haft ręczny ma w jej rodzinie wieloletnie tradycje, podobnie jak i w jej
życiu .Swoje rękodzieło rozwija używając różnych technik począwszy od
haftu anielskiego, atłasowego, toledo, po dziergany i mereżkę. Nieobca
jest jej też technika misternego ażuru

Wyspy Zielonego Przylądka zostały odkryte w XV wieku przez Portugalczyków i do momentu uzyskania
niepodległości w 1975 roku były
ich posiadłością. Główną grupę ludności stanowią Kreole potomkowie
osiadłych tu Portugalczyków i niewolników sprowadzonych z Afryki
Zachodniej oraz Murzyni Bantu.
Urzędowym językiem jest
język portugalski, ale miejscowa ludność posługuje się
także etnicznym językiem
kreolskim, rozwiniętym na
bazie języka europejskich
kolonistów z dużym dodatkiem elementów przyjętych z języka tubylców .W liceum obowiązkowa jest
nauka języków obcych :francuskiego
i angielskiego.
Edukacja jest płatna i nie wszystkich stać na opłacanie szkoły. Częstym zjawiskiem jest praca
nieletnich.
Najbiedniejsi
mieszkają na terenach pustynnych w fawelach (slamsy) zbudowanych z resztek
blachy, desek, palet, plastików ,opon tj. z tego co udało się znaleźć, bez światła
i wody. Szczególnie woda
na wyspie jest niezwykle
cenna. Kupuje się ją często
w odległych od miejsca zamieszkania wydzielonych
miejscach we wszelkiego
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Dzień Matki

Ż

yczenia składane Matkom
w dniu ich święta na wszystkich
kontynentach są wyrazem szacunku ,miłości, a także podziękowaniem za trud włożony w wychowanie.
Uroczystość jest obchodzona w większości krajów w maju ale również
w innych miesiącach np. w Norwegii
w lutym, 12-go sierpnia w Tajlandii
tj. w dniu narodzin królowej Sirikit, 8
maja w Korei Płd., ale jest to Dzień
Rodziców. Dwa dni później celebrowane jest w Meksyku tam rozpoczyna
się uroczystą mszą na cześć Najświętszej Dziewicy, będącej uosobieniem
najlepszych cech macierzyństwa.
Na ten dzień dzieci dla mam przygotowują prezenty oraz śniadanie.
Z kolei w Indiach dedykowane jest
ono matce Bogów Bogini Durga,
a dopiero od niedawna jest odnoszone
do relacji matka– dziecko . W innych
krajach takich jak Rumunia, Portugalia, Hiszpania, Mozambik, Węgry
czy na Litwie dzieci składają życzenia w pierwszą niedzielę maja. Polska jest jedynym krajem z określoną,
stałą datą spośród 158 krajów.
Najbardziej popularna jest druga
niedziela maja. W tym dniu Dzień
Matki obchodzony jest w ponad siedemdziesięciu krajach . Wśród nich
są m.in.: Niemcy, Holandia, Austra-

Wystawę można było oglądać
do końca marca bowiem od 12
kwietnia br. w Galerii swoje prace prezentuje młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych
z Zespołu Szkół Specjalnych nr
105, z którą to placówka współpracują od dwóch lat zarówno
Fundacja Cepelia Polska Sztuka
i Rękodzieło jak i WSS Śródmieście. Zajęciom artystycznym

imitującego koronkę tj. richelieu. Jej
przygoda z haftem rozpoczęła się od
momentu ukończenia szkoły podstawowej i podjęcia nauki w szkole
haftu. Swoje prace Krystyna Matyszkowicz wykonuje na najwyższej
jakości lnie bawełnianym, używając
szerokiej gamy barw muliny.
Autorka przepięknych obrusów,
serwetek, bieżników, pościeli o uprawianej przez siebie dziedzinie mówi:
„ haft jest najstarszym, a zarazem
najpiękniejszym rękodziełem ludowym”.
Tradycje haftu sięgają czasów
starożytnych o czym świadczą wykopaliska z V-IV w p. n. e w Attyce
(dekoracja na lnie ) oraz w górach
Ałtaj. W Polsce najstarszym znanym
haftowanym przykładem jest ornat
z ok. 1504 r. przedstawiający sceny
z życia św. Stanisława.
Biorąc udział w konkursach Krystyna Matyszkowicz zdobyła wiele
nagród i wyróżnień. Swoją pasją
i kunsztem zaraża innych podczas
warsztatów prowadzonych na terenie
całej Polski . Od roku 2017 cieszy się
przyznanym przez Stowarzyszenie
Twórców Ludowych w Lublinie statusem Twórcy Ludowego.
* * *

w ZSS poświęca się gros czasu, bowiem są one nie tylko formą rewalidacji czy wspomaganiem wszechstronnego rozwoju osobowości, ale także
przyjemnością i możliwością indywidualnego, swobodnego wypowiadania się uczniów i absolwentów. Prace
prezentowane w Galerii to obrazy,
ozdoby filcowe, prace na bazie drewna, kompozycje sztucznych roślin,
prace wykonane techniką decoupage,
wyroby ceramiczne, papieroplastyka
wykonane podczas zajęć szkolnych
i pozalekcyjnych.
W uroczystym otwarciu wystawy
pt. „CUDA z DŁUGIEJ „ uczestniczyli autorzy prac wraz z rodzicami,
dyrekcja szkoły, nauczyciele i za-

rodzaju pojemniki, a środkiem transportu do miejsc zamieszkania jest
m.in. rower.
Zawietrzna Wyspa Sal (w języku
portugalskim Sal znaczy sól), o powierzchni 216 km2 długości 30 km i szerokości 15 km odkryta w 1460 roku
pierwotnie nazywana „LIANA” ( z języka hiszpańskiego „równa”, „płaska”)

zwłaszcza dla zwolenników quadów z uwagi na
niecodzienne widoki. Dla
wczasowiczów preferujących odpoczynek bierny odpowiednie są plaże
z drobniutkim, pudrowym
piaskiem lub hotelowe
baseny. Infrastruktura ho-

Wiosenne wystawy

proszeni goście. W okresie trwania
wystawy organizowane są grupowe
wyjścia uczniów do cepeliowskiej
Galerii.
Po otwarciu wystawy powiedziała
nam z-ca dyrektora placówki oświatowej Anna Skiba:
„Impreza była bardzo udana
.Optymistycznym wrażeniom ,zachwytom i radości nie było końca, dlatego cieszymy się ,że będzie
otwarta przez miesiąc, bo dzięki
temu będą ją mogli obejrzeć wszyscy
zainteresowani, ceniący kameralne,
klimatyczne wnętrze i sztukę młodych artystów, który tworząc pokonują bariery własnych dysfunkcji „.
J.J.

zyką morną zwaną na
Wyspach bluesem oraz
formami muzycznymi
przypominającymi brazylijską sambę, zwanymi coladeira. Często odtwarzane są tam
również piosenki Cesarii Evory, której wizerunek umieszczony
jest m.in. na znaczkach
pocztowych.
O bezstresowym życiu i spędzaniu czasu na
Wyspie Sol na każdym
telowa spełnia wymagania
kroku
przypominają
najbardziej wybrednych
napisy na koszulkach,
gości.
bransoletkach, torbach
W
ofercie
cztero- Wyspa Sal.
„Non stress”, ale przede
gwiazdkowego Hotelu OASIS BE- wszystkim uśmiechnięci i przyjaźni
LORIZONTE społemowscy mogli kabowerdyjczycy.
skorzystać m.in. z pełnej infrastrukWyspa Sal ma kilka atrakcji ,które
tury gastronomicznej, animacji spor- poznali społemowcy podczas, zortowych i wieczornych występów, ganizowanej przez Biuro Itaka i jej
z oferty sklepów, salonu urody, z gry partnera na Wyspach firmy Morabiw tenisa, badmintona, gier planszo- tur, wycieczki dookoła wyspy. Mawych, a nawet nauki języka kreol- lownicza Lwia Góra (Monte Leao)
skiego.
swoim kształtem przypominająca
Miejscowy klimat można było króla zwierząt została uwieńczona
poznać w sercu Wyspy miasteczku na licznych zdjęciach przez uczestniSanta Maria. Codziennie rano na ków tej wyprawy.
tamtejszym molo odbywa się targ
Spotkanie w wiosce Palmeira z zarybny . W centrum liczne stragany mieszkałymi tam kobietami ubranyz pamiątkami, niewielkie knajpki mi we wzorzyste, długie sukienki,
i restauracyjki z piwem Strela i kawą
Więcej na str. 7 u
uprawianą na wyspie Fogo, z mu-

„Ostatni raj na ziemi”
,dopiero po odkryciu na niej złóż soli
przyjęła dzisiejszą nazwę . Pierwotnym
utrzymaniem dla jej mieszkańców było
rybołówstwo i wydobycie soli, a od
chwili powstania lotniska w centrum
wyspy, w miejscowości Espergos, rozpoczął się rozwój turystyki.
Z uwagi na brak rozwiniętej na
Archipelagu masowej turystyki nazywany jest on „ostatnim rajem na
ziemi”.
Wyspa Sal mająca jedną z najwspanialszych plaż z piaskiem saharyjskim jest doskonałym miejscem
do uprawiania sportów wodnych takich jak : skuter wodny, kitesurfing,
nurkowanie, windsurfing, a także
pływanie katamaranem lub jachtem
po szmaragdowych wodach Oceanu Atlantyckiego, natomiast przestrzenie pustynne są absorbujące

lia, Belgia, Kanada ( tu najbardziej
popularne święto po Bożym Narodzeniu i Walentynkach), Tunezja,
Filipiny, Filipiny, Japonia, Republika
Południowej Afryki, dawne kraje Jugosławii, USA. Zdarza się, że utrwalone zostały w niektórych krajach
pewne zwyczaje jak ma to miejsce
np. w Kanadzie i Australii, gdzie do
ubrań przypina się goździki . Jeśli
matka żyje są one kolorowe, jeśli nie
– białe.
We Włoszech dzieci przygotowują
własnoręcznie ciasteczka w kształcie
serca i wyręczają rodzicielki w codziennych ich obowiązkach podobnie jak w krajach byłej Jugosławii.
W zależności od kontynentu lub
kraju prezenty są bardzo zróżnicowane od słodyczy, kwiatów, okolicznościowych kartek po książki, biżuterię
ubrania, karnety do SPA czy akcesoria domowe. W większości krajów
święto to jest okazją do rodzinnych
spotkań.
Nie bez znaczenia jest pojawianie
się motywu matki w relacji z dzieckiem w sztuce zarówno sakralnej
czego doskonałym przykładem jest
Matka Boska z dzieciątkiem na ręku,
jak i w sztuce świeckiej m.in. w twórczości „czwartego wieszcza” okresu
Młodej Polski Stanisława Wyspiańskiego czego przykładem jest pastel
„Macierzyństwo”.
Oprac.
Jolanta Jędrzejewska
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HANDEL 2018

J

ak zapowiada 14 kwietnia br.
PAP i portal businessinsider,
wkrótce będą nowe podatki
dla galerii handlowych i dużych
biurowców. Rząd PiS planuje podatek dochodowy od nieruchomości
komercyjnych. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że KE zgodziła się z argumentami Polski.
– Odnieśliśmy sukces w trudnych, żmudnych negocjacjach, które

Więcej na ten temat zdradziło Ministerstwo Finansów. Resort planuje
zmiany w przepisach dotyczących
podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych, które mają
na celu m.in. uszczelnienie systemu
i skuteczniejszą eliminację agresywnej optymalizacji podatkowej. Zmiany te wypracowane zostały w wyniku
roboczych konsultacji z Komisją Europejską (KE) – podało MF.
Jak tłumaczy resort, „zaproponowane rozwiązania mają na celu
uszczelnienie przepisów, co w konsekwencji doprowadzi do skuteczniej-

Podatek galeriowy

toczyły się na zapleczu z Komisją
Europejską w zakresie opodatkowania galerii handlowych i wielkich
biurowców, wielkich nieruchomości
komercyjnych. I tutaj – kilka dni
temu – Komisja Europejska zgodziła się z naszymi argumentami.
I będzie opodatkowanie wielkich
galerii handlowych i wielkich biurowców – powiedział Morawiecki
podczas konwencji PiS i Zjednoczonej Prawicy pod hasłem „Polska jest
jedna”.

CO PISZĄ INNI?

J

ak zauważa 4 kwietnia br. poczytny portal newseria.pl – W ciągu
ostatnich sześciu lat wskaźnik
zadowolenia konsumentów w Polsce
wzrósł o ponad 17 pkt proc. i obecnie wynosi prawie 78 proc. Przewyższa tym samym poziom satysfakcji
klientów w USA i Wielkiej Brytanii.
Na rosnące zadowolenie konsumentów ogromny wpływ ma jakość
obsługi i coraz większe znaczenie, jakie przywiązują do niej
firmy. Najlepsi przedsiębiorcy na
tym polu po raz jedenasty otrzymali
Gwiazdy Jakości Obsługi.
Satysfakcja klienta to jeden z najbardziej znaczących elementów budowania pozycji marki na rynku oraz jej
przewagi nad konkurencją. Polacy
z roku na rok stają się coraz bardziej
świadomymi konsumentami i choć
przy wyborze sklepu lub usługodawcy wciąż kierują się przede wszystkim ceną, to coraz większe znaczenie
przywiązują także do jakości. Dotyczy to zarówno jakości produktu bądź
usługi, jak i poziomu obsługi.

l

szej eliminacji agresywnej optymalizacji podatkowej, przy jednoczesnym
zachowaniu zasad równej konkurencji i zgodnie z regułami udzielania
pomocy publicznej”.

Co się zmieni?
Zgodnie z informacją resortu finansów, opodatkowane minimalnym
podatkiem dochodowym mają być
tylko te budynki (ich części), które są
oddane do odpłatnego używania na
podstawie umowy najmu, dzierża– Poziom satysfakcji konsumentów
w Polsce rośnie z roku na rok i wynosi aktualnie 77,9 proc. To bardzo
wysoki wskaźnik, biorąc pod uwagę
to, że amerykański wskaźnik satysfakcji konsumentów wynosi 76 proc., podobnie brytyjski, czyli w Polsce jest
lepiej niż w Ameryce – mówi agencji
informacyjnej Newseria Biznes Mirosław Bartoń, prezes Polskiego Programu Jakości Obsługi.
Konsumenci nieustannie oceniają firmy, z których usług korzy-
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wy, leasingu itp. Budynki niewynajęte
(lub ich części) nie będą podlegać opodatkowaniu. „To korzystne dla podatników rozwiązanie miałoby zastosowanie także do podatku minimalnego
zapłaconego w 2018 r.” – ocenia MF.
Resort proponuje, by zmienić
sposób stosowania progu 10 mln zł
wartości budynku, do którego podatek minimalny nie ma zastosowania
poprzez odejście od stosowania tego
progu w odniesieniu do każdego budynku. Według planów MF próg ten
będzie przysługiwał podatnikowi
niezależnie od liczby posiadanych
budynków (jedna kwota wolna dla
podatnika, a nie na każdy budynek).
Planowane jest objęcie minimalnym podatkiem dochodowym
wszystkich budynków z jednoczesnym wprowadzeniem wyłączenia
dla budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach programów rządowych i samorządowych
dotyczących budownictwa społecznego (w zakresie dopuszczalnym
przepisami o pomocy publicznej).
Inna zmiana zakłada, że podatnik będzie mógł wystąpić do organu
podatkowego z wnioskiem o zwrot
nadpłaconego podatku minimalnego
(ponad kwotę podatku CIT lub PIT).
– Mamy bardzo rozbudowane badania związane z satysfakcją klientów i z tych badań pozyskujemy
pomysły, co w naszych procesach
i narzędziach zmieniać, by spełniać
oczekiwania klientów i realizować
jak najlepiej ich potrzeby. Na takim
materiale wynikającym z badań pracujemy i następnie przekładamy te
pomysły na konkretne usprawnienia
w procesach – mówi Zuzanna Chodyra-Piast, kierownik Działu Zarządzania Doświadczeniem Klienta
w Play, firmie nagrodzonej
Gwiazdą Jakości Obsługi.
Dobrą strategią jest szybkie reagowanie na sytuacje
kryzysowe oraz eksponowanie pozytywnych opinii o firmie. Polski Program Jakości Obsługi stworzył portal
jakoscobslugi.pl, czyli platformę, na
której klienci mogą wystawić ocenę
usługodawcy i która jest kanałem
wymiany informacji między firmą
a konsumentem. Przedsiębiorstwa,
które zaangażują się w program, zyskują dodatkową możliwość poznania opinii swych klientów, korzystać
bezpośrednio z ich rad i zaleceń.

Zadowoleni
stają, zwłaszcza że internet daje
im w tym zakresie ogromne możliwości. Przedsiębiorstwa powinny
wykorzystywać skłonność Polaków
do oceniania, aby stale monitorować stan satysfakcji klientów. Do
dyspozycji mają m.in. ankiety konsumenckie wykorzystujące takie
wskaźniki, jak Net Promoter Score
i Customer Satisfaction Index, badania tajemniczego klienta, stałe
analizowanie opinii zgłaszanych za
pomocą mediów społecznościowych
czy przez contact center.

Opr.red.

Prawo na co dzień l Prawo na co dzień l

Przetwarzanie danych pracowników

RODO

, czyli nowe unijne
rozporządzenie
dotyczące ochrony
danych osobowych, zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. Od tego
dnia zmienią się warunki pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych
przez osobę, której dane dotyczą oraz
obowiązki administratora danych
z nią związanych. Zgoda jest warunkiem przetwarzania danych, zarówno
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze
zm.), jak i w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych
osobowych... (Dz. Urz. UE L 119/1
z 4.5.2016 r) .
Zgoda osoby, której dane dotyczą
to dobrowolne, konkretne, świadome
i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba ta w formie oświadczenia
lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie
dotyczących jej danych osobowych.
Zgoda taka powinna być wyrażona
w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża
odnoszące się do określonej sytuacji
dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane
dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która
ma na przykład formę pisemnego

(w tym elektronicznego) lub ustnego
oświadczenia.
Zgoda osoby, której dane dotyczą,
upoważnia administratora danych do
przetwarzania danych osobowych
także pracowników lub kandydatów
do pracy, pod warunkiem oczywiście,
że spełniać będzie wszystkie wymogi RODO. Jeżeli osoba, której dane
dotyczą, wyraża zgodę w pisemnym
oświadczeniu, które dotyczy także
innych kwestii, zapytanie o zgodę
musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie je odróżnić w zrozumiałej i łatwo dostępnej
formie, jasnym i prostym językiem.
Część takiego oświadczenia osoby,
której dane dotyczą, stanowiąca naruszenie niniejszego rozporządzenia
nie jest wiążąca.
Osoba, której dane dotyczą, ma
prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Osoba ta powinna być o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe
jak jej wyrażenie.
Pozostało już niewiele czasu na
dostosowanie zasad bezpieczeństwa
określonych w rozporządzeniu tzw.
RODO, ale jeżeli dany przedsiębiorca miał wdrożoną politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania
systemami informatycznymi, to do-

stosowanie się do nowych wymagań
nie będzie już takie trudne. Oczywiście są też tacy przedsiębiorcy, którzy
mimo ciążących na nich obowiązków
wynikających z ustawy o ochronie
danych osobowych, nic w tym zakresie nie robili; wówczas pracy będzie
zdecydowanie więcej.
W dobrej pozycji są też te jednostki, które powołały administratorów bezpieczeństwa informacji; one
powinny być lepiej przygotowane
do stosowania nowych przepisów.
Polskich przedsiębiorców będzie też
obowiązywać nowa ustawa o ochronie danych osobowych (obecnie
znajduje się ona jeszcze na etapie
legislacji).
Co istotne, ani wspomniana ustawa,
ani RODO nie zawierają gotowych
rozwiązań, jakie powinien wdrożyć
administrator danych osobowych
(ADO) w swojej jednostce, nie podają
też zakresu wymaganej dokumentacji. Dostosowanie środków służących
ochronie danych osobowych należy
więc do administratora danych, który musi je wdrożyć po szczegółowej
analizie zakresu i celu przetwarzanych
danych. Jednakże nowelizacja ustawy
o ochronie danych osobowych, będąca w przygotowaniu, ma wyłączyć
niektóre obowiązki informacyjne
w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, tj. zatrudniających mniej
niż 250 osób.
Opracowała: Monika Bobke

warto wiedzieć

A

ż 80 proc. polskich dzieci
ma swojego smartfona, a co
drugie korzysta z własnego
laptopa. Nie wszyscy rodzice są
świadomi związanych z tym zagrożeń – alarmuje 13 kwietnia br.
portal new seria.pl. Polskie dzieci
powszechnie korzystają z własnych
smartfonów i laptopów. Wyróżniają się pod tym względem na tle
swoich europejskich rówieśników,
są też w czołówce pod względem
dostępu do internetu. Wiąże się
z tym szereg zagrożeń: poczynając
od pornografii i hazardu, po ataki hakerskie i wyłudzenia danych
osobowych. Rodzice nie do końca są
ich jeszcze świadomi – zdecydowana większość dba o bezpieczeństwo
dziecka w internecie, zaglądając
mu przez ramię albo kontrolując
czas przed monitorem, a tylko co
piąty korzysta z profesjonalnych
rozwiązań do filtrowania treści.

w serwisie YouTube. Co istotne, 25
proc. internautów przed 9 rokiem
życia ma własne konta na Facebooku, mimo że minimalny wiek pozwalający na korzystanie z portalu
zgodnie z regulaminem to 13 lat.
Polscy rodzice deklarują, że chcą
dbać o bezpieczeństwo swoich dzieci
w internecie, jednak 69 proc. stara się
to robić, patrząc dziecku przez ramię
lub kontrolując czas, a tylko co piąty
(22 proc.) korzysta z gotowych rozwiązań do ochrony dziecka w sieci
czy filtrowania treści.
– Ten odsetek bardzo urósł
w ciągu ostatnich lat, również dzięki temu, że takie rozwiązania są coraz bardziej dostępne i coraz tańsze.
Z drugiej strony, niestety, znakomita
większość rodziców nadal uważa,
że jeżeli od czasu do czasu spojrzą
dziecku przez ramię, to wystarczy.
Dokładając do tego informację, że
połowa dzieci ma własnego laptopa,
a ponad 80 proc. własnego smartfona
i korzysta z niego najprawdopodobniej w swoim pokoju albo w szkole,
kiedy dorosły nie patrzy przez ramię,

Uwaga na dzieci!

– Polskie dzieci są w europejskiej
czołówce pod względem dostępu do
internetu, a 97 proc. korzysta z niego codziennie – z czego znakomita
większość na swoich urządzeniach.
Jesteśmy również w czołówce – zaraz obok Szwecji – jeżeli chodzi
o odsetek dzieci, które mają własne
laptopy i samodzielnie z nich korzystają, bardzo często u siebie w pokoju. To ważne, dlatego że w tym momencie dziecko samo wybiera strony,
które ogląda, ma też poczucie, że nikt
inny do tego laptopa nie zagląda na
co dzień, więc różne rzeczy mogą się
zdarzyć – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Karolina Małagocka, ekspert do spraw prywatności
w F-Secure.
Raport opublikowany przez UKCCIS (UK Council for Child Internet
Safety) w końcówce ubiegłego roku
pokazał, że ponad połowa polskich
dzieci ma swojego laptopa – to najwyższy wynik wśród wszystkich
przebadanych krajów (dalej plasują
się Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy i Hiszpania). Polskie dzieci mają
też najwięcej telefonów w porównaniu do swoich rówieśników z Niemiec, Włoch i Holandii, które zajęły
kolejne miejsca.
Internet jest dla współczesnych
dzieci odpowiednikiem boiska czy
placu zabaw. Jak wynika z badania
„Bezpieczny smartfon dla dziecka”
przeprowadzonego przez firmy F-Secure i Polkomtel, głównym zajęciem
najmłodszych w mediach społecznościowych jest oglądanie filmów

to taka kontrola jest niewystarczająca
– podkreśla Karolina Małagocka.
Również świadomość rodziców
dotycząca zagrożeń, z jakimi dziecko
może się zetknąć w internecie, jest
nadal niewystarczająca – ale z roku
na rok coraz większa. Potwierdza to
fakt, że już ponad 70 proc. rodziców
deklaruje, że bezpieczeństwo dziecka w sieci to dla nich temat bardzo
ważny. Jak wynika z badania „Bezpieczny smartfon dla dziecka”, 80
proc. rodziców przeprowadziło już
rozmowę na temat bezpieczeństwa
w sieci ze swoimi dziećmi.
– Większość rodziców deklaruje,
że rozmawiała ze swoim dzieckiem
o bezpieczeństwie w internecie i byłoby naprawdę fantastycznie, gdyby
to była prawda. Niestety, kiedy zaczynamy dopytywać o szczegóły,
czy stosują jakiekolwiek filtry treści,
czy mają świadomość tego, że dziecko korzysta z Facebooka, to sytuacja
wygląda dużo gorzej. Większość
rodziców przyznaje, że ich dziecko
korzysta już z Facebooka – to też pokazuje, że świadomość dotycząca zagrożeń nie jest pełna – mówi ekspert
do spraw prywatności w F-Secure.
Najczęstsze zagrożenia, na które
najmłodsi mogą natknąć się w sieci,
to między innymi przemoc, pornografia, hazard. Są narażone także na
ujawnianie informacji prywatnych,
próby wyłudzeń pieniędzy czy niebezpieczeństwa związane z cyberprzestępczością.

„Ostatni raj na ziemi”

uDokończenie ze str. 6

oferującymi pamiątki eksponowane
w dużych misach umieszczonych
na głowach potwierdziło afrykańskie klimaty. Było możliwe również
poznanie smaku wytwarzanych na
Wyspach alkoholi ponczu i grogu
podczas zorganizowanej w jednym
z miejscowych sklepików degustacji.
Do produkcji tamtejszych specjałów używane są m.in. słodko-kwaśne owoce drzewa tamaryndowego,
owoce baobabu bogate w witaminę
C, potas i wapń, a także kokos, marakuja, fistaszki, trzcina cukrowa.
Niezwykłym miejscem było słone jezioro Buracona (w jęz. port.
„dziura”)w północnej części wyspy.
Można tam było podziwiać naturalne
baseny lawowe oraz fale uderzające
o wulkaniczne skały ,ale najważniejsze było „Oko Boga”.
W pokaźnych rozmiarów „dziurze” padające w południe promienie
słońca tworzą na ciemnej wodzie
szmaragdowe zjawisko. Istniejący
tam punkt widokowy pozwolił na objęcie wzrokiem bezkresnych, szmaragdowych wód Oceanu.
Innym zjawiskiem, którego doświadczyli uczestnicy wycieczki
była fatamorgana. W pustynnym kra-

jobrazie Terra Boa widniejąca w oddali „woda” była niczym innym jak
załamaniem się światła w różnych
temperaturach powietrza.
Ostatnim punktem poznawania
Wyspy była niewielka miejscowość
Pedra Lume, gdzie dawniej w kraterze wulkanu na skalę przemysłową
produkowano sól kamienną. Kiedyś
dobrze prosperujący zakład, dziś jest
atrakcją dla turystów, chcących zażyć kąpieli w słonym jeziorze.
Niezapomnianą wyprawą było
spotkanie z rekinami żółtymi w ich
naturalnym środowisku. W towarzystwie wyspiarzy, w odpowiednich
butach, umożliwiających chodzenie
po kamienistym dnie można było
obejrzeć pływające młode rekiny,
które prezentowały się jak w wyreżyserowanym spektaklu. Niejednokrotnie podpływały tak blisko, że było
możliwe zrobienie im zdjęcia przy
użyciu podwodnej kamery.
Pobyt na Wyspie Sol przysporzył
wielu wrażeń, choć nieco uciążliwy
dla przybyszów z Europy był wiejący tam bezustannie wiatr, ale słońce,
widoki, oglądane miejsca i atmosfera
rekompensowały tę niedogodność .
Jolanta Jędrzejewska

Str. 8															

smaki warszawy

U

lica Nowy Świat, zwana
Nowikiem, to od lat główny deptak starej Warszawy, część szlaku królewskiego od
Zamku Królewskiego aż po Pałac Wilanowski. W samym centrum stolicy pozostaje jednym
z głównych ciągów komunikacyjnych, gdyż zbiegają się tutaj
drogi między instytucjami i urzędami centralnymi, uczelniami,

z francuskim wypiekami, w tym
wyjątkowymi ciasteczkami „magdalenki”. Lunche serwują natomiast w ogródkach BIERHALLE
(kuchnia bawarska), LA CANTINA (kuchnia włoska) i ZAPIECEK (pierogi).

a inne wycofały się w całości. Najbardziej żal nam cafe Bajka, gdzie
w ogródku pod firmową markizą
zwykle spotykaliśmy starych znajomych i były tam nasze ulubione
WZ-tki, bigos oraz znajomy personel.

W środkowej części Nowiku
warto polecić ogródki po zachodniej stronie ulicy – DAWNE

bankami, obiektami kulturalnymi, kościołami itd. Zwykle na
wiosnę ożywają ogródki gastronomiczne, a dla starych warszawiaków kojarzą się one zwykle
ze studencką i szkolną wiosną.
Pamiętam, jak z kolegami po zajęciach, z radością obserwowaliśmy i pozdrawialiśmy nasze koleżanki idące z wdziękiem z UW,
ASP, AM, Szkoły Teatralnej,
po długich miesiącach wreszcie
w zwiewnych letnich sukienkach
i bluzkach…

SMAKI z rodzimą kuchnią i wnętrzem retro, francuski CROQUE
MADAME i niezawodny bar
mleczny FAMILIJNY (świet-

Jednak bliżej Alej Jerozolimskich przetrwały do dni obecnych
dwa kultowe barki z ogródkami.
Położone vis a vis, blisko przystanków autobusowych, to AMATORSKA i PIOTRUŚ. I znowu
jak przed laty kuszą one tanimi
tradycyjnymi przekąskami do piwa
i alkoholu. Można tu spotkać stałych bywalców, a doświadczony
personel w lot chwyta potrzeby
swych klientów.

Ogródki na Nowiku

Podobnie i dzisiaj, gdy zasiadamy w ogródku jednego z barków
sieci kawowych: COSTA COF-

FEE, GREEN CAFFE NERO,
czy STARBUCKSA, zgrupo-

wanych w północnej części ulicy,
u zbiegu z Ordynacką i Warecką.
Te sieci kawowe świetnie uzupełniają tutaj ogródki GRYCANA
z dużym wyborem lodów oraz miły
ogródek w bramie VINCENTA

na zupa pieczarkowa i naleśniki).
Natomiast po wschodniej stronie
polecamy meksykańską FRIDĘ, gdzie niedawno zachwycił
nas w zestawie obiadowym gorący krem cebulowy i wrap z kurczakiem (za 20 zł) oraz ogródek
SPHINXA, gdzie ochłodziliśmy
się zimnym pilznerem i lemoniadą cytrynową. Kto ma ochotę na
dobre lody w kubku to najlepszy
ogródek HAAGEN DAAS.
Niestety, na ruchliwym Nowym
Świecie, gdzie stawki czynszu należą do najwyższych w kraju, lokale gastronomiczne wciąż pojawiają
się i znikają, bo nie wytrzymują rosnących kosztów. Z tych względów
najstarsza, obok sklepu „Społem”,
firma Blikle z 1869 r. musiała zrezygnować z jednego swego lokalu,

HOROSKOP
Baran 21.III-20.IV

domowe dania

Powinieneś sobie znaleźć
ciekawe zajęcie, aby nie
popaść w marazm. Wiosna
sprzyja dbaniu o formę,
a więc ?

Skorpion 24.X-22.XI

Bliźnięta 22.V-21.VI

Strzelec 23.XI.-23.XII

Rak 22.VI-22.VII

Koziorożec 24.XII-20.I

G

dy wiosną przyroda budzi się do życia, zielenieją krzewy i drzewa, my również mamy ochotę na
zmiany. Częściej i chętniej spacerujemy, więcej
się ruszamy, chwytamy każdy promień słońca. Wiosna, to również idealny czas na prawdziwe szaleństwo
w kuchni. Przychodzi ochota na zdrowe odżywianie,
a pomysły same cisną się do głowy. Nasz organizm potrzebuje więcej witamin, nic nie stoi więc na przeszkodzie by mu ich dostarczyć.

Puszyste muffinki ze szpinakiem
● 35 dag mąki ● 25 dag szpinaku ● 2 jajka ● 4 suszone pomidory
● szklanka naturalnego jogurtu ● ¼
szklanki oleju roślinnego ● 4 łyżki
tartego parmezanu ● ½ łyżeczki soli
● ½ łyżeczki pieprzu ● ½ łyżeczki
mielonej gałki muszkatołowej ● 3 łyżeczki proszku do pieczenia ● 4 łyżki
orzeszków piniowych
Szpinak obgotować (około 3
minuty) w lekko osolonej wodzie. Osączyć na sicie
i dobrze w ręku odcisnąć z nadmiaru wody, następnie
pokroić. Mąkę oraz proszek do pieczenia przesiać do
miski, dodać przyprawy i ser. Jogurt lekko ubić z jajkami i olejem. Wlać do mąki, szybko połączyć. Dodać
szpinak oraz pokrojone suszone pomidory. Foremki
wysmarować masłem, wysypać mąką, nałożyć ciasto,

Przysłowia na maj
Chłodny maj – dobry urodzaj.
Ciepły kwiecień, mokry maj
– będzie zboże jako gaj.
Deszcz majowy, to łzy młodej wdowy.
Gdy w maju śnieg pada, suche lato zapowiada.
Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze
obrodzi.
Jak deszcz w maju, to chleb w kraju.

W połowie maja być może
czeka cię niespodzianka.
Znajdź sposób na relaks,
regeneracje sił i wyciszenie.

Rozmyślanie nad teraźniejszością zajmuje ci zbyt wiele. Może trzeba zaprowadzić codzienny „porządek”
w tym zakresie.

Musisz trochę zwolnić.
Dobrze pomyśleć o równowadze pomiędzy pracą
a wypoczynkiem. Korzystaj
z uroków wiosennej aury.

Lew 23.VII-22.VIII

Wodnik 21.I-20.II

Panna 23.VIII-22.IX

Ryby 21.II-20.III

Nawet jeśli pojawią się
kłopoty stawisz im dzielnie
czoła. Postaraj się naprawić
stosunki z bliskimi ci osobami.

Spotkania są Twoją mocną
stroną. Lubisz je przygotowywać sama ,ale czasem
możesz poprosić o pomoc
innych.

Maj miesiącem pomyślnie zakończonych spraw.
Skorzystaj z dobrego wiosennego okresu i poświęć
więcej czasu rodzinie.

Liczne obowiązki nie pozwalają ci na odpoczynek.
Skorzystaj więc z chwili
i zaplanuj konkrety w tym
zakresie.

z hasłem
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posypać orzeszkami. Piec około 35 minut w temperaturze 180°C.

Czekają na ciebie niespodzianki. Na majowy weekend koniecznie zaplanuj
swój i rodziny odpoczynek.

Szkoda czasu na tracenie go
na mało istotne szczegóły.
Aby wszystkiemu sprostać
potrzebne jest planowanie

1

wiosna
na talerzu

Ciesz się dobrym stanem
swoich oszczędności, ale
nie oznacza to, że masz
być wyjątkowo ascetyczna
w ich wykorzystaniu.

Byk 21.IV-21.V

LWOWSKA

na tradycyjne dania polskie i coś
mocniejszego.
SMAKOSZ

Waga 23.IX– 23.X

Dzień jest dla Ciebie zbyt
krótki, abyś mógł wykonać
wszystko co zaplanowane.
Mierz siły na zamiary.

Wcześniej, na rogu Nowiku
i Foksal, rozkłada się duży ogródek CAVA, bardzo popularne
miejsce spotkań, ponieważ położone jest blisko przystanków
i stąd już bliziutko na handlowy
szlak na Chmielnej, albo w głąb
Foksal do następnych ogródków i placówek kulturalnych.
W weekendy ten obszar upodobały sobie dosyć krzykliwe grupy
młodzieży, przemykające także
do swych ulubionych pawilonów
na tyłach Nowego Światu. Starsi
natomiast biegną do retro lokali,
takich jak niezapomniana, odnowiona KAMERALNA, czy

KAMANDA
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Zielna sałatka
● 40 dag cukinii ● 40 dag zielonej fasolki ● 20 dag zielonego
groszku ● 10 dag orzechów włoskich ● 5 łyżek stołowych oliwy
● filiżanka ugotowanego na sypko
ryżu ● mieszanka ziół do sałatek
● sól ● świeża bazylia do posypania1 łyżka masła
Cukinię umyć, odciąć końcówki
i pokroić na plasterki, a następnie w paski. Fasolkę szparagową ugotować w osolonej wodzie, ostudzić, następnie
pokroić na kawałki o długości ok. 3 cm. Groszek również
wrzucić do wrzątku i ugotować, a następnie ostudź. Połowę orzechów włoskich drobno posiekać, a resztę tylko
połamać. Oliwę wymieszać z solą i ziołami. Sos połączyć
z warzywami, ryżem i posiekanymi orzechami. Odstawić
sałatkę na około godzinę. Po upływie wyznaczonego czasu posypać połamanymi orzechami i listkami bazylii.
Tartinka

7
19

9
8

Zapiekanka z kapusty i pora
● 25 dag porów pokrojonych w cienkie plasterki ● 15 dag poszatkowanej
kapusty ● 15 dag mrożonego groszku ●
starta skórka z cytryny ● 2 łyżki oliwy ●
2 łyżki posiekanego świeżego estragonu
● łyżka posiekanych listków mięty ● 2 jajka ● 4 łyżki
chudego jogurtu naturalnego ● 10 dag sera żółtego pokrojonego w kostkę ● opakowanie ciasta filo ● sól ● pieprz
Wymieszać skórkę z cytryny z oliwą i odstawić na 5 minut. Wleć połowę tej oliwy do dużego rondla. Wrzucić pory,
kapustę, groszek, estragon i miętę. Starannie wymieszać
warzywa z oliwą, przykryć i dusić na małym ogniu ok. 5
minut, mieszając od czasu do czasu, aż skurczą się i lekko
zmiękną. Warzywa doprawić solą i pieprzem, przełożyć do
formy o średnicy 20 cm. Rozgrzać piekarnik do temperatury
220 °C. Jajka ubić z jogurtem. Doprawić solą i pieprzem,
dodać żółty. Wlać do warzyw i lekko wymieszać. Płat ciasta
filo posmarować bardzo lekko odrobiną pozostałej aromatyzowanej oliwy. Ciasto ułożyć na warzywach, starannie
zawijając krawędzie pod spód. Posmarować resztę płatów
ciasta filo oliwą i ułożyć je na wierzchu nasmarowaną stroną
do góry, ściskając, żeby powstały fałdki równomiernie rozmieszczone na powierzchni ciasta. Zapiekankę luźno przykryć folią aluminiową i wstawić do piekarnika nagrzanego
do temperatury 170°C na 10 minut. Zdjąć folię i piec jeszcze
10-15 minut, aż ciasto zrobi się chrupiące i przyrumienione.
Podawać natychmiast.
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Wszystkie litery ponumerowane
w prawym, dolnym rogu napisane
w kolejności od 1 do 27 utworzą hasło.
Poziomo: 1) kaloryfer, 5) w piosence Natalii Kukulskiej obok okruszka, 8) na Solinie, 9) członkowie rady
miejskiej w Polsce od XIII wieku, 10)
aromatyczna przyprawa kuchenna, 11)
Cezary dla rodziny, 13) anatom. koniec
języka, 16) sytuacja bez wyjścia, 20)
elegant, modniś, 23) kobietka jak ciastko, 24) studia na SGGW, 25) nie smutno, 26) kanon, 27) sprawy pod dywan.
Pionowo:1) zastępuje je suwak, 2)
m. port nad Dnieprem, 3) rzeka w Izraelu, 4) święta księga islamu, 5) arlekin,
błazen, 6) pokrywa złoto, 7) może być
grypy, 12) Zosia w dopełniaczu, 14)
potocznie każda choroba psychiczna,
15) tam zapadają wyroki, 17) dokument,18) Matteo, włoski piłkarz, karierę rozpoczął w Sampdorii Genua, 19)
atest ją potwierdza, 21) w karcie menu,
22) dawne narzędzie rolnicze, 23) miasto w płd. wsch. Polsce nad rzeką Ropą.

2

Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 5 prosimy przesłać na adres
redakcji do dnia 31 maja 2018r. Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania
będą premiowane nagrodą ufundowaną
przez Mazowiecką Agencję Handlową „Społem”.
Rozwiązanie krzyżówki nr 3/18
Poziomo:1) elektryk, 5) kwarta, 8)
tapiry, 9) rurownia, 10) miecznik, 11)
zendra, 13) anons, 16) islam, 20) rzucik,23) Auckland, 24) gromadka, 25)
dafnia,26) karnet, 27) tarapaty.
Pionowo: 1) estyma, 2) espresso, 3)
tarcza, 4) korek, 5) Korcz, 6) akwen,
7) twierdza, 12) etui, 14) nędzarka, 15)
Sabi, 17) latarnia, 18) oktawa, 19) ideały, 21) cymen, 22) kadet, 23) amant.
HASŁO: TWOIM WYBOREM
MARKA SPOŁEM
Nagrodę ufundowaną przez Krajową Platformę Handlową Społem otrzymuje Stanisława Zielińska z Borowa.
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