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Wyprawki dla pierwszaków

radycyjnie, od kilku lat prezes
Spółdzielni Spożywców Mokpol
Sylwester Cerański i przewodnicząca Związku Zawodowego Krystyna
Kołodziejczak witają w siedzibie spółdzielni grupę uczniów klas pierwszych
szkoły podstawowej, których rodzicami
są pracownicy spółdzielni. Dzieci obdarowywane są wyprawkami szkolnymi.
Dziewczynki otrzymały plecaki w kolorach żółto-niebieskich, a chłopcy w kolorach czerwono-czarnych. W środku
znajdują bogate prezenty – piórniki,
przybory do pisania, malowania, rysowania, bloki rysunkowe, kolorowe książeczki, zeszyty, słodycze oraz
maskotki. Cieszą się z tego ogromnie,
a wraz z nimi matki i ojcowie, przybyli
na spotkanie.

Z

Dokończenie na str. 3

Fundacja Rozwoju Spółdzielni Uczniowskich

Na rzecz szkół i uczniów
1

września budzi zwykle refleksje
o edukacji naszych milusińskich,
którzy tego dnia maszerują do
szkół. Myślimy też o kłopotach szkół,
nauczycieli, rodziców i uczniów. W ruchu spółdzielczym 1 września kojarzy
się szczególnie ze wznowieniem działania spółdzielni uczniowskich, które
pod patronatem „dorosłych” spółdzielni, odgrywają doniosłą rolę wychowawczą, przygotowując również
przyszłe kadry spółdzielcze. Obecnie,
z inicjatywy prezesa KRS Alfreda
Domagalskiego, ruszą działania dla
ratowania szkół, w formie zakładania
spółdzielni oświatowych. Będziemy je
wspierać.
Dokończenie na str. 4

Opiekunowie SU na wycieczce w Malborku.
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W

ielkim sukcesem
mark etin gow ym
było uroczyste otwarcie, w sobotę 10 sierpnia br., nowej placówki handlowej, należącej do „Społem”
PSS w Legionowie. Jest to sklep nr 36 przy
ul. Kościuszki 150. Przedsięwzięcie to poprzedziła znakomicie przeprowadzona akcja
informacyjna, m.in. za pośrednictwem lokalnego radia, ogłoszeń umieszczonych w miejscach publicznych (jak np. na targowisku
miejskim), rozdawanych w mieście ulotek
i bannerów. Również dzień otwarcia został
umiejętnie dobrany: sobota jest bowiem
dniem targowym w pobliskim Chotomowie, zaś nowy sklep znajduje się przy jednej
Dokończenie na str. 5

N

owy sklep spożywczy Mokpolu przy
ul. Kolady 2 jest nieco schowany na
osiedlu, na tyłach ruchliwej arterii ul.
Rzymowskiego, ale łatwo dostępny dla miejscowych mieszkańców, nawet z parkingiem
obok sklepu. To nieduży pawilon osiedlowy,
obsługiwany przez 11-osobową załogę, na
czele z kierowniczką Krystyną Skibą. Jej zastępczynie to Teodozja Szewczyk i Anna Teliżewska.
Starają się, aby klienci ich odwiedzali, nie
tylko miejscowi, ale nawet i z ul. Jaćwingów,
gdzie dawniej pracowały. Stali klienci przybywają stamtąd, przyzwyczajeni do kulturalnej, spółDokończenie na str. 5

arząd KZRSS „Społem” zwraca się z apelem do wszystkich
spółdzielni o wsparcie organizacji Jubileuszu. W dniu 15 września
2013 odbędą się obchody 50-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Kaznowie, której fundatorem w 1963 roku
był „Społem” Związek Spółdzielni
Spożywców. Zwracamy się z apelem do
wszystkich spółdzielni o wsparcie organizacji Jubileuszu.
Liczne inicjatywy podejmowane
w związku ze zbliżającym się Jubileuszem wiążą się z dużymi, jak na szkolne możliwości, nakładami finansowymi.
W miarę możliwości spróbujmy wesprzeć
jubileusz „społemowskiej” szkoły. Dzięki
naszym darowiznom będzie możliwe:
• w
 ydanie publikacji jubileuszowej zawierającej historię Szkoły w Kaznowie
oraz jej współpracę ze Społem,
• z organizowanie wystaw jubileuszowych i aukcji prac dziecięcych,
• renowacja Sztandaru Szkoły,
• zorganizowanie koncertu,
• d ruk plakatów i znaczków jubileuszowych oraz druk zaproszeń, dyplomów
i podziękowań,
• z akup upominków okolicznościowych.
W zamian za okazane wsparcie Szkoła
oferuje umieszczenie nazwy spółdzielni w:
• p ublikacji jubileuszowej – jako jej
sponsora,
• certyfikacie z podziękowaniem,
• w
 pisie na stronę internetową (nazwisko/logo) pod tytułem "Przyjaciel
szkoły",
• p odziękowaniu wygłoszonym w trakcie uroczystości.

Szkoła w Kaznowie była i jest dla jego
mieszkańców nie tylko miejscem nauki,
ale i jedynym ośrodkiem kultury, miejscem
wielu spotkań i imprez. I choć to wiejska
placówka, funkcjonująca w środowisku
niezamożnym, to wyniki jakie osiąga, pozwalają zaliczyć ją do grona najlepszych.
Uroczystości jubileuszowe odbywać
się będą pod Patronatem Honorowym
Marszałka Województwa Lubelskiego
– Pana Krzysztofa Hetmana oraz Burmistrza Ostrowa Lubelskiego – Pana Ryszarda Smerdela, a także Prezesa Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
spożywców „Społem” – Pana Jerzego
Rybickiego.
Licząc na przychylną reakcję na
niniejszy apel, podajemy nr konta, na
które można dokonać wpłaty:
17 8707 1032 0400 0824 2004 0006
Bank Spółdzielczy w Lubartowie.
Środki prosimy kierować na wskazany
nr konta z dopiskiem „Jubileusz Szkoły Podstawowej w Kaznowie”. Licząc
na zrozumienie i wspólne wsparcie
tego przedsięwzięcia przez Spółdzielnie
spod znaku „Społem”, podajemy dane
teleadresowe, gdzie można uzyskać
bliższych informacji:
1. Szkoła Podstawowa w Kaznowie
– Dyrektor Marta Szklarska Kaznów
Kol. 26, 21-110 Ostrów Lubelski
tel/fax (81) 85 20 038, 692 477 422
e-mail: spkaznow@wp.pl,
www.spkaznow.neostrada.pl
2. KZRSS „Społem” – Dyrektor Danuta
Mioduszewska tel. (22) 44 08 230,
609 683 812,
e-mail: d anuta.mioduszewska@spolem.
org.pl

Str. 															
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inister finansów RP, Jacek
Vincent Rostowski chwyta się
wszelakich sposobów na zasypanie choć trochę poważnej dziury
budżetowej spowodowanej przez niego
samego. Dokonuje w różnych resortach i instytucjach brutalnych, czasem
niemoralnych cięć w przyznanych już
w budżecie finansach, które będą miały
dramatyczne skutki dla różnych grup
ludności, zwłaszcza dla dzieci.

Ale szef resortu finansów jest bezwzględny. Szukając pieniędzy do załatania dziury budżetowej postanowił zabrać
Ministerstwu Zdrowia ponad 155 mln zł.
Nie obchodzi go, że na tej operacji stracą
najsłabsi materialnie pacjenci, a zwłaszcza diabetycy, dzieci chore na raka oraz
osoby chore psychicznie.
Nie będzie dofinansowany program
wczesnej diagnostyk obrazowej nowotworów u dzieci, program psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz program
profilaktyki i edukacji diabetologicznej.

Niemoralne cięcia Vincenta

Bezceremonialnie obcinane są wydatki na programy terapeutyczne, na leczenie dzieci i młodzieży oraz matek, które
je wychowują, a nie pracują zawodowo.
Wiceprzewodniczący sejmowej komisji
zdrowia, poseł Czesław Hoc, określił te
ministerialne posunięcia jako igranie z
życiem i zdrowiem naszego narodu!
Narodowy Fundusz Zdrowia zgłosił, że
w 2014 roku na leczenie osób nieubezpieczonych otrzyma z budżetu państwa prawie miliard złotych, na co nie chce się zgodzić minister finansów. Oczywiście osoby
nieubezpieczone muszą płacić za leczenie
z własnej kieszeni. Ale od tej zasady są
jednak istotne wyjątki – prawo do bezpłatnych świadczeń bez opłacania składek
mają m.in. wszystkie kobiety w okresie
ciąży i połogu, niektóre osoby korzystające z opieki społecznej, posiadacze Karty
Polaka, a przede wszystkim dzieci do 18
lat. To właśnie dzieci główną osią sporu
między resortem finansów a NFZ.

Nie otrzyma pieniędzy Narodowy
Fundusz Zdrowia za leczenie osób, które są ubezpieczone ale nie płacą składek
– chodzi tu o dzieci i młodzież do 18 roku
życia, matki wychowujące dzieci a nie
pracujące zawodowo, a także o bezrobotnych. Według urzędniczych szacunków
Vincent zaoszczędzi na nich 950 mln zł.
Zapewniają naiwnie, że nie wpłynie to na
leczenie pacjentów.
Dziennikarze zadają sobie pytanie,
skąd NFZ zdobędzie brakujące kwoty ?
Wiceminister zdrowia Cezary Rzemek ma
na to filuterną odpowiedź, że może przecież pożyczyć w banku... Ciekawe, czy
Rzemek , czy sam Vicent Rostowski będą
żyrantami ?
Posłowie z sejmowej komisji zdrowia twierdzą, że odmówienie dzieciom
prawa do opieki zdrowotnej to jawne
łamanie konstytucji... i jest wysoce niemoralne !
Jerzy Wojciewski

Komentarz
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Komu przeszkadza spółdzielnia?

sierpnia br. po okresie zwyczajowych wakacji sejmowych, sejmowa Komisja
Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego wznowiła swe wstępne
prace. Jak pisaliśmy przed miesiącem,
za wiodący projekt wybrano projekt
ustawy o spółdzielniach grupy posłów
PSL) druk nr 515), najbardziej zbliżony do postulatów Krajowej Rady
Spółdzielczej.

Zapewne do tej komisji trafi nowy
projekt posłów PO z 24 lipca, o którym
sygnalizowaliśmy w poprzednim numerze, dotyczący ułatwienia przekształcania
spółdzielni handlowych, w tym społemowskich w spółki. Ostro komentuje ten
projekt w artykule obok na str. 3 prezes
KZRSS „Społem” Jerzy Rybicki. Niestety, projekt odpowiada pewnym grupom
wewnątrz niektórych spółdzielni, które
chcą zniszczyć spółdzielnię, aby łatwiej
dysponować jej wypracowanym przez
pokolenia majątkiem.
Takie w moim przekonaniu są główne intencje „prywatyzatorów”. Podobnie
twierdzi lider organizacji społemowskiej: „Propozycja posłów PO
to przyzwolenie na łatwe
przejęcie majątku i czerpanie korzyści wyłącznie
przez wąskie grono osób
biorących udział w przekształceniach. Inicjatywa autorów projektu nie może, więc uzyskać

pozytywnej opinii szerszego środowiska
spółdzielczości spożywców „Społem”,
które rozumie różnicę pomiędzy powszechną spółdzielnią o charakterze konsumenckim, a spółką prawa handlowego,
która jest podmiotem gospodarczym,
zamkniętym dla określonej grupy udziałowców.” (podkr. red.) .
Podobne odczucia formułują nasi Czytelnicy po lekturze art. „Misja Społem”
w ubiegłym miesiącu.

W końcu lat 90. za rządów Hanny Suchockiej, tylko 19 głosami w Sejmie nie
przeszedł podobny projekt likwidacyjny
posłów liberalnych. Zaważyło wstrzymanie się od głosu takich posłów ówczesnej
Unii Demokratycznej jak Mazowiecki
i Kuroń, którzy wystraszyli się wtedy
odium społecznego, o jakim przestrzegał
poseł UD Janusz Wrona, że w opinii społecznej będzie to: „złodziejska prywatyzacja spółdzielczości”
…
A z jakim odium społecznym, spółdzielczym spotkają się obecni „prywa-

tyzatorzy”? Zwłaszcza jeśli ta procedura
uwłaszczenia na majątku spółdzielczym
pójdzie w kierunku przejęcia sklepów
społemowskich przez obce, bogate, zagraniczne sieci? Ewidentny jest przykład
gdańskiego PSS „Społem”, którego majątek wyprowadzono do spółki „Zatoka”,
a 2 tysiące członków PSS pozbawiono
korzyści… mimo głośnych protestów
związkowców Solidarności i nestorów
„Społem”.
I co się stało z majątkiem PSS
w Gdańsku? Jak pisał popularny portal
dlahandlu.pl w grudniu 2011 r. UOKiK
wydał zgodę na nabycie przez portugalskiego giganta Jeronimo Martins Distribution 12 sklepów Zatoki, jako nowe
Biedronki, a w lipcu 2012 r. pisano już
o przejęciu pozostałych 21 sklepów Zatoki przez Żabkę Polska, ale z szyldem
Freshmarket… Czy taki los czeka w końcu społemowskie sklepy w niektórych
innych miastach, gdzie wiekowe szyldy
„Społem” już zmieniono na obce?
Prezes Jerzy Rybicki obnaża prawdziwe intencje sejmowych „prywatyzatorów” i ich lobbystów: „ta ustawa jest
ustawą zbyteczną, a przede wszystkim
szkodliwą dla spółdzielczości spożywców „Społem”. Chodzi nie tylko o możliwość utraty spółdzielczego majątku,
często tworzonego przez wiele pokoleń
spółdzielców, ale także o pozbawienie członków możliwości współpracy
i wspólnego działania w formule spółdzielczej.”
DARIUSZ GIERYCZ
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Ø

PIH
za
 wspieraniem marek

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji zabrania pobierania opłat
za przyjęcie towaru do sprzedaży. Wynika to z przypisania reguł panujących
w małym handlu do sieciowej sprzedaży o większym zasięgu. Różnice między
tymi kanałami dystrybucji są znaczące,
natomiast przepis ten nie uwzględnia
zróżnicowania rynku i jego obecnych
potrzeb – podaje Polska Izba Handlu.
Sieci handlowe pobierają opłaty od
dostawców za wsparcie sprzedaży ich
produktu. Kampanie promocyjne prowadzone przez sklepy są tańsze oraz
skuteczniejsze, od tych jakie oferują wyspecjalizowane agencje marketingowe.
Promowanie produktu właśnie w sklepie
jest szczególnie istotne podczas wprowadzania nowych towarów na rynek.
Prawne ograniczanie takich porozumień

pozbawia dostawców i producentów
możliwości reklamowania produktów,
a sklepom odbiera narzędzia ułatwiające
zarządzanie przestrzenią na półce. Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby
Handlu zauważa – Ten artykuł ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
jest niepotrzebny. Taka ingerencja w relacje biznesowe stanowi ograniczenie rozwoju polskiego handlu, co ważne regulacje unijne nie zakazują pobierania opłat
za wsparcie sprzedaży.
Ponadto zapis jest nielogicznie sformułowany – zakazuje on pobierania „innych
niż marża handlowa opłat za przyjęcie
towaru do sprzedaży”, natomiast marża handlowa nie jest opłatą za przyjęcie
towaru do sprzedaży. – Marża handlowa
to różnica „pomiędzy ceną zakupu a ceną
sprzedaży towarów przeznaczonych na
pokrycie kosztów własnych przedsiębiorstwa handlowego i stanowiącą jego zysk”.
Zatem należność ta powstaje po nabyciu

towaru przez odbiorcę, nie obciąża więc
dostawcy i nie jest ona od niego pobierana – argumentuje prezes PIH.
Jego zdaniem Art. 15 ust. 1 pkt 4
w UZNK prowadzi do powstawania patologii na rynku handlowym. Powszechną
praktyką jest, że producenci kończący
współpracę z daną siecią handlową domagają się zwrotu tej opłaty, powołując
się właśnie na ten zapis. Obecnie tego
typu pozwów prowadzonych jest ok. 700,
funkcjonują kancelarie prawne wyspecjalizowane tylko w odzyskiwaniu takich
opłat.
– Liczymy, że długo oczekiwana
przez przedsiębiorców zmiana jednak
nadejdzie i zlikwiduje ten nielogiczny
i utrudniający rozwój handlu przepis –
stwierdza Nowakowski. – Bezpowrotnie
minęły czasy, kiedy na półkach stał tylko
ocet i nie trzeba było wspierać rozwoju
marek. Dziś mamy dziesiątki producentów i każdy chce żeby jego towary miały
najlepsze warunki ekspozycji w sklepie,
a półka przecież może zmieścić jedynie
określoną liczbę produktów i marek. Nie
można przecież oczekiwać że wszystkie
produkty zmieszczą się na wysokości
oczu klienta, w każdym sklepie są miejsca lepsze i gorsze – dodaje Prezes PIH

Ø

Posłowie PO
przeciwko Społem
 

Spółdzielnie spożywcze będzie można
przekształcić w spółki prawa handlowego.
Tak chcą posłowie PO – podaje „Rzeczpospolita”. Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji prawa spółdzielczego, przygotowany przez posłów PO. Umożliwia on
przekształcenia spółdzielni handlujących
wyrobami przemysłowymi lub spożywczymi w spółki prawa handlowego. Chodzi o gminne spółdzielnie Samopomoc
Chłopska, czyli popularne geesy oraz
Powszechne Spółdzielnie Spożywców
Społem. Pierwszych jest 1208, a drugich
332. Dysponują one majątkiem wartym
miliardy złotych. (Czytaj opinię prezesa
Jerzego Rybickiego obok na str.3) .

Ø

Rynek marek
własnych

 

W ciągu pięciu lat wartość produktów sprzedawanych pod szyldem konkretnej sieci handlowej urosła o ponad
5 mld. Co roku ten rynek rośnie o 20
proc. i teraz wynosi już ok. 34 mld zł.
– czytamy na metromsn.gazeta.pl.
Sieci handlowe zapowiadają, że marek
własnych będzie jeszcze więcej. Na razie
co trzeci towar sprzedawany przez nie
produkt produkowany jest na specjalne
zamówienie.
Swoje marki mają nie tylko handlowi
giganci, ale też dystrybutorzy prasy (np.
Kolporter i Ruch sprzedają własne napoje
energetyczne, batoniki i chusteczki higieniczne), stacje benzynowe (np. seria przekąsek i napojów Made to Go na Statoil),
a także delikatesy (np. Alma z serią Food
& Joy) – czytamy na portalu.
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji podaje, że rynek produktów
private label może w Polsce osiągnąć

wartość 90 mld zł – pisze Dziennik Gazeta Prawna. Eksperci zwracają uwagę,
że trend utrzymuje się mimo zwiększonej
aktywności promocyjnej marek producenckich. Polsce daleko jeszcze do Szwajcarii
w której marki własne to 53 proc. rynku
i do Hiszpanii (51 proc.). W naszym kraju
ten wskaźnik wynosi 28 proc. Dla porównania Węgry i Słowacja osiągnęły poziom
30 proc, a Czechy – 27 proc.

Ø

Biskupi apelują

Jak podał portal wp.pl, polscy biskupi postulują podniesienie akcyzy
na napoje alkoholowe, zmniejszenie
liczby sklepów, które nimi handlują
oraz zakaz sprzedaży alkoholu w nocy.
Pomysły te popierają fachowcy z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Polacy wydali
w zeszłym roku 30 mld zł na alkohol,
a koszty nadużywania tej substancji mogły być jeszcze wyższe, rzędu 45 mld zł,
czyli 3 proc. PKB.
Biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, mówi, że Kościół
apeluje o podniesienie akcyzy, o zakaz
reklamy i innych form promocji alkoholu, o zmniejszenie liczby punktów sprzedaży, w tym zakaz handlu alkoholem na
stacjach paliw oraz zakaz handlu alkoholem w nocy. – To warunek niezbędny,
jeżeli chcemy obniżyć spożycie alkoholu,
a przez to zatrzymać wzrost patologicz-

Z kart
historii

M

nych zjawisk, z którym dzisiaj mamy do
czynienia – mówi biskup Bronakowski.
Podobne postulaty zgłasza Światowa
Organizacja Zdrowia, instytucje europejskie, a także eksperci z wielu krajów.
Miesiąc sierpień jest od trzydziestu lat
miesiącem trzeźwości.
Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego rynek sklepów przy stacjach paliw firm
członkowskich (m.in. BP Europe, Grupa
Lotos, Lukoil, PKN Orlen, Shell Polska oraz Statoil Fuels&Retail) wzrósł
w 2012 r. o 2,3 proc. w stosunku ro roku
poprzedniego. Sprzedaż w sklepach stacji wzrosła natomiast o 2,8 proc., a sprzedaż w pojedynczym sklepie o 0,4 proc.
Jak wskazuje organizacja, podobnie jak
w latach poprzednich przepisy zakazujące handlu w wybrane dni świąteczne
w obiektach innych, niż prowadzące
sprzedaż artykułów pierwszej potrzeby
– a do takich zostały zaliczone stacje
paliw – wpłynęły na wzrost obrotów
w tych placówkach.
Innymi elementami wpływającymi
na wzrost sprzedaży było poszerzenie
oferty asortymentowej, a także rozbudowa oferty sklepów o małą gastronomię. W 2012 r. próbowano wprowadzić
przepisy zakazujące sprzedaży alkoholu na stacjach, ale inicjatywa nie została przyjęta – z korzyścią dla operatorów, gdyż sprzedaż trunków stanowi
istotne źródło dochodów właścicieli
stacji.

Najazd „Naziźmi”

ijają właśnie 74 lata od najazdu na Polskę III Rzeszy,
czyli państwa niemieckiego,
bez wypowiedzenia wojny, w dniu 1
września 1939 roku. Z biegiem miesięcy ten bandycki napad przerodził się
stopniowo w największą i najokrutniejszą z wojen, która okazała się kilkudziesięciomilionową hekatombą dla
wielu narodów, zniszczeniem tysięcy
miast i wsi.
Minęły lata – i różnymi metodami:
zafałszowanymi książkami pseudohistoryków, „wybitnymi dziełami„ filmowymi, wystawami, sesjami tzw. naukowymi, wystąpieniami niektórych polityków
RFN itp. – a sukcesywnie, krok po
kroczku, usuwa się ze świadomości
narodów z wyrafinowaną premedytacją
germański charakter napaści na Polskę
w 1939 roku. Coraz częściej używa się
terminu „naziści”… Tacy straszni ludzie
znikąd...
Ale niestety, ci „naziści” w mediach
posługują się językiem niemieckim,
co sprawę komplikuje. Rozmywa się
odpowiedzialność niemieckiego narodu za przebieg wojny i wszystkie dramaty i tragizmy z nią związane. Według założeń hitlerowskiego mistrza
propagandy Goebbelsa, który głosił,
że kłamstwo powtórzone tysiąc razy
staje się prawdą powszechnie akceptowaną. Na szczęście są w obiegu wiel-

kie filmy z II Wojny, choćby „Działa
Navarony”, w którym amerykańscy
komandosi leją żołnierzy niemieckich
ile się da
Ale niektórzy wielcy reżyserzy tworzący aktualnie filmy o tematyce II Wojny Światowej używają już nie drażniącego Niemców słowa „naziści”... Tacy
„pożyteczni idioci”. Są jednakże w
wielu krajach rzetelne książki i podręczniki, filmy dokumentalne oparte o fakty
historyczne. Jeszcze jest wiele programów w szkołach średnich i na studiach,
których twórcy nie ulegli propagandzie
kłamstwa.
Polaków powinno też drażnić
używanie w mediach terminów „wybuch” i „zakończenie” tej strasznej
wojny. To też zamazuje wobec młodzieży jej sens, bo 1 września obchodzimy rocznicę brutalnej napaści
państwa niemieckiego na Polskę, a
8 maja – Dzień Zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem, czyli rocznicę
bezwzględnej kapitulacji III Rzeszy
Niemieckiej!
Nie wiem, czy dawać posłuch różnym słuchom, ale jak na stałe zagości
termin „naziści” tu i teraz i wszędzie, to
może światowa opinia publiczna zacznie
nazywać kraj za Odrą nie Niemcy, lecz
„Naziźmia”...
Jerzy Wojciewski
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Platforma znów rozdaje nieswoje

P
List otwarty

do przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO

C

złonkowie Zarządu Krajowej
Rady Spółdzielczej, na czele
z przewodniczącym Alfredem
Domagalskim, wystosowali 21 sierpnia
br. list otwarty do przewodniczącego
Klubu Parlamentarnego Platformy
Obywatelskiego posła Rafała Grupińskiego. Publikujemy poniżej obszerne
jego fragmentu. (red.) .
(…) Uprzedzenia ideowe, niechęć polityczna, brak rozumienia spółdzielczego
modelu gospodarowania popychają parlamentarzystów do inicjatyw legislacyjnych służących jedynie wąskim grupom
interesów i być może im samym.
Nie wahamy się określić taką politykę jako krótkowzroczną, pozbawioną refleksji i głębszego celu oraz
szkodliwą dla ludzi i państwa. Jest ona
nakierowana na zabezpieczenie interesów wąskich grup osób, a wymierzona
w setki tysięcy członków spółdzielni
– współwłaścicieli majątku spółdzielczego. Nie trzeba wyjaśniać, że godzi
ona we wszystko, co zbliża do siebie ludzi, co łączy człowieka z człowiekiem.
W polityce rozwoju społeczno-gospodarczego, jak rozumiemy nie chodzi
przecież wyłącznie o zwiększanie dochodów, lecz o poprawę jakości życia
jak największej części ludzi, a nie tylko
nielicznych.
Autorzy projektu ustawy o przekształcaniu spółdzielni w spółki prawa
handlowego zapomnieli także o tym, że
spółdzielczość sprzyja zmniejszaniu nierówności, a jak twierdzą eksperci, tam
gdzie większa równość, wszystkim żyje
się lepiej – zmniejszając różnice poprawiamy samopoczucie ludzi. Tak więc
równość, to dziś nie tylko złudna idea, ale
rozsądna strategia.(…)
(…) W Sejmie bieżącej kadencji pojawiły się dwa kolejne projekty ustaw
(projekt ustawy o spółdzielniach oraz
projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) autorstwa Posłów Platformy
Obywatelskiej, które odrzucone zostały
w poprzedniej kadencji. Pierwszy z nich
poprzez proponowane regulacje zniechęca jeszcze bardziej ludzi do pozostawania w spółdzielniach (nie mówiąc
o zakładaniu nowych) i czyni zarządzanie
spółdzielnią jeszcze bardziej ryzykowne,
drugi zaś prowadzi wprost do likwidacji
spółdzielni mieszkaniowych fundując
ich członkom wzrost kosztów, konflikty
i wieloletnie procesy sądowe. W spory
te uwikłane zostaną także samorządy,
które będą zmuszone do przejęcia wielu
terenów i urządzeń znajdujących się na
zorganizowanych osiedlach.
Obowiązujący system prawny oraz
kolejne nieprzyjazne inicjatywy legislacyjne świadczące o politycznej dyskredytacji i prawnej dyskryminacji
spółdzielni są podstawową przyczyną ucieczki z systemu spółdzielczego
i poszukiwania innych form, w których
obowiązują bardziej stabilne i korzystniejsze regulacje. Jeśli więc ten projekt
zrodził się z inspiracji określonych środowisk spółdzielczych, to jego główną
przyczyną jest ucieczka z warunków
gorszych do lepszych, chociaż nie da się
wykluczyć bardziej przyziemnych, nie
koniecznie szlachetnych, przesłanek.
Jest na to wiele przykładów.
Można zrozumieć motywacje zainteresowanych grup interesów, trudno natomiast
zrozumieć politykę państwa, tym bardziej,
że jest ona widoczna także w stosunku do
innych form działalności spółdzielczej, jak
chociażby banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych czy spółdzielni mieszkaniowych.
Banki spółdzielcze poddawane są rygorystycznym normom ostrożnościowym
zupełnie nieadekwatnym do ryzyka jakie
tworzą. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe zaś, w których jeszcze
ani jeden członek nie stracił nawet złotówki nękane są przez ustawodawcę coraz to
nowymi pomysłami regulacyjnymi. Brak
merytorycznego uzasadnienia takich działań rodzi podejrzenia, że ich podłożem są
względy polityczne i interesy biznesowe
stosunkowo wąskich grup. Działające
bowiem obok, parabankowe instytucje
finansowe, tworzące rzeczywiste zagroże-

nia, w których ludzie tracą ogromne pieniądze cieszą się wyjątkową łaskawością
państwa. Ukrócenie ich praktyk zagraża
podobno wolnemu rynkowi!!
Wszystko wskazuje na to, że w Platformie Obywatelskiej w stosunku do
spółdzielczości panuje duch PRL-u.
Wówczas to, uważano i chyba słusznie,
że spółdzielczość stanowi zagrożenie dla
socjalistycznego państwa i należało ją
poddać całkowitej jego kontroli, obecnie część polityków jest przekonana,
że są one zagrożeniem dla gospodarki
rynkowej i najlepiej jakby zniknęły
z przestrzeni społeczno-gospodarczej.
Zapominają o tym, że to system kapitalistyczny zaowocował obok form
komercyjnych także formami spółdzielczymi, a najsilniejsze spółdzielnie
funkcjonują w najlepiej rozwiniętych
gospodarkach rynkowych.
Przedłożony przez grupę Posłów
projekt ustawy dowodzi jak bardzo
brakuje dziś mądrości i wizji, którą
dysponowali twórcy systemu spółdzielczego służącego z powodzeniem już
półtora wieku dla ludzi i dla państwa.
Środowiska polityczne, nie wyłączając
środowiska Platformy Obywatelskiej,
muszą uwolnić się od głębokiej nieufności w stosunku do systemu spółdzielczego. Nie pozwala ona bowiem, na
rozważne i racjonalne decyzje. (…)
. (…) Być może w gąszczu wielkich
spraw i problemów, jakie przytłaczają
świat polityki zabrakło czasu na głębszą refleksję. Jeszcze nie jest jednak za
późno. Zapewniamy, że to nie jest także pomysł na walkę z kryzysem, wręcz
przeciwnie, proponowane regulacje będą
ograniczać stabilizacyjną rolę sektora
spółdzielczego i obniżać poziom bezpieczeństwa społecznego ludzi. Dziś coraz
więcej państw europejskich wspiera pracowników, którzy zakładając spółdzielnie
przejmują likwidowane firmy prywatne.
We Francji powstało w ten sposób ponad
700 nowych spółdzielni pracy. To jest
właściwy i nowoczesny kierunek poszerzający partycypację ludzi w procesach
społeczno-gospodarczych, wzbogacający
rynek oraz tworzący najbardziej trwałe
miejsca pracy. (…)
(…) W pierwszej kolejności należy więc
usunąć nierówności między spółdzielniami
a spółkami oraz regulacje dyskryminujące spółdzielnie, a dopiero potem zastanowić w jaki sposób przekształcać jedną
formę w drugą. To duże pole do aktywności parlamentarnej, jak widać niezbyt
interesujące dla Posłów, ale zapewniamy,
że spotka się ze znacznie szerszym poparciem środowiska spółdzielczego niż
przedmiotowy projekt, bowiem służyć
będzie dla kilku milionów ludzi, a nie dla
wąskich grup interesów.
Podejmowane dziś działania mające
na celu podtrzymanie dyskryminujących regulacji dla sektora spółdzielczego oraz jego dalszej degradacji, może
wynikać z realizacji określonego lobby,
bądź niewiedzy autorów tych pomysłów. Nie można wykluczyć, iż przyczyną są obie te przesłanki.
Zwracamy się zatem z prośbą do Pana
Przewodniczącego o przeanalizowanie
zasadności złożonych do laski marszałkowskiej propozycji i wybranie drogi
wskazanej przez wiceprzewodniczącego
Komisji Europejskiej Pana Antonio Tajaniego, który to powołał, jak wspominamy wcześniej „Grupę roboczą do spraw
wsparcia potencjału spółdzielni na rzecz
inteligentnego wzrostu”. Dobrym początkiem mogłoby być spotkanie Pana Przewodniczącego z ustawowymi przedstawicielami ruchu spółdzielczego. O takie
spotkanie zwracaliśmy się już we wrześniu ubiegłego roku, ale z przyczyn dla nas
nieznanych nie doszło ono do skutku. „
Pozostajemy z wyrazami należnego
szacunku

od powyższym tytułem w numerze sierpniowym zaprzyjaźnionego magazynu Krajowej Rady
Spółdzielczej „Tęcza Polska” ukazała się wypowiedź prezesa Zarządu
KZRSS „Społem” Jerzego Rybickiego,
jako opinia o projekcie ustawy z 24
lipca br. grupy posłów Platformy Obywatelskiej, godzącym w spółdzielnie
spożywców i gminne spółdzielnie Samopomoc Chłopska. Pisaliśmy o nim
zdecydowanie krytycznie w ubiegłym
miesiącu w artykule pt. „Misja Społem”. Oto pełny tekst tej wypowiedzi.
(podkreślenia pochodzą od redakcji):
„Grupa posłów Platformy Obywatelskiej wniosła do Sejmu 24 lipca projekt
ustawy o zmianie ustawy Prawo spółdzielcze. To kolejna już próba posłów
tego ugrupowania uszczęśliwienia na
siłę spółdzielni i spółdzielców. Przypomnę, że w lasce marszałkowskiej znajdują się już projekty tego ugrupowania:
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
i ustawy o spółdzielniach. Wcześniej
parlament przyjął ustawę o SKOK, która
głęboko ingeruje w działalność kas spółdzielczych i która została już zaskarżona
do Trybunału Konstytucyjnego.
Istotą najnowszego projektu, zmieniającego Prawo spółdzielcze jest wprowadzenie uproszczonego trybu przekształcania spółdzielni handlowych,
a w szczególności spółdzielni spożywców i spółdzielni „SCH” w spółki prawa handlowego. W praktyce oznacza
to likwidację spółdzielni handlowych
i pozbawienie członków spółdzielni ich
dotychczasowych organizacyjnych i majątkowych praw.
W ocenie zarządu naszego związku
w ustawie Prawo spółdzielcze powinny
być przede wszystkim preferowane rozwiązania wspomagające działalność i rozwój spółdzielczej formy gospodarowania,
a nie przepisy prowadzące do likwidacji
spółdzielczości.
Przedstawiony projekt posłów Platformy Obywatelskiej robi wrażenie napisanego na zamówienie wąskiej grupy
działaczy spółdzielczych, upatrujących
w przekształceniach spółdzielni spożywców w spółki możliwości „prywatyzacji”
majątku, który w formule spółdzielczej
jest majątkiem wspólnym członków spółdzielni.
Propozycja posłów PO to przyzwolenie na łatwe przejęcie majątku

i czerpanie korzyści wyłącznie przez
wąskie grono osób biorących udział
w przekształceniach. Inicjatywa autorów projektu nie może, więc uzyskać
pozytywnej opinii szerszego środowiska spółdzielczości spożywców „Społem”, które rozumie różnicę pomiędzy
powszechną spółdzielnią o charakterze
konsumenckim, a spółką prawa handlowego, która jest podmiotem gospodarczym, zamkniętym dla określonej
grupy udziałowców.
Przedstawiony przez posłów PO projekt jest mocno wadliwy, nie tylko, co do
samej koncepcji, ale też konstrukcji legislacyjnej. Pomysł, aby ustawowo zakazać przekształcania spółdzielni w spółkę
wszystkim spółdzielniom za wyjątkiem
spółdzielni pracy i spółdzielni handlowych, nie znajdzie zrozumienia w spółdzielczym środowisku. Ustawowy zakaz
przekształcania jednej formy organizacyjnej w inną formę (art. 137 a projektu
poselskiego) będzie niekonstytucyjny,
narusza bowiem zasadę wolności gospodarczej, dyskryminuje spółdzielnie „niehandlowe”, stwarza ustawową nierówność podmiotów gospodarczych.
Określenie w ustawie „działalność
handlowa” (art. 137c projektu) bez jej
ścisłego zdefiniowania, będzie wywoływało dowolność interpretacyjną i nieporozumienia. Sami autorzy projektu są już
niekonsekwentni, bowiem w uzasadnieniu ustawy stwierdzają, że spółdzielnie
mleczarskie i spółdzielnie rolnicze nie
będą mogły być przekształcone w spółki
handlowe, a przecież one też prowadzą
działalność handlową, sprzedając swoje
wyroby i produkty, a nawet prowadzą
własne sieci sklepów firmowych.
Nie wiadomo też, czy przedmiot działalności handlowej miałby być faktycznie
wykonywany, czy też wystarczyłby wpis
tej działalności do statutu i Krajowego
Rejestru Sądowego.
Projekt nie ma też uzasadnienia merytorycznego. Argument, że forma spółki
jest lepszą formą dla działalności, która
nie jest nakierowana na członków, iż forma spółdzielni – nie jest przekonywujący.
Gdyby autorzy projektu byli konsekwentni w swoim rozumowaniu przedstawionym w uzasadnieniu, to z „przywileju”
przekształcenia powinny być wyłączone spółdzielnie pracy, gdyż zatrudniają
przede wszystkim swoich członków,
a włączone – banki spółdzielcze, skoro

Wyprawki dla pierwszaków
Dokończenie ze str. 1

Spotkanie 28 czerwca br., odbywające się
z inicjatywy związkowców, jest dobrą okazją dla pierwszaków, aby poznały siedzibę
firmy w której pracują rodzice oraz jej szefa
i troskliwe panie ze związku zawodowego.
Prezes Cerański, jak zwykle w pogodnym
nastroju, krótko przemawia do gości, mówiąc im o spółdzielni,. pracy rodziców i na
koniec życzy wspaniałych sukcesów w szkole i w życiu. Pytał także dzieci o minione
wakacje i ich oczekiwania szkolne. W miłej
atmosferze dzieci korzystały z poczęstunku,
w postaci słodyczy i napojów, wyrażały radość z otrzymanych prezentów.

Takie sympatyczne, swobodne, nie napuszone spotkania, wspaniale integrują załogę
spółdzielni, łączą w solidarności spółdzielcze pokolenia. Wszak dzisiejsze pierwszaki
kiedyś nas zastąpią i powinni stopniowo poznawać życie, również od strony pracy ich
rodziców. Sztafeta pokoleń służy i spółdzielczości, jej rozwojowi. Powinniśmy o tym na
co dzień pamiętać, nie zamykając się tylko
w wąsko środowiskowym gronie.
Rozmawialiśmy o tym z gospodarzami spotkania, rodzicami uczniów i warto
takie inicjatywy upowszechniać w innych
spółdzielniach społemowskich. Sądzę, że
okazją do tego będzie wkrótce zjazd krajowy Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Spółdzielczości, Produk-

świadczą usługi
dla
wszystkich
obywateli.
To, w jakiej
formie prawnoorganizacyjnej
obywatele chcą
prowadzić działalność gospodarczą,
nie powinien rozstrzygać ustawodawca, zwłaszcza
zaś ustawa Prawo spółdzielcze.
Przywołane przeze mnie fakty świadczą o niedojrzałości
merytorycznej wnoszonego projektu
zmiany Prawa spółdzielczego.
Spółdzielczość Spożywców „Społem”
jest nadal znaczącą siecią handlową.
Szacujemy, że za rok 2012 ogólny obrót sięgnie ok. 7 mld zł. W 2011 było to
7,1 mld zł. I to są wyniki oficjalne GUS.
Ostatecznych wyników za ub.r., rok jeszcze nie mamy, bowiem będą one dopiero
jesienią. To ciągle duża pozycja w handlu. Spółdzielnie nasze cieszą się nadal
uznaniem w środowiskach lokalnych.
Myślę, że wielu klientów nie wyobraża
sobie, że może robić zakupy gdzie indziej
niż w Społem. Świadczą o tym wyniki
poszczególnych spółdzielni. W wielu
spółdzielniach mamy dynamikę wzrostu
sprzedaży, mimo istniejącego kryzysu.
Są też placówki mające pewne problemy,
co jest następstwem m.in. złego zarządzania, słabej lokalizacji i wzrastającej
konkurencji.
Czy przekształcenie w spółkę mogłoby pomóc słabszym spółdzielniom?
Uważam, że nie! Zmiana formy organizacyjnej nic nie da. Nie ma zresztą
w spółdzielczości społemowskiej „ciśnienia” na przekształcenia w spółki,
może poza regionem dolnośląskim.
Dlatego uważam, że ta ustawa jest
ustawą zbyteczną, a przede wszystkim
szkodliwą dla spółdzielczości spożywców „Społem”. Chodzi nie tylko o możliwość utraty spółdzielczego majątku,
często tworzonego przez wiele pokoleń
spółdzielców, ale także o pozbawienie członków możliwości współpracy
i wspólnego działania w formule spółdzielczej.”
Jerzy Rybicki,
Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”
cji, Handlu i Usług, której przewodniczy Krystyna Kołodziejczak. Napiszemy
o tym z pewnością w Społemowcu.  DG.

Teraz
w nowym
opakowaniu!
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KRS

T

radycyjnie, hejnałem
odegranym z estrady
pod Wieżą Ratuszową
przez trębacza mariackiego na krakowskim Rynku i dźwiękami trombit rozpoczęły się w środę 14 sierpnia
w Krakowie 37. Międzynarodowe
Targi Sztuki Ludowej. Targi trwały
do niedzieli 25 sierpnia. Podczas 12
dni na Rynku Głównym zaprezentowano turystom i mieszkańcom miasta
blisko 800 twórców ludowych z wyrobami rękodzieła ludowego oraz rzemiosła artystycznego. Organizatorem
imprezy była zasłużona spółdzielcza
Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka
i Rękodzieło. Podczas uroczystej inauguracji prezydent Krakowa Jacek
Majchrowski uhonorowany został ko-

FRSU

Przy stoisku KRS Marcin Kwiecień i Klementyna Zygarowska.

Na estradzie węgierski zespół ludowy.
Poszczególne dni targów były tematyczne. 14 sierpnia to Międzynarodowy
Dzień Polsko-Węgierski i prezentacja
Niecieczy; 15 i 16 sierpnia obchodzono
Dni i Święto Polskiej Spółdzielczości;
17 sierpnia zaprezentował się Nowy
Sącz; a 18 sierpnia – Ziemia Bocheńska,
Dolina Raby i Stradomki.

w Europie. Na straganach prezentowane
są drewniane rzeźby, haftowane obrusy
i serwetki, ręcznie malowaną ceramikę,
wyroby skórzane.
Targi były doskonałą okazją do zaprezentowania Krakowowi i światu przebogatych tradycji naszej ludowej wytwórczości, jej niepowtarzalnego piękna
i artystycznej, wykonawczej Każdy z dni
miał swój temat przewodni. Na straganach pojawiły się m.in drewniane rzeźby,
haftowane obrusy i serwetki, ręcznie malowaną ceramika, czy unikatowe wyroby
skórzane.
Nie zabrakło też misternie haftowanych koronek. To jedyna i niepowtarzalna
okazja aby zaopatrzyć się w oryginalny
prezent lub oryginalną ludową pamiątkę.
Zwłaszcza turyści z zagranicy szczególnie lubią to krakowskie święto Targów
Ludowych i kupują unikatowe rękodzieła. Kiermasz na Rynku Głównym trwał
codziennie do późnego wieczora.
Specyficzna była atmosfera tych
targów, już od 37 lat wrosłych na stałe
w tradycję wielkich imprez krakow-

Jacek Majchrowski wśród dziennikarzy.
W poniedziałek 19 sierpnia na targach
prezentowała się Bystrzyca Kłodzka;
a 20 sierpnia – Limanowa. Z kolei 21
sierpnia to dzień promocji Ukrainy; 22
sierpnia – Pińczowa i Ponidzia. Piątek 23
sierpnia upłynął pod hasłem „Słowacja
Mały Wielki Kraj”. Podczas dwóch ko-

Alfred Domagalski udziela wywiadu Polsatowi.
oraz Małopolskiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości i Kongregacji
Kupieckiej zapowiadają na wrzesień akcje protestacyjne m.in. poprzez kampanię
medialną w obronie swojej twórczości,
która stała się niedochodowa i przegrywa
konkurencję z masowym chińskim importem. O swoim poparciu zapewnił ich
m.in. prezydent Jacek Majchrowski.

Na rzecz szkół i uczniów
Dokończenie ze str. 1

Dni Spółdzielczości na krakowskim Rynku

roną, jabłkiem i berłem królewskim
„za 10-letnie nieustanne patronowanie
targom i krakowskiej spółdzielczości”.
Przemawiali m.in. pozostali patroni
targów: wojewoda małopolski Jerzy
Miller, dyrektor organizacyjny targów
Józef Spiszak, prezes Fundacji Cepelia
Jan Włostowski, prezes KRS Alfred
Domagalski.
Jak co roku, w uroczystym otwarciu Targów udział wziął prof. Jacek
Majchrowski, prezydent Miasta Krakowa.
Obecni byli również: Jerzy Miller – wojewoda małopolski, Kazimierz Barczyk
– przewodniczący sejmiku małopolskiego, Janusz Kowalski – członek zarządu
Związku Rzemiosła Polskiego i wiele
innych osób m.in. posłowie, senatorzy,
przedstawiciele placówek dyplomatycznych m.in. Ukrainy i Słowacji, a także
przedstawiciele organizacji spółdzielczych. Rolę gospodarza pełnił dyrektor
Biura Targów Józef Spiszak, a pomagali
mu wspaniali prowadzący: Katarzyna
Siwiec i Michał Kozioł. Na płycie Rynku
prezentowało się ponad 800 twórców, a na
scenie wystąpiło blisko 100 zespołów regionalnych, kabaretów i gawędziarzy.
Podczas uroczystego otwarcia Targów
poruszono sprawę podatku VAT na wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego,
który od 23 kwietnia br. wzrósł z 8 do 23
proc. powodując zupełne załamanie drobnych producentów. Krakowscy twórcy
skupieni wokół spółdzielczej „Cepelii”
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lejnych dni zaprezentowano powiat suski
– Podbabiogórze (24 sierpnia) i Ziemia
Nowotarska (25 sierpnia).
Jak podkreślają organizatorzy Targów
– Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka
i Rękodzieło – krakowskie Targi Sztuki
Ludowej to największa i najpełniejsza
prezentacja polskiej sztuki ludowej oraz
rękodzieła ludowego i artystycznego

skich. Bez pośpiechu, relaksowo, turyści i krakowianie spacerowali wśród
stoisk, oglądając piękne rękodzieła
cepeliowskie i rzemieślnicze. Czasem
wybierali coś co wpadło im „w oko” do
dekoracji mieszkania, na prezent, na
pamiątkę. Degustowali np. pitny kwas
chlebowy i nalewki, albo regionalne
napoje, w tym piwa. Kosztowali gorące kiełbaski, bigos i kaszanki z grilla.
Oglądali i słuchali występów zespołów
ludowych.
Część osób zatrzymywała się przed
stoiskiem Krajowej Rady Spółdzielczej,
gdzie informacji udzielali nasi przyjaciele z Tęczy Polskiej – Klementyna
Zygarowska i Marcin Kwiecień. Tylko
nieliczni mogli uścisnąć dłoń prezesa
Alfreda Domagalskiego, gdyż był mocno zajęty w rozmowach z gospodarzami krakowskimi. Prezydent Krakowa
prof. Jacek Majchrowski, z którym
też rozmawiałem również udzielał
wywiadów mediom krakowskim i odpowiadał na pytania dodatkowo, nieoficjalnie. W dalszym ciągu szczerze
wspiera spółdzielczość, w tym inicjatywę zakładania spółdzielni oświatowych. A gospodarze krakowscy interesowali się egzemplarzami Społemowca
Warszawskiego, które przywiozłem ze
sobą. W sumie targi były znakomitą
okazją i do promocji spółdzielczości.
Opr. DG

Jak pisałem przed rokiem, od ponad
20 lat zasłużona Fundacja Rozwoju
Spółdzielni Uczniowskich w Krakowie, poprzez wspieranie SU w szkołach
i zachęcanie „dorosłych” spółdzielni do
patronatu nad SU, walnie przyczynia
się do przygotowania naszej polskiej
młodzieży do tworzenia lepszego świata, popularyzując zasady spółdzielcze.
Dzięki niej i wielu spółdzielniom działa
w kraju ok. czterech tysięcy SU.
Mówili o tym znakomici społecznicy
z Rady i Zarządu Fundacji – Wiesław
Wójcik, Anna Bulka, Jerzy Lubas, Zofia Węgrzyniak, Maria Nowak – na
wakacyjnym, lipcowym kursie instruktorów i opiekunów SU w Junoszynie
koło Gdańska. Tam w rozmowach podkreślali, że takie doroczne kursy na temat
zasad powoływania i organizacji pracy
SU, często nobilitują nauczycieli w lokalnym środowisku, gdzie docenia się pracę
nauczycieli-społeczników. Bez żadnych
korzyści materialnych poświęcają się oni
wychowaniu młodzieży poprzez praktyczne działania SU w szkolnych sklepikach.
Uczą one zbiorowego działania, odpowiedzialności, samorządności, demokracji,
troski o innych i wielu innych przymiotów, które głoszą też zasady spółdzielcze.
Kształtują nawyki dobrej roboty, uczciwości, gospodarności i oszczędności.
Niestety, działalność Fundacji jest
wspierana faktycznie tylko przez organizacje spółdzielcze, a nie przez resort edukacji. Od chwili powstania w 1992 r. przede
wszystkim, przez Krajową Radę Spółdzielczą i jej Zarząd na czele z prezesem Alfredem Domagalskim, ponieważ bez pomocy materialnej i organizacyjnej Fundacja
i SU pozostawione byłyby zupełnie sobie.
Wsparcia udzielają także Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Krajowy Związek
Banków Spółdzielczych, w tym wybitny
Krakowski Bank Spółdzielczy, którego Radzie przewodniczy Jan Czesak, Małopolski
Związek Rewizyjny Samopomoc Chłopska. Do tego dochodzą KZRSS „Społem”,
KZRS Samopomoc Chłopska i in.
To są właśnie wierni przyjaciele SU,
na których Fundacja może zawsze liczyć, i przy okazji przygotowywania
i organizacji wszelkich kursów i szkoleń
dla instruktorów i opiekunów SU, i przy
okazji wielu konkursów dla członków SU
z całego kraju. Są to np. corocznie organizowane konkursy: „Na najlepiej działającą spółdzielnię uczniowska w kraju”
o puchar KRS, „Zdrowa przyroda, zdrowa
żywność, zdrowy człowiek” oraz pod patronatem banków spółdzielczych – „Konkurs szkolnych kas oszczędności”.

„Społemowiec” wspiera Fundację.
Niedawno swoje poparcie dla spółdzielczości
ponownie
deklarował
prezydent miasta Krakowa Jacek
Majchrowski, podczas opisywanych
na str.4, 37 Targów Sztuki Ludowej
w Krakowie. W wywiadzie dla naszego
miesięcznika deklarował przed miesiącem patronat nad zakładaniem spółdzielni oświatowych, ratujących upadające szkoły. Działacze FRSU będą
wspomagali tę doniosłą inicjatywę prezesa KRS Alfreda Domagalskiego. Bezpośrednio jej realizacją, we współpracy
z samorządem krakowskim, zajmie się
z ramienia KRS nauczycielka Małgorzata Guzik. Po zdobyciu pierwszych
doświadczeń, wzorzec krakowski może
być rozpowszechniony w kraju, w tym
w stolicy.
Do jednych z najaktywniejszych SU
zaliczamy spółdzielnie krakowskie, m.in.
SU Rockefeller, działającą pod patronatem i opieką społemowskiej Handlowej
Spółdzielni Jubilat w Zespole Szkól
Ekonomicznych nr 2. Działa ona już od
50 lat! Jej opiekunowie to: Elżbieta Mazur i Danuta Górska – nauczycielki rachunkowości, zaś dyrektorem szkoły jest
Danuta Walerjan, a prezesem SU uczeń
Krzysztof Starzyk. Ze strony HS Jubilat
w walnych zebraniach tej SU biorą udział
panie: prezes Kazimiera Madej i kierowniczka działu samorządowego Barbara
Brzukała. Obie panie z dumą opowiadały
o wspieraniu SU Rockefeller, fundowaniu
nagród, pomocy w organizowaniu wycieczek szkolnych i wielu innych imprez,
w tym sponsorowaniu konkursu wiedzy
o spółdzielczości.
Sądzę, iż spółdzielnie „Społem” powinny na nowo zakładać spółdzielnie
uczniowskie, z myślą o rozwoju własnych spółdzielni. Biorąc pod uwagę pozytywne przykłady patronatu spółdzielni
„Społem” nad SU w Krakowie, Ostrołęce, Poznaniu. Po raz kolejny zachęcamy
spółdzielnie warszawskie i mazowieckie
do zakładania SU!
DARIUSZ GIERYCZ

Zaproszenie na studia spółdzielcze

I

nspiracją do podjęcia decyzji przez Senat Uczelni o uruchomieniu tej specjalności studiów były: regres w kształceniu kadr dla podmiotów sektora spółdzielczego,
rosnące szanse spółdzielczości w obliczu zmian zachodzących we współczesnej gospodarce rynkowej wielu krajów UE – a tym samym szanse na zatrudnienie dla wykwalifikowanych kadr. Wnioski dla perspektyw rozwoju wymienionych form gospodarki,
wynikają z konferencji międzynarodowej n.t. „Spółdzielczość jako forma przeciwdziałania bezrobociu oraz kształtowania integracji i ekonomii społecznej”, która odbyła się
w czerwcu br. w Warszawie, a jej organizatorami byli: Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Krajowa Rada Spółdzielcza, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
W ramach specjalności „Przedsiębiorczość innowacyjna” rozwinięte zostaną treści programowe ekonomii społecznej – gdzie zyski upowszechnia się wśród licznych
współwłaścicieli i wspólnot lokalnych, minimalizując negatywne zjawiska, jak np. bezrobocie i ubóstwo. Absolwenci poznają teoretyczne i praktyczne reguły współpracy,
integracji i pracy dla dobra wspólnego w harmonii ze środowiskiem społecznym. Opanowanie tych obszarów studiów zapewni im konkurencyjność na rynku pracy, zarówno
w sektorze spółdzielczym jak i prywatnym oraz państwowym.
Studenci będą mogli odbywać praktyki w spółdzielniach różnych branż. Absolwenci
nabędą wiedzę, kwalifikacje i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, umożliwiające im radzenie sobie z kierowaniem podmiotami spółdzielczymi i zakładaniem nowych
– w warunkach szybko zmieniającego się otoczenia – oraz zarządzaniem zmianami w
sytuacjach kryzysowych.

Wybrane, podstawowe przedmioty specjalności:

• Ekonomia społeczna
• Prawo spółdzielcze, fundacji i stowarzyszeń
• Historia własności wspólnotowej, a współczesne rozwiązania w gospodarce spo•
•
•
•
•
•
•

łecznej (tematyka przedmiotu uwzględnia także ocenę obecnej sytuacji w polskim
sektorze spółdzielczym)
Doktryna kredytu społecznego i walut komplementarnych w realiach gospodarki
rynkowej
Kodeks dobrych praktyk, a reguły społecznej odpowiedzialności biznesu
Zarządzanie w spółdzielczych formach gospodarki (ze szczególnym uwzględnieniem marketingu integracyjnego)
Spółdzielczość w Europie i Świecie w świetle nowych rozwiązań istniejących w
niektórych krajach Unii Europejskiej oraz wyzwań wynikających z Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy
Zakładanie przedsiębiorstw społecznych w realiach gospodarki rynkowej
Organizacja i finanse w spółdzielni (mieszkaniowych, handlowych, bankowych, rolnych, socjalnych, pracy i akcjonariatu pracowniczego)
Techniki i metody lustracji.

Kontakt: Rektorat tel. 22 656 61 92, 624 88 35,
wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

Duże zainteresowanie targami.

Jan Włostowski i Józef Spiszak.

DZIAŁ REKRUTACJI:
Pałac Kultury i Nauki, X piętro, pok. 1044 A,
poniedziałek – piątek g.8.00 – 18.00,
sobota g.9.00 – 17.00, niedziela g. 9.00 – 15.00
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Nowe sklepy

Kierowniczka sklepu Monika Cymerman zachęca klientów.
Dokończenie ze str. 1

w głównych ulic Legionowa, łączącej
to miasto z sąsiednią miejscowością
– i tak nowo otwarty sklep znalazł się
na trasie przejazdu osób, udających się
własnymi środkami lokomocji, na pobliski bazar.
Oczywiście, nie lada zachętą do odwiedzenia sklepu tego dnia były, zapowiedziane wcześniej, poczęstunki oraz
atrakcje dla dzieci. Przede wszystkim
pierwszą, bardzo zresztą liczną grupę
klientów, częstowano kawałkami wielkiego tortu z logo „Społem” (ufundowała go i dostarczyła zaprzyjaźniona pracownia cukiernicza p. Augustyniaka),
krojonego przez kierowniczkę nowego
sklepu, Monikę Cymerman. Klienci
mogli się także najeść do syta smakowitych kiełbasek – białych i czerwonych,
kaszanki, zjeść chleb posmarowanym
„domowym” smalcem, z dodatkiem
kilku gatunków musztardy lub ketszupem. Ten poczęstunek, ufundowany
przez renomowana firmę «Madej i Wróbel» z Sosnowca (współpracującą stale
z dostawcą PSS w Legionowie, „Maktonem”) preferowali głównie starsi.
Natomiast dzieci częściej wybierały
różnego rodzaju lody – także rozdawane tego dnia gratis (które ufundowała
Chłodnia «Mazowsze»).
Rozdawane osobiście przez samą panią prezes, Ewę Moskal gadżety, wkładane klientom do siatek po odejściu przez
nich od kasy, zostały ufundowane przez
innych dostawców spółdzielni, partycypujących w tej imprezie. Najmłodsi
przyjmowali też chętnie ofiarowane im
kolorowe balony i słodycze. Jako dodatkową atrakcję dla dzieci przewidziano malowanie im twarzy kolorowymi

Dokończenie ze str. 1

dzielczej, znajomej obsługi, przedkładając
tę atmosferę swojskości nad nowoczesny
handel u konkurencyjnych sieci.
Obok jasnego, dobrze oświetlonego
wnętrza i czytelnego wystroju mokpolowska placówka wyróżnia się plazmowym
ekranem z reklamami i tłem muzycznym,
ale najbardziej to z daleka widocznym na
sklepie z zewnątrz bannerem. On niewąt-

B

udowa Galerii Handlowej
„Milanówek”
w Milanówku przez
„Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Grodzisku Mazowieckim jest kolejnym etapem rozwoju tej spółdzielni.
Galeria Handlowa „Milanówek” będzie się mieścić przy skrzyżowaniu ul..
Królewskiej i Podwiejskiej, przy drodze
wojewódzkiej nr 719. Będzie dwukondygnacyjnym budynkiem o łącznej powierzchni zabudowy 902 m². Budynek
będzie składał się z dwóch skrzydeł. Na
parterze znajdzie się supermarket, a na
pierwszym piętrze swoje siedziby będą
miały butiki i lokale usługowe. Dla osób

szminkami, przez profesjonalną charakteryzatorkę – wizażystkę.
Frekwencja przeszła oczekiwania organizatorów. Już pół godziny przed otwarciem, które przewidziano na godz.9,
spora grupka okolicznych mieszkańców
zgromadziła się przed sklepem, cierpliwie
oczekując na uroczyste przecięcie wstęgi.
Ale już niebawem zapełnił się także spory parking przed sklepem, zaś w środku,
poprzez całą salę sprzedażową (o ok. 50
m.kw. powierzchni) ostawiła się do kasy
długa kolejka. Nowo przybyli, tak jak to
miało miejsce «ongiś», w czasach PRL-u,
aby wejść do sklepu, musieli poczekać,
aż ktoś go opuści. Wśród klientów byli
ludzie z wszystkich przedziałów wiekowych i grup społecznych. Towarzyszyły
im dzieci – również te najmłodsze.
Wśród pierwszych klientów znalazł
się wiceprezydent Legionowa, Piotr Zadrożny. Obecne były też dwie przedstawicielki Rady Nadzorczej PSS w Legionowie: Irena Górczak i Maria Szybka.
Nowy sklep funkcjonuje w wynajętym pomieszczeniu, które od dłuższego czasu nie było użytkowane zgodnie
z jego przeznaczeniem. Całe, estetyczne
wyposażenie placówki, jest własnością
legionowskiej PSS. W rozmowie z nami
p. prezes E. Moskal wyraziła nadzieję,
że bogaty asortyment artykułów spożywczych, uzupełniony ofertą podstawowych środków chemii gospodarczej,
zaspokoi oczekiwania klientów. Z kolei
spodziewanym obrotom sklepu, posiadającego trzyosobową załogę, powinien też sprzyjać fakt, że w jego okolicy
praktycznie nie ma liczącej się konkurencji – a znajduje się on przy ruchliwej arterii i posiada z niej wygodny
wjazd na parking.
Tekst i foto:
Cezary Bunikiewicz

pliwie najbardziej przyciąga wzrok i łatwo na nim odczytać promocyjne ceny,
zachęcające do zakupu w środku.
Na otwarciu sklepu, 14 sierpnia obecny był zarząd z prezesem Sylwestrem
Cerańskim i jego zastępczynią Elżbietą
Różycką oraz członkowie Rady z przewodniczącą Bożeną Czerwińską-Żejmo.
Powodzeniem cieszyły się promocje takich firm jak Maxmeat, Dawtona, SPC,
słodycze od Janczewskiego, lody Rema,
napoje Tymbarka. 
DG

U

noszący
się
w
powietrzu
smakowity
zapach
pieczonych
kiełbasek i skoczne dźwięki muzyki,
wykonywanej przez ludowa kapelę
z Podkarpacia „Morsy”, skuteczne
wabiły mieszkańców Anina do udziału
w festynie „Lato z Eleganzą”. Można
było skosztować znakomitych wędlin
firmy Madej i Wróbel, podsmażanych
pierogów i pizzy z Taurusa oraz uraczyć się sokami Hortex, a przy okazji
rzucić okiem na ekspozycję modnych
ubiorów.
Wpaść było warto, bo niezależnie od
przygotowanych dla uczestników rozkoszy ducha i brzucha, organizatorzy przedstawili atrakcyjną cenowo ofertę promocyjną. W ten właśnie sposób 28 sierpnia
przy sklepie na ulicy Kajki społemowcy
z Pragi Południe i Hal Banacha zachęcali
do częstszych odwiedzin w swoich sklepach. Było modnie i smacznie. Frekwencja potwierdzała, że pomysł jest dobry.
Społemowski market przy ulicy Kajki mieści w swym wnętrzu na parterze
sklep klasy Lux WSS Społem Praga Południe, a na piętrze dzierżawionym prze
Hale Bancha salon odzieży Eleganza
i drogerię Blue. Wszystko tu pachnie
jeszcze nowością – wszakże nie upłynął
nawet rok od otwarcia. Południowopraskie Społem miało tu swoją placówkę
od wielu lat. Ale właśnie te lata zrobiły
swoje, więc zdecydowano się nie na remont czy modernizację, a na wystawienie nowego budynku.
Dziś Lux ma w swej części imponującą powierzchnię handlową – 350 metrów
przy prawie 600 metrach powierzchni
ogólnej. Dobrze doświetlona przestrzeń,
szerokie alejki miedzy regałami pozwalają właściwie wyeksponować towar, a jednocześnie zapewniają klientowi komfort
zakupów. Przy całotygodniowym systemie pracy piętnastoosobowa załoga naprawdę ma co robić, a że, jak podkreśla
kierowniczka sklepu Monika Oneksiak,
są niezwykle zgranym zespołem – idzie
im to bardzo dobrze.

J

ak podaje SIS
KZRSS Społem,
Dom Handlowy
„Atlas” w Siedlcach,
należący do siedleckiej „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców, narodził się na nowo. Jego przebudowa
trwała niemal dwa lata.
Z „Tygodnika Siedleckiego” z dnia
4 sierpnia br. dowiadujemy się, że w tej
chwili nowy Dom Handlowy „Atlas”
przebija architekturą wszystkie inne
domy handlowe. Autorem jego projektu
jest znany architekt Henryk Kosieradzki. Nietypowe rozwiązania, zastosowane przy budowie, są przyjemne dla oka.
Zniknął dawny postsowiecki budynek,
z prostokątnej nieciekawej bryły wyłonił
się awangardowy, niepospolity obiekt,
którego uroda podnosi prestiż centrum
miasta. Inwestor, czyli siedlecka „Społem” PSS, ma powód do dumy.
Przebudowa „Atlasu” trwała niemal
dwa lata i nie odbywała się bezkolizyjnie. Opóźnienie inwestycji spowodowało
jedno z pięknych, ale skomplikowanych
rozwiązań architektonicznych, tzw. fortepian, czyli półkoliste zwieńczenie dachu.
– To trudna technologia, tego wyzwania podjął się jeden z podwykonawców.
Mniejsze elementy wygiął, ale gdy przyszło do dużych konstrukcji... Niestety,
zniszczył materiał – zdradza kulisy budowy prezes Marek Stępień – prezes
Zarządu „Społem” PSS w Siedlcach.
– Wykonawca ruszył wówczas w Polskę,
szukając fachowców i okazało się, że tylko jedna firma w Polsce podejmuje się
takich zadań. Specjaliści przyjechali do
Siedlec i wykonali pracę znakomicie.
Henryk Kosieradzki zadbał, aby nowy
„Atlas” wpisał się idealnie w centrum
miasta. Budynek z jednej strony wychodzi
na Skwer Niepodległości i kolumnową
siedzibę Urzędu Miasta, z drugiej otwiera
się na niezagospodarowany jeszcze plac

Galeria „Milanówek”

niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi
w wózkach będzie do dyspozycji winda. Elementy wykończeniowe i wystrój
będą takie same jak we wszystkich sklepach prowadzonych przez „Społem” PSS
w Grodzisku Mazowieckim. Budynek
Galerii Handlowej „Milanówek” będzie
otoczony parkingiem na 47 samochodów
oraz zielenią.
Otwarcie Galerii „Milanówek” dla
klientów planowane jest na początek
stycznia 2014 roku. Obecnie budynek
znajduje się na etapie stanu surowego,
zamkniętego. Trwają prace wykończeniowe.

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jakie sklepy i punkty usługowe znajdą
się w Galerii Handlowej „Milanówek”.
Trwają negocjacje grodziskiej „Społem” PSS z potencjalnymi kontrahentami. Do tej pory została podpisana jedna
umowa z właścicielami apteki. Są więc
jeszcze wolne powierzchnie do wynajęcia.
Galeria Handlowa „Milanówek” będzie kolejnym centrum handlowym
w tym regionie. Do tej pory tutejsi mieszkańcy mogą robić zakupy w centrach
handlowych w Jankach, Brwinowie
i w Podkowie Leśnej.

Zespół Morsy.

Modnie i smacznie

Sąsiedztwo z mieszczącymi się na
piętrze sklepem Eleganza i drogerią Blue
to dobra, korzystna dla obu stron symbioza. Wszystko dla wygody nabywców
– wybór szeroki i duża różnorodność
w jednym miejscu. Ktoś, kto robi zakupy
odzieżowe, przechodząc obok spożywczego zajrzy ta choćby mimochodem,
i na odwrót – od codziennych zakupów
dla domu tylko krok do świata mody.
W tym miejscu społemowski sklep
istniał, jak to się mówi, od zawsze. I mu-

Kierowniczka Monika Oneksiak.

siał wyrobić sobie niezłą markę skoro
mieszkańcy osiedla wystąpili z inicjatywą by pozostawić dotychczasową nazwę
sklepu – „Borowik”. Ale tutejszy klient
to nie tylko sąsiad z osiedla. Ruchliwa
ulica prowadząca do podwarszawskich
miejscowości ściąga tu także osoby przejeżdżające.
Bogata oferta handlowa, w której jest
oprócz artykułów spożywczych także
chemia, gospodarstwo domowe podstawowa kosmetyka i prasa, może zadowolić każdego. Sklep oferuje towary nie
tylko z najwyższej półki cenowej, choć
bardzo dba o jakość całej oferty. Nawiasem mówiąc zajmują drugie miejsce
w spółdzielni pod względem sprzedaży
towarów ekologicznych.
Ale o klienta walczyć trzeba stale,
tym bardziej, że w pobliżu pojawiły się
wielkopowierzchniowe sklepy sieciowe.
Nie ma też, co kryć, że podczas budowy
nowego sklepu część stałej klienteli nieco
się od nich odzwyczaiła i trzeba im się na
nowo przypomnieć. A takie imprezy jak
sierpniowy festyn bardzo dobrze temu
służą.
Tekst i foto:
JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Atlas przed otwarciem
gen. Wł. Sikorskiego. „Atlas” sprawia
wrażenie niezwykle lekkiego poprzez faliste linie, okrągłe okna i przeszklony dół.
Warto dodać, że plac gen. Wł. Sikorskiego ma się zmienić na bardziej reprezentacyjny. To tam ma się znajdować nowa
siedziba władz miasta.
– Jesteśmy zainteresowani wspólnym
zagospodarowaniem placu – deklaruje
prezes Marek Stępień. – Rozmawialiśmy
wstępnie z prezydentem Siedlec, wystąpimy zapewne z oficjalną propozycją.
„Społem” PSS w Siedlcach remontuje
swe obiekty sukcesywnie. Niedawno całkowicie zmodernizowano piekarnię nr 5,
mieszczącą się w pobliżu biurowca firmy.
– Ludzie przychodzą do piekarni, myśląc,
że to tam mieści się biuro. Niestety, do remontu biurowca nie możemy przystąpić,
bo budynek ma dwóch współwłaścicieli,
którzy nie zgadzają się na żadne prace budowlane – ubolewa prezes Marek Stępień.
W „Atlasie” na
parterze zainstalował
się już ING Bank
Śląski. Dwie pierwsze
kondygnacje
zajmą: perfumeria
„Imperator”, salony
mody męskiej „Morani” oraz „Adam”,
salony mody damskiej – „Solar”, „Vito
Vergelis”, „Stefanel”,
„Duet”
i „Luka”
oraz jubiler i biżuteria „Helia”, odzież
sportowa – „Vans”,
„Malita” i „Fenixal”,
galanteria skórzana
i obuwie „Jopi”, gry
i konsole „Estamps”,

a także salon „T-mobile”. Na dobudowanym drugim piętrze „Atlasu” będą pizzeria oraz restauracja z wyjściem na taras.
Inwestycja kosztowała niecałe 13 mln
złotych. Od samego początku miała zarówno zwolenników, jak i przeciwników.
– Myślę, że dziś nawet sceptycy się przekonali, że to była właściwa decyzja. Nasza firma jest dużym graczem na rynku,
ale cały czas musimy być konkurencyjni i przyciągać klientów. Konsumenci
są wymagający i jestem przekonany,
że nowy „Atlas” im się spodoba – mówi
prezes Marek Stępień, który zapowiada, że oficjalne otwarcie nowego Domu
Handlowego „Atlas” zaplanowano na
31 sierpnia br.
Opr. red.
Od Redakcji: Otwarcie DH „Atlas”,
które odbędzie się 11 września zrelacjonujemy w następnym numerze.
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Skokowy wzrost Warszawski segment
e-zakupów
c o n v enience
W ubiegłym roku w e-sklepach wydaliśmy prawie 23 mld zł. W skali roku
oznacza to wzrost o 24 proc. W internecie najczęściej kupujemy elektronikę, ale najszybciej rosnącą kategorią
są e-sklepy spożywcze. W ubiegłym
roku na codzienne sprawunki wydaliśmy 450 mln zł, jednak prognozy
firmy badawczej Internet Standard
wskazują, że za pięć lat na spożywkę
zamawianą online wydamy pięć razy
więcej – czytamy w gazeta.pl.
Z analizy firmy badawczej Harris
Interactive wynika, że Amerykanie najczęściej przeglądają produkty w handlującej elektroniką sieci Best Buy i w Walmarcie, które przez lata miały opinię
najtańszych na amerykańskim rynku.
Konsument
przychodził,
pomacał,
a potem kupował tam, gdzie jest taniej
– w Walmarcie upatrzony towar kupiło
tylko 8 proc. przeglądających, a 69 proc.
klientów poszło za ceną i dokonało zakupu w tańszym internetowym sklepie
Amazon.
Walmart wprowadził specjalną aplikację na smartfony, która pomaga klientom
znaleźć towar i daje możliwość zamówienia go w internetowym sklepie, jeśli
akurat nie ma go na magazynie. Best Buy
pozwala sprawdzić klientom na miejscu,
ile za ten sam towar zapłaciliby u konkurencji. A jeśli jest taniej – sklep zwróci
różnicę w cenie.
Z danych Ceneo.pl wynika, że ze
smartfonu na zakupach korzystają
głównie mieszkańcy Warszawy – aż
48,9 proc. ruchu mobilnego pochodzi z Mazowsza. Drugim najbardziej
mobilnym regionem jest Wielkopolska,
z której zanotowano tylko 7,95 proc.
wejść.
– W perspektywie kilku lat sklepy
będą wyglądały inaczej. Zamiast wielkich salonów będą to raczej butiki, witryny wystawowe, gdzie będzie można
obejrzeć towar i go zamówić – uważa Miron Mironiuk z agencji reklamowej
DDB. Tomasz Siedlecki, dyrektor marketingu w RTV Euro AGD uważa, że zawsze będą istniały dwie grupy klientów
– nastawieni na niską cenę i ci gotowi
zapłacić więcej w zamian za pewność
zakupów.

Płatności telefonami
zastąpią karty
W ciągu ostatnich 5-10 lat znacząco
zmieniło się podejście konsumentów
i firm do płatności bezgotówkowych.
W coraz większym stopniu stawiamy
dziś na wygodę, szybkość i bezpieczeństwo transakcji. Na tę postawę wpłynęło szereg czynników, które można
ująć w trzech kategoriach: kryzys
finansowy, regulacje i technologia.
W rezultacie gotówka jest coraz częściej wypierana przez innowacyjne, cyfrowe kanały płatności – mówi Paweł
Markowski z Six Payment Services.
Co ważne: zmiany, jakie obserwujemy dziś na rynku płatności bezgotówkowych są podyktowane oczekiwaniami klientów. Nowe pokolenie klientów
banków oczekuje produktów takich jak
płatności online i bankowość mobilna.
Rada ds. Płatności w Wielkiej Brytanii przewiduje, że w ciągu najbliższych
ośmiu lat płatności dokonywane za pośrednictwem telefonów komórkowych
zastąpią te realizowane dotychczas przy
użyciu kart kredytowych i debetowych.
Aby budować lojalność klientów, banki wprowadzają więc nowe technologie
i standardy bezpieczeństwa – dodaje Paweł Markowski.
Sprzedawcy z rynku horeca także podążają za nowymi standardami płatności. Coraz powszechniejsza digitalizacja
i wszechobecność smartfonów sprawiają, że stawiają oni dziś na e-commerce,
płatności zbliżeniowe czy innowacyjne usługi jak DCC (Dynamic Currency
Conversion), umożliwiającą klientom
z zagranicy płatność w rodzimej walucie.
Obustronnych korzyści z wdrażania nowych standardów i technologii jest wiele: oprócz redukcji nakładu pracy, wynikającej z obrotu gotówką, eliminujemy
również ryzyko kradzieży lub pomyłki
szczególnie w sytuacji, gdy restaurator
przyjmuje płatności w różnych walutach.
Dostępność płatności kartą podnosi prestiż restauracji, zapewnia wygodę klienta
oraz bezpieczeństwo transakcji. Klienci
wyposażeni w smartfony, tablety i karty płatnicze oczekują, iż zostanie to zauważone i docenione przez sprzedawcę,
którzy otrzymują w zamian możliwości
generowania wyższych obrotów – uważa
Paweł Markowski.

Ponad milion metrów kwadratowych powierzchni najmu, mocny trend
rozbudowy oraz rozwój oferty centrów
typu convenience na obrzeżach miast,
to główne wnioski płynące z najnowszego raportu Jones Lang LaSalle.
– Pierwsze półrocze 2013 r. było spokojnym okresem na warszawskim rynku
handlowym. Warto zwrócić uwagę umacniający się trend rozbudowy już istniejących obiektów połączony z odświeżeniem
ich oferty. Dobrym przykładem jest trwająca rozbudowa Galerii Mokotów oraz
metamorfoza centrum Klif. Swój food court remontuje również Galeria Wileńska.
Również Blue City, Wola Park, Arkadia,
Złote Tarasy a także Park Handlowy Targówek nieprzerwanie uzupełniają i odświeżają swoją ofertę wprowadzając nowe
marki i usługi – tłumaczy Anna Wysocka,
dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni
Handlowych, Jones Lang LaSalle.
– Kolejnym trendem jest umacnianie
się segmentu convenience, czyli małych
osiedlowych centrów handlowych umożliwiających szybkie zakupy w drodze do
lub z pracy. Takie centra powstają również na obrzeżach miasta, generując rozwój oferty handlowej w miejscowościach
podwarszawskich. Warto również zwrócić
uwagę na rosnącą rolę ulic handlowych,
ze szczególnym uwzględnieniem Nowego Światu, Chmielnej, Marszałkowskiej,
Mokotowskiej czy Placu Trzech Krzyży
– dodaje Wysocka.
Całkowita podaż nowoczesnych obiektów handlowych w aglomeracji warszawskiej (centrów handlowych, parków handlowych, wolnostojących magazynów
handlowych i centrów wyprzedażowych)
wyniosła na koniec I półrocza 1 588 000
mkw. – czyli 14 proc. całkowitych zasobów kraju. Zasoby powierzchni najmu
w samych centrach handlowych w aglomeracji warszawskiej wynoszą dzisiaj 1
083 000 mkw. w 35 obiektach.
W II kw. 2013 r. do użytku oddano jedno centrum typu convenience na
obrzeżach Warszawy – Galerię Podkowa
(ok. 8 000 mkw.) w Podkowie Leśnej.
Swoją powierzchnię najmu z 22 200 do
32 900 mkw. powiększyło również centrum Auchan w Łomiankach. W jednym
z najpopularniejszych centrów handlowych w stolicy – Galerii Mokotów – trwa
rozbudowa o kolejne 5 000 mkw. najmu.
Na drugim piętrze, w ramach remontu
strefy food court i powiększania oferty
gastronomicznej, kolejno uruchamiane są
nowe restauracje. Sukcesywnie otwierają
się nowe lokale – działa już odnowiony i powiększony sklep Zara, a większy
Peek & Cloppenburg jest w trakcie prac
wykończeniowych. Jeszcze w tym roku
otworzy się Galeria Miejska – centrum
o powierzchni 15 500 mkw. powstające
w ramach projektu biurowo – handlowego Plac Unii.
Rozwojowi rynku handlowego sprzyjają najwyższe w kraju statystyki siły
nabywczej – w przypadku aglomeracji
warszawskiej jest to 9 294 euro na osobę na rok. To 61 proc. wyżej niż średnia
krajowa.
Poziom
nasycenia
powierzchnią
handlową w aglomeracji warszawskiej
wynosi 435 mkw. na 1 000 mieszkańców. Co ciekawe, po uruchomieniu
Galerii Miejskiej Plac Unii, wskaźnik
ten wzrośnie do 444 mkw., ale nadal będzie jednym z najniższych spośród największych rynków w kraju.
Wskaźnik powierzchni niewynajętej
– utrzymujące się zainteresowanie najemców
Najgłośniejszym wydarzeniem ostatnich miesięcy na warszawskim rynku
handlowym było bez wątpienia otwarcie
pierwszego w Polsce sklepu Louis Vuitton. 270-metrowy flagowy salon tej marki
od czerwca działa w domu towarowym
vitkAc przy ul. Brackiej. Pojawienie się
LV w Polsce poszerza segment marek
luksusowych i wzmacnia jego dalszy rozwój.
Otwarcie nowych obiektów handlowych poszerza ofertę marek dostępnych
w miejscowościach podwarszawskich.
Przykładowo, główni najemcy Podkowy
Leśnej to m.in. Marcpol, H&M, CCC,
Rossmann i Avans. Z kolei w Auchan
w Łomiankach znajdziemy m.in. H&M,
Reserved, C&A, CCC, Centro, Sephorę
czy Empik.
Pomimo wysokiej podaży, rynek
warszawski dobrze absorbuje obecne
zasoby. Silny popyt na wysokiej jakości
powierzchnię handlową w wiodących
centrach w Warszawie utrzymuje wskaźnik niewynajętej powierzchni na stabilnym poziomie ok. 2 proc. – jeden z najniższych na tle pozostałych głównych
aglomeracji kraju.
Stawki typu „prime” za lokale o powierzchni 100 mkw. z ubraniami i dodat-

kami w najlepszych galeriach handlowych
pozostają na stabilnym poziomie i utrzymują się pomiędzy 80 a 90 euro za metr
kwadratowy miesięcznie. Porównywalny
poziom czynszów jest notowany przy
głównych ulicach handlowych. Z analiz
Jones Lang LaSalle wynika, że trwająca
rekomercjalizacja niektórych kluczowych
centrów na rynku warszawskim może
przyczynić się w najbliższym czasie do
wzrostu czynszów prime do 100 euro za
metr kwadratowy miesięcznie.

Warszawscy detaliści
łamią zakaz
Prawie 80% sprzedawców pracujących w 24 sklepach, objętych badaniem
„tajnego klienta” na warszawskiej Pradze Północ, sprzedaje napoje alkoholowe młodzieży wyglądającej na mniej
niż 18 lat.
W 5 spośród 24 objętych badaniem
sklepów „młodzi audytorzy” zostali poproszeni o pokazanie dowodu osobistego
lub innego dokumentu potwierdzającego
ich wiek, a wobec braku ww. dokumentu – odmówiono im sprzedaży alkoholu.
W pozostałych 19 placówkach sprzedawcy gotowi byli sprzedać piwo młodym audytorom – pokazują wyniki najnowszych
badań „tajnego klienta” zrealizowanych
na początku lipca 2013 r. przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu
Nieletnim” na zlecenie i dzięki dofinan-

w 2012 roku stanowiły one wolumenowo
7 proc. całego segmentu soków. W tym
samym roku, wg estymacji konsumpcji,
dokonanych przez Euromonitor International, przeciętny Polak wypił 0,2 litra soków wyciskanych. Jednak w porównaniu
z takimi krajami jak Francja czy Wielka
Brytania, gdzie spożywa się rocznie ponad 7 litrów soków NFC na osobę, Polska
wciąż pozostaje w tyle zestawienia.

Płatność kartą
od 20 złotych?
W Polsce w obiegu znajduje się
około 33 milionów kart płatniczych.
Z roku na rok wzrasta też liczba i wartość transakcji bezgotówkowych. Kartą zapłacimy w centrum handlowym,
pociągu, restauracji, a niestety – terminali często brakuje w małych, osiedlowych sklepach. Właściciele sklepów,
analizując dziś wszystkie ‘za i przeciw’
wdrożeniu terminala POS, biorą pod
uwagę wielkość i lokalizację placówki,
poziom generowanych obrotów i profil
klientów, których płatności uzasadnią
umożliwienie płatności bezgotówkowych. I często dochodzą do wniosku, że
wdrożenie terminala jest nieopłacalne
ze względu na wysokie koszty – mówi
Sebastian Ramatowski, SIX Payment
Services.
– Warto spojrzeć jednak na to z innej
strony: dzisiejsze terminale płatnicze są

Krajowa Platforma Handlowa „Społem” konsekwetnie promuje markę własną
„Społem”.
sowaniu Dzielnicy Praga Północ m.st.
Warszawy.
Sklepy, na terenie warszawskiej Dzielnicy Praga-Północ, w których odmówiono sprzedaży napojów alkoholowych
osobom niepełnoletnim po ich uprzednim
wylegitymowaniu to: Sklep „EDEN”
przy ul. Darwina, Sklep ogólnospożywczy, Marek Sosiński, przy ul. Kowińskiej,
Hipermarket Carrefour przy ul. Targowej,
Hipermarket Tesco przy ul. Stalowej oraz
sklep na stacji paliw PKN ORLEN przy
ul. 11 Listopad.
Uzyskane wyniki są nieco gorsze od
tych, jakie otrzymano w podobnym badaniu przeprowadzonym na warszawskiej
Pradze-Północ w 2010 r. W 2010 r. prawie
29% prób zakupu piwa przez „młodych
audytorów” zakończyło się prośbą sprzedawcy o okazanie dowodu osobistego.
W bieżącym roku odsetek ten spadł do
poziomu 21%.

Wzrost sprzedaży
soków
Rośnie sprzedaż soków wyciskanych
bezpośrednio z owoców, dostępnych
w kartonach aseptycznych Tetra Pak.
Segment ten staje się coraz bardziej
atrakcyjny zarówno dla konsumentów,
jak i producentów soków oraz opakowań – jak wynika z danych Nielsen,
w pierwszych czterech miesiącach 2013
roku odnotowano trzykrotnie większą
wolumenową dynamikę wzrostu w tym
segmencie niż na rynku soków odtwarzanych z zagęszczonego soku owocowego. Mimo wyższej ich ceny. W tym
czasie sprzedano o 16 proc. więcej soków NFC w porównaniu z rokiem ubiegłym, donosi portalspozywczy.pl..
Soki wyciskane bezpośrednio z owoców są nadal nowością na polskim rynku,
choć ich sprzedaż rośnie obecnie w dynamicznym tempie. Wyróżnia je to, że dzięki pasteryzacji i zastosowaniu kartonowego aseptycznego opakowania, zachowują
świeżość i naturalny smak przez wiele
tygodni bez konieczności dodawania konserwantów.
Znane na Zachodzie soki NFC w kartonach zyskują na popularności również
wśród polskich konsumentów. Wg danych z panelu detalicznego Nielsen

minikomputerami, oferującymi aplikacje
pozwalające na sprzedaż dodatkowych
usług. Perspektywa postawienia terminala
w małym osiedlowym sklepiku wyłącznie
po to, by rozliczał on transakcje kartowe
nie jest zachęcająca zarówno dla właściciela sklepu jak i agenta rozliczeniowego.
Natomiast małe sklepy są bardzo interesującymi miejscami z punktu widzenia
wartości dodanej, jaką można z terminala
wygenerować. Są to na przykład doładowania telefonów komórkowych, kody
jednorazowe czy płatności za rachunki
– dodaje Sebastian Ramatowski.
Warto wziąć to pod uwagę, bo korzyści
z płatności kartą jest wiele: oprócz redukcji nakładu pracy, wynikającej z obrotu
gotówką, eliminujemy również ryzyko
kradzieży gotówki czy pomyłki przy jej
przeliczaniu. Możliwość płatności kartą
zapewnia wygodę klienta, dbałość o bezpieczeństwo płatności, a także pozwala
generować wyższe obroty, bo płacąc kartą
często wybieramy dodatkowe produkty,
które nie znajdowały się na wyjściowej
liście zakupów – uważa przedstawiciel
SIX Payment Services.

Protest Fundacji
Polskiego
Handlu
Posłowie przegłosowali pakiet zmian
w Kodeksie Karnym, wśród których
określili, że kradzież lub zniszczenie
mienia do 1/4 wynagrodzenia minimalnego będzie jedynie wykroczeniem.
Fundacja Polskiego Handlu protestuje
wskazując na katastrofalne skutki społeczne takiej zmiany. Solidarna Polska
złożyła w tej sprawie poprawkę, utrzymującą obecny stan prawny w kwestii kradzieży (przestępstwo dopiero od 250 zł).
Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez SP, organizatora kampanii
„NIE dla kradzieży od 1000” przedstawiciele Fundacji Polskiego Handlu ponowili
apel o obronę ich konstytucyjnych praw.
– Chcę z tego miejsca zadać tylko jedno
pytanie: czy nasze bezpieczeństwo i konstytucyjne prawo do ochrony własności
to coś, co można przeliczać na pieniądze
i waloryzować co roku wraz ze zmiana-

mi w płacach? – pytał wówczas Marcin
Kraszewski, Dyrektor Fundacji Polskiego Handlu, zaproszony na konferencję
– Już obecnie średniej wielkości sklep
traci rocznie na kradzieżach od kilku do
kilkunastu tys zł. Sprawcy kradzieży do
250 zł, nawet gdy zostaną złapani pozostają praktycznie bezkarni – mówił.
Podczas głosowania Sejm poprawkę
odrzucił i przyjął pakiet ustaw wraz ze
zmianą progu wykroczenia dla kradzieży. – Odejście od absurdalnego pomysłu
kwoty granicznej 1000 zł jest niewątpliwie ogromnym sukcesem wszystkich zaangażowanych w protest osób i organizacji – mówi Dyrektor Fundacji Polskiego
Handlu.
– W porównaniu do tej liczby 400 zł
wydaje się dużym „ustępstwem”, jednak
należy pamiętać, że kwota ta będzie stale
rosła wraz z waloryzacją minimalnego
wynagrodzenia. Pojęcie kradzieży stało
się więc względne – trudno o bardziej
destrukcyjny przekaz, zwłaszcza dla
młodego pokolenia – podkreśla Kraszewski.
Początkowo posłowie proponowali
stałą kwotę 1000 zł jako granicę przestępstwa, następnie pod naciskiem opinii społecznej i działań min. organizacji handlu,
w tym Fundacji Polskiego Handlu odnieśli tę granicę do połowy minimalnego
wynagrodzenia (800 zł). Ostatecznie limit
spadł do 1/4, czyli 400 zł.

Energetyki
Na rynku energetyków miało nadejść
nasycenie, a tymczasem napoje energetyzujące – z 8-procentowym wzrostem
sprzedaży w ujęciu ilościowym (od lipca
2012 r. do czerwca 2013 r., według danych Nielsena) – błyszczą na tle branży
– podaje 7 sierpnia Puls Biznesu.
Jak informuje Puls Biznesu, w sektorze napojowym na widocznym plusie jest
jeszcze tylko woda butelkowana. Reszta
kategorii traci lub utrzymuje sprzedaż na
dotychczasowym poziomie. O tym, że
dużo więcej energetyków Polacy nie są
już w stanie wypić, producenci mówią od
dłuższego czasu. Jesteśmy szóstym rynkiem w Europie pod względem wielkości
spożycia.
Zdaniem przedstawicieli branży,
wzrost na rynku energetyków można tłumaczyć wprowadzanymi innowacjami
oraz sporymi wydatkami na marketing,
jakich nie szczędzą nowe, sprawdzone za
granicą marki, np. Monster czy Rockstar.
Jednak, jeśli wziąć pod uwagę początek
2013 roku, kategoria notuje spadek rok
do roku, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym. Przyczyną może
być wyhamowanie wzrostu w dyskontach
i rozwoju marek własnych – czytamy
w Pulsie Biznesu

Zmiana
nawyków
zakupowych

Cena nie jest już najważniejszym kryterium dla polskich konsumentów – wynika z badania Nielsena, na które powołuje się „Rzeczpospolita”. Najwięcej
ankietowanych, bo aż czterech na pięciu
Polaków, wskazało na jakość. To wynik
wyższy od średniej europejskiej, która
wynosi 73 proc. Cenę jako najważniejsze kryterium wskazało 65 proc. naszych
rodaków, co jest równe średniej europejskiej. Specjaliści oceniają wyniki badania jako przełom w myśleniu konsumenckim. Według gazety to wskazówka dla
producentów marek własnych, że takie
produkty nie mogą odbiegać jakością,
składem i opakowaniem od markowych.
Jak wynika z badania Nielsena, do marek przywiązanych jest mniej niż połowa
(47 proc.) Polaków. Wynik ten jest równy średniej europejskiej. Badanie Nielsena przeprowadzono na 29 000 osobach
z 58 krajów.

Korzystny zakaz
handlu
Szefowie centrów handlowych wcale
nie narzekają na zakaz handlu w święta – czytamy w Dzienniku Zachodnim
14 sierpnia. – Zawsze gdy w danym tygodniu przypada dzień bez handlu, w pozostałe dni notujemy zwiększony napływ
klientów. Zazwyczaj wzrost liczby klientów w takich dniach sięga 30-60 procent
– mówi Mirosław Cechowski, dyrektor
galerii Agora w Bytomiu. – Trzeba pamiętać, że nowoczesne centra to nie tylko
handel. Agora jest obiektem wielofunkcyjnym i np. kino, wybrane restauracje
i kawiarnie, klub rozrywki z kręgielnią
są otwarte. Ich zakaz handlu nie dotyczy
– dodaje Cechowski.
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CO PISZĄ INNI?
W 2015 r. wartość rynku
żywności ekologicznej wyniesie ok. 700 mln zł
portalspozywczy.pl
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zacunkowa wartość rynku żywności ekologicznej wynosi 550600 mln zł. Ten segment cały czas
rośnie dwucyfrowo. Na kolejne lata zakładamy bezpieczny wariant prognozy
i przewidujemy, że w 2015 r. wartość
tego rynku wyniesie ok. 700 mln zł.
Przy większym wsparciu ze strony rządu wartość ta może zostać szybko przekroczona – mówi serwisowi www.portalspozywczy.pl Agnieszka Górnicka,
prezes agencji badawczej Inquiry.
– Niewiedza, a wręcz dezorientacja
konsumentów jest barierą, potęgowa-

mleczne, mięso, wędliny – mówi Agnieszka Górnicka.
Zdaniem ekspertki ważną rolę w promocji produktów ekologicznych mogą
odegrać instytucje państwowe. – Ministerstwo Rolnictwa miało poprowadzić
kampanię wspierającą produkty ekologiczne, jednak do tego nie doszło. Szkoda, bo rynek żywności ekologicznej rozwija się i do dalszego rozwoju rządowe
wsparcie jest niezbędne – dodaje.

Polacy wydają miliony
na ekożywność
Zdaniem analityków w Polsce rośnie
zainteresowanie ekologiczną żywnością. A spowolnienie gospodarcze w niewielkim stopniu zahamowało popyt na
ekojedzenie – czytamy w Rzeczpospolitej 30 lipca.
Sławomir Chłoń, prezes spółki Organic Farma Zdrowia, szacuje, że w tym
roku sprzedaż ekologicznej żywności
wzrośnie o 10–15 proc. Jego zdaniem

          Str. 
jest duży problem z ich dostępnością
i informacją na ich temat. Klienci
są gotowi zapłacić wyższą cenę za
produkty ekologiczne, jednak muszą
mieć pewność, że te produkty faktycznie spełniają normy ekologiczne i certyfikaty nie są nadużywane. Ale przede
wszystkim muszą mieć do tych produktów dostęp. Zorganizowane sieci takie
jak np. Organic Farma Zdrowia, obecna
na naszym rynku, nie pokrywają zapotrzebowania polskich konsumentów,
firma cały czas inwestuje w rozwój i nie
jest przecież w stanie otworzyć sklepu
na każdym rogu – dodaje prezes Inquiry.
Dla sieci handlowych dużym problemem jest to w jaki sposób powinno się te produkty sprzedawać, czy
wszystkie kategorie produktów ekologicznych plasować na odrębnej półce
czy dane kategorie łączyć z tradycyjną
żywnością.
Konsumenci traktują sklepy jako
źródło informacji, oczekują od sklepu, że
nimi jakoś pokieruje i pomoże w decyzji

Rynek eko-żywności
ną przez obecność wszelkiego rodzaju
podróbek. Na rynku jest wiele produktów, które udają ekologiczne, choć nimi
nie są. Dodatkowo, żywność ekologiczna bywa mylona z tzw. zdrową żywnością i żywnością produkowaną tradycyjnymi metodami. Wielu konsumentów
sądzi, że kupuje produkty ekologiczne,
gdy wcale tak nie jest – mówi Agnieszka Górnicka, prezes agencji badawczej
Inquiry.
Polski konsument jest w stanie zapłacić za ekologiczną żywność o 20-30 proc.
więcej niż za zwykłe produkty. Jednak
ten sam konsument nie do końca rozumie na czym polega różnica, nie wie, że
są certyfikaty, normy, kryteria. – Uważa, że żywność ekologiczna to wiejskie
jaja, jednak nie zdaje sobie sprawy, że
można to sprawdzić na podstawie klasy
jaj. Producenci mu nie ułatwiaj zadania,
stosując enigmatyczne opisy produktów.
Produkt ekologiczny musi konsumentom
oferować coś, co uzasadni jego wyższą
cenę, musi być smaczniejszy albo ładniej
zapakowany niż standardowe produkty,
musi się od nich różnić. Sama ekologia
nie sprzeda się bez odpowiedniego i rzetelnego marketingu – twierdzi Agnieszka
Górnicka.
Kolejnym problemem branży jest dominacja produktów pakowanych. – Brakuje świeżej żywności ekologicznej.
Wynika to oczywiście z jeszcze mniejszej dostępności produktów świeżych.
Największe zapotrzebowanie jest na jaja,
warzywa, owoce, pieczywo, produkty
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polski rynek ekożywności ma szansę
rozwijać się w tempie 20-30 proc. przez
kolejnych wiele lat.
Jak informuje Rzeczpospolita, firma
Euromonitor International szacuje, że do
2016 r. wydatki Polaków na pakowane
ekoprodukty mogą wynieść 260 mln zł,
podczas gdy w 2012 r. Polacy wydali na
te produkty 2012 mln zł.
W połowie 2013 r. uprawnienia do
produkcji ekologicznej żywności miały 342 przetwórnie. W Polsce działa ok.
27,5 tys, gospodarstw ekologicznychh.

Eksponowanie
ekoproduktow
– Patrzymy na rynek spożywczy
przez pryzmat handlu. W segmencie żywności ekologicznej negatywnie
uderza to, jak bardzo nieefektywna
jest dystrybucja i cały łańcuch dystrybucyjny od producenta do konsumenta
– mówi serwisowi www.portalspozywczy.pl Agnieszka Górnicka, prezes
agencji badawczej Inquiry.
Problemy dystrybucyjne dotyczą praktycznie każdego segmentu, który wymaga specyficznego podejścia. A produkty
ekologiczne są bardzo specyficznym
produktem bo nie są przeznaczone dla
każdego, z tego względu, że muszą być
wyprodukowane i sprzedawane w nietypowy sposób.
– Polski konsument chciałby
kupować produkty ekologiczne, jednak
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Elżbieta Rydz
z PSS w Pruszkowie

ani Elżbieta Rydz jest osobą rzutką,
zdecydowaną i posiadająca cenną zdolność posługiwania się tzw.
rozdzielną uwagą. Przed rozpoczęciem
naszej rozmowy mogłem to zaobserwować, gdyż musiała jeszcze załatwić kilka pilnych spraw. Pojawił się bowiem
dostawca z lodami, który miał być kilka
godzin wcześniej; następnie trzeba było
wyprawić pieniądze do banku – bo już na
nie czekała osoba, która miała się zająć
wpłatą…Odbyło się to doprawdy w ekspresowym tempie. Teraz p. Elżbieta mogła mi poświęcić dłuższą chwilę swojego
czasu.
Rozmowa przebiegła w niesłychanie
sympatycznym klimacie, gdyż moja rozmówczyni potrafi być i przemiłą, i nadzwyczaj bezpośrednią.
W przyszłym roku upłynie już 35
lat, od kiedy podjęła pracę w „Społem”
Powszechnej Spółdzielni Spożywców
w Pruszkowie. I – jak twierdzi– nawet
wtedy, kiedy łatwo było zmienić pracę
na inną (np. lepiej płatną, lżejszą, gdzieś
w biurze itp.) to „nigdy ją do tego nie
ciągnęło, pomimo tego (jak dodaje) że
praca w handlu jest ciężką pracą. Ale to
w tej właśnie pracy czuje na co dzień ,
że się naprawdę spełnia”. „ Trzeba lubić
to, co się robi, bo praca wykonywana
«pod jakimś przymusem czy tylko dla zarobku» to dla byłby niej jakiś codzienny
koszmar, coś okropnego…

Prawo na co dzień l Prawo na co dzień l

dniu 23 sierpnia 2013r. wejdą
zmiany w przepisach o czasie
pracy na podstawie ustawy z
dnia 12 lipca 2013r. zmieniającej Kodeks
pracy oraz ustawę o związkach zawodowych (Dz.U.poz. 896). Zmiany te dotyczą poniżej wskazanych zagadnień:
1) wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy – w dotychczasowych przepisach okres rozliczeniowy
mógł wynosić do 4 miesięcy, z wyjątkiem skróconego tygodnia pracy i w
systemie czasu pracy weekendowej,
w równoważnym czasie pracy można było wydłużyć okres rozliczeniowy do 3 lub 4 miesięcy. W wyniku
zmian w art.129§ 2 Kodeksu pracy
w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami

co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który
rozkład ten został sporządzony. Zgodnie z nowelizacją pracodawca nie ma
obowiązku sporządzania rozkładu
czasu pracy, jeżeli: rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy,
obwieszczenia albo z umowy o pracę,
albo w porozumieniu z pracownikiem
ustali czas niezbędny do wykonania
powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający
z norm czasu pracy; w takim przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik, albo na pisemny wniosek pracow-

obiektywnymi lub technicznymi albo
dotyczącymi organizacji pracy, okres
rozliczeniowy będzie mógł być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12
miesięcy, przy zachowaniu ogólnych
zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
Wprowadzono przepis przejściowy, że
okresy rozliczeniowe wprowadzone
zgodnie ze zmianami wynikającymi
z art. 129 § 2 i art. 150 § 2 K.p., trwające w dniu wejścia w życie ustawy
nowelizującej, skończą się z upływem
czasu, na jaki zostały wprowadzone.
2) rozkład czasu pracy – w systemie
pracy charakteryzującym się zmiennością godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy należało sporządzić rozkład
czasu pracy dla każdego pracownika.
Obecnie po zmianach te zasady zostały bardziej uszczegółowione, a mianowicie: rozkład czasu pracy danego
pracownika może być sporządzony –
w formie pisemnej lub elektronicznej
– na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej
1 miesiąc. Pracodawca przekazuje
pracownikowi rozkład czasu pracy

nika stosuje do niego rozkłady czasu
pracy zawierający ruchomy czas pracy, albo na pisemny wniosek pracownika ustali mu indywidualny rozkład
czasu pracy. Jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy
w przyjętym okresie rozliczeniowym,
pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż
minimalne wynagrodzenie za pracę.
W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu
pracy wysokość tego wynagrodzenia
ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy.
Ponadto nowelizacja w rozkładach
czasu pracy wprowadziła ruchomy czas
pracy – gdyż do tej pory przepisy nie dopuszczały takiej organizacji pracy w której
pracownik sam decydowałby o godzinach
rozpoczęcia pracy i zakończenia w ramach
określonych przez pracodawcę. Na podstawie dodanego art. 1401 K.p. ruchomy
rozkład czasu pracy będzie mógł być stosowany przy: ustalaniu rozkładów czasu
pracy przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy w dniach pracy pracow-
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zakupowej. Jednak przy obecnej organizacji rynku konsument może się jedynie
pogubić – dodaje Agnieszka Górnicka.
Jej zdaniem dużym problemem jest
również marketing tych produktów, bo
mniejsze podmioty nie zawsze mają
odpowiednie zaplecze finansowe na tego
typu wydatki.
Szacunkowa wartość rynku żywności
ekologicznej wynosi 550-600 mln zł.
Ten rynek rośnie dwucyfrowo. Na kolejne lata zakładamy bezpieczne prognozy, szacujemy, że w 2015 r. wartość
tego rynku wyniesie ok. 700 mln zł.
Co zdaniem ekspertki jest przeszkodą
w
rozwoju
rynku
ekologicznej
żywności? – Niewiedza konsumentów jest
pewną barierą, na to wszystko nakłada się
też również temat podróbek. Na rynku jest
wiele produktów, które udają ekologiczne,
choć nimi nie są. Polski konsument jest
w stanie zapłacić za ekologiczną żywność
więcej o 20-30 proc. niż za tradycyjną
żywność. Jednak ten sam konsument nie
do końca rozumie na czym ta żywność
ekologiczna polega, że są certyfikaty,
normy, kryteria. Uważa, że żywność ekologiczna to wiejskie jaja, jednak nie zdaje
sobie sprawy, że są różne rodzaje jaj.
Producenci mu tego nie ułatwiają przez
enigmatyczne opisy produktów – dodaje.
Poza tym problemem branży jest to, że ta
branża stoi pakowanymi produktami a nie
świeżą żywności. Największe zapotrzebowanie jest na jaja, warzywa, owoce,
pieczywo, produkty mleczne, mięso,
wędliny.

Trzeba lubić swoją pracę

ników, określaniu przedziału czasu, w którym pracownik powinien podjąć pracę.
Wykonywanie pracy zgodnie z ruchomymi rozkładami czasu pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku
dobowego i tygodniowego. W rozkładach
czasu pracy ustalających różne godziny
rozpoczęcia pracy ponowne wykonywanie
pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy
w godzinach nadliczbowych
3) przerywany czas pracy – do chwili zmian system ten był możliwy do
wprowadzenia w zakładzie pracy tylko w układzie zbiorowym pracy za
zgodą organizacji związkowych. Nie

Zmiany w czasie pracy

można było go stosować i nadal nie
będzie w systemie równoważnego
czasu pracy oraz w systemie ruchu
ciągłego, w skróconym tygodniu
pracy i w systemie weekendowym.
Natomiast w nowelizacji dopuszczono wprowadzenie przerywanego
czasu pracy w układzie zbiorowym
pracy lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa
zakładowa organizacja związkowa –
w porozumieniu z przedstawicielami
pracowników wyłonionymi w trybie
przyjętym u tego pracodawcy. Jeżeli nie będzie możliwe uzgodnienie
treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami
związkowymi, pracodawca uzgodni
treść porozumienia z organizacjami
związkowymi reprezentatywnymi.
4) odpracowanie zwolnień od pracy w
celach prywatnych– ustalono zasadę, że nie stanowi pracy w godzinach
nadliczbowych czas odpracowania
zwolnienia od pracy, udzielonego
pracownikowi, na jego pisemny
wniosek, w celu załatwienia spraw

osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa
pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego.
5) tryb wprowadzania w) w zmian
– zgodnie z nowelizacją przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12
miesięcy oraz rozkłady czasu pracy
w ruchomym i przerywanym systemie
ustala się:
• w
 układzie zbiorowym pracy lub
w porozumieniu z zakładowymi
organizacjami związkowymi; jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie
treści porozumienia ze wszystkimi
zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia
treść porozumienia z organizacjami

Pani Elżbieta już od małego dziecka
chciała być sprzedawcą. Zabawa z koleżankami w sklep, w pierwszych klasach
szkoły podstawowej, była jej ulubioną.
Dlatego też, beż żadnego wahania, wybrała później szkołę handlową.
W 1979 r, jeszcze będąc formalnie
uczennicą w szkole handlowej, rozpoczęła praca zawodową w „Społem”
PSS w Pruszkowie. Przeszła wszystkie
szczeble w zawodowej hierarchii: była
sprzedawcą, kasjerem, zastępcą kierownika sklepu. Teraz kieruje dużym (ok.
200 m.kw. hali sprzedażowej) sklepem
nr 113 o nazwie «Market Podkowa»,
w Leśnej Podkowie, przy ul. Jana Pawła
II 13.
Za rzetelną, ofiarną pracę została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.
E. Rydz zamieszkuje, wraz z wymagającą opieki Matką w podeszłym wieku,
w „zwyczajnym bloku”. Uważa, że Leśna
Podkowa – nie tylko ze względu na mikroklimat – jest po prostu „trochę innym
światem”, aniżeli większe miejscowości
(nie mówiąc już o Warszawie!). Jakby
lepszym i spokojniejszym… Do pracy dojeżdża, bez względu na porę roku
(a więc także podczas mrozów w zimie!),
rowerem. Odpoczywa na działce, gdzie
jest „wszystkiego po trochu”: drzewek
owocowych, warzyw i kwiatów. Tam też
„ładuje życiową energię”. Poza tym lubi
książki i telewizyjne reportaże przyrodnicze.
Tekst i foto:
Cezary Bunikiewicz
związkowymi reprezentatywnymi,
albo
• w
 porozumieniu
zawieranym
z przedstawicielami pracowników,
wyłonionymi w trybie przyjętym
u danego pracodawcy – jeżeli
u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.
Zgodnie z nowelizacją pracodawca
przekazuje kopię porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego
właściwemu okręgowemu inspektorowi
pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia
zawarcia porozumienia. Natomiast rozkłady czasu pracy w ruchomym systemie,
mogą być także stosowane na pisemny
wniosek pracownika, niezależnie od
ustalenia takich rozkładów czasu pracy
w powyższym trybie (w układzie lub porozumieniu).
Opracowała:
Monika Bobke

Str. 															
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W OPARACH ABSURDU przy
Ząbkowskiej nie jest aż tak absurdalnie...
Owszem, pomieszano wszystko, fajne
kolorowe ściany i meble staroświeckie,
stare dywany, kinkiety, figurki Madonny,
jak z pobliskiego Bazaru Różyckiego, jak
z kapliczek podwórkowych, nietypowe
schody na zaciszne pięterko i dwie szafy
pełne piw!
Ale jest tu szczególny luz. Już po paru
minutach gawędziłem swobodnie z sąsiadkami i sąsiadem o regionalnych piwach i czeskich, których mamy tu duży
wybór. Próbowaliśmy wspólnie i raciborskie, i namysłowskie, i lwóweckie, i czeskiego Kozla, czy czernohorske tmave...
I ranking był trudny...
Z pewnością dobre były spore pierogi
miejscowe z kapustą, mięsem i grzybami
po 16 zł. Moja kapusta była wyśmienita, odpowiednio kwaśna, ale ciasto zbyt
grube, bo taki tu zwyczaj. Na „Różycu”
zawsze podawano takie treściwe pierogi,
a flaki „z pulpetamy” jakie... palce lizać.
Warto powtórzyć...
Aha, w ofercie zdołałem jeszcze wyczytać o klasyce starowarszawskiej śledź z cebulą, chleb ze smalcem, żurek
po 9 zł, bigos za 12, tatar wołowy, nóżki
wieprzowe, strogonow po 15. Obsługa
dyskretna i wyrozumiała.
Chciałoby się rzec że CAFFEE BISTRO STARA PRAGA na rogu Ząbkowskiej i Brzeskiej to niezła rupieciarnia, ale tak naprawdę wszystko dobrane
ze smakiem, bo ciemne stare, odnowione
meble, w tym głębokie fotele, stary ładny
żyrandol świecowy, jak u ciotki na Solcu, na oryginalnym odnowionym plafonie, uzupełnione stałą wystawą grafik
i obrazów. Witryna nawiązuje do starych
praskich klimatów. Ale to w połączeniu
ze srebrnymi rurami wentylacyjnymi,
nowoczesnymi lodówkami, lecz... przy
autentycznym dębowym szynkwasie...
W środku mamy sale jadalne, stylizowane na dawne pokoje stołowe z duży-

AKWARIUM

Z

winnik ogonopręgi należy do
najbogatszej w gatunki rodziny
ryb kąsoczkowatych. Rodzina ta
zasiedla słodkie wody strefy tropikalnej
i subtropikalnej i obejmuje ponad 150
rodzajów i ponad 800 gatunków zgrupowanych w podrodzinach. Zwinnika
ogonopręgiego w warunkach naturalnych można spotkać w rzekach
Brazylii, Argentyny i Paragwaju. Po
raz pierwszy do Europy sprowadzony
został w 1922 r.
Rybki te w naturze dorastać mogą
do 8 cm,w akwariach są zwykle nieco
mniejsze. Dymorfizm płciowy jest stosunkowo dobrze zaznaczony. Samiczki są nieco smuklejsze i mają bardziej
zaokrąglony brzuszek. Samce są bardziej smukłe i mają silniej zaznaczone
ubarwienie. Wzdłuż srebrnego ciała
biegnie czerwona lub żółta pręga prze-

Fraszki
Jana
Sztaudyngera
Słabizna
Strukturę mam zbyt słabą,
Aby się oprzeć babom.
Myśliciel
Ten, kto tylko myślą grzeszy
Żadnej pani nie ucieszy.
Materiał łatwopalny
Na mnie piękne, młode ciałka
Działają jak zapałka.
Myśli
Kiedy widzę ładne buzie
Zaraz myśli mam łobuzie.
Granice miłości
W wodę za nią skakałem,
Ale w ogień nie chciałem.
Nadmiar wigoru
Nadmiar wigoru
Stwarza przymus zamiast wyboru.

mi stołami i sofami. W sumie elegancko,
nieco nobliwie i... z modną nutką retro.
Klientela wygląda na stałą i z eleganckich
pobliskich firm, patrzy się badawczo na
obcego przybysza. Ceny w menu nieco
odstraszają starego warszawiaka, bo zrazy z kaszą i ogórkiem za 38 zł, ale w porze lunchu za 16 zł podają np. znakomity
krem buraczany! Do tego na drugie pierś
z kurczaka w sosie i pieczone ziemniaki
z mizerią. Czuć to „malizną”, jak mówią
prażacy, a jednak pod koniec obiadu czułem się syty, mimo że na początku porcje
ginęły na wielkich talerzach...
Rewelacyjny był ciemny sos do pieczeni z piersi kurczaka, chyba z dodatkiem imbiru. A poza daniem niezłe było
beczkowe z Konstancina. Obsługa bez
zarzutu, toaleta elegancka, wygodna.

Pachnie nowością
Zielone sześciany z cyfrą 22 to znak
firmowy BARU BISTRO 22, tej nowej
dziupli na Nowym Świecie, wśród ciasno
umieszczonych przy przystankach autobusowych barków i sklepików. W środku
ciasno jak w tramwaju, ale bliżej okna
sympatycznie i wygodnie na sofie przy
ścianie. W menu szybkie kanapki, w tym
bruskietki czosnkowa, pieczarkowa i klasyczna po 10 zł, jajecznica z 3 jaj z pieczywem za 12 zł i za 18 zł lunch, czyli
panini, bagietka, albo tortilla, czy sałata
z zupą dnia.
Wybrałem na śniadanie tatar wołowy
z dodatkami, tzn. pieczarkami, ogórkiem,
cebula za 14 zł i był świetny, do pomieszania na talerzu. Panini z kurczakiem, pomidorem i gorgonzollą też za 14 zł był średni,
ale porcja też spora. Do tego czarna herbata ceylońska za 7 zł. Zamówienie przy
bufecie realizowane ekspresowo. A do
poczytania świeże gazety i można dalej
załatwiać sprawy w centrum. Skromnie,
schludnie, szybko, bezproblemowo.

Zwinnik
ogonopręgi
chodząca na płetwę ogonową. Podobne
ubarwienie ma płetwa grzbietowa.
Aby lepiej wyeksponować piękno tych
rybek zbiornik hodowlany powinien mieć
co najmniej 100 l i powinien być w strefie

Leczenie
trądziku

T

rądzik pospolity acne vulgaris
dotyczy w okresach dojrzewania
dużego procenta populacji. Może
występować pod wieloma postaciami
od postaci łagodnych, które nie stanowią większego kłopotu dla chorych
oraz postaci o ciężkim przebiegu pozostawiających na skórze trwałe szpecące
blizny. Najczęściej dotyczy populacji
w wieku między 14 a 19 rokiem życia.
Zwykle choroba kończy się w wieku
młodzieńczym niemniej jednak są przypadki gdzie może utrzymywać się do 40
roku życia. Do czynników prowokujących
nasilenie objawów należą: żywność o dużej zawartości cukrów prostych (zwłaszcza czekolady) stosowanie ostrych potraw,
stres, zanieczyszczenie środowiska, chlorowana woda, niektóre leki (GKS, jodek
potasu, izoniazyd), niektóre kosmetyki.
Schorzenie te zaliczane jest do przewlekłych dermatoz o podłożu zapalnym.
W patogenezie tego schorzenia bierze
udział wzmożone wydzielanie łoju, nadmierne rogowacenie przewodów łojowych, rozrost nieprawidłowej flory bakteryjnej jak i czynniki genetyczne czy też
immunologiczne.

Wśród wielu nowych barków w centrum, ten – GRYZĘ I POŁYKAM przy
Jasnej, ma oryginalną nazwę, ale specjalnie się nie wyróżnia wystrojem. Owszem,
młodzi barmani, którzy podają zamówione potrawy do stolika są uprzejmi i mili,
ale w walce o klienta to standard.
W porze śniadaniowej wybrałem
bagietkę z pieczonym rostbefem i była
duża i smaczna, bo z sałatą i sosem
czosnkowym, a do tego w porcji za 19
zł wyborne pieczone ziemniaki w mundurkach. Można się najeść. W espresso
macchiato nie czułem prawie wcale
mleka i było zbyt szatańskie. Barek ma
dobrą lokalizację na Jasnej vis a vis wejścia do dyrekcji Filharmonii, Krajowej
Rady Spółdzielczej i niedaleko Poczty
Głównej.
W ofercie obiadowej polecają tu m.in.
rosół ze szpinakiem i lanymi kluskami
z parmezanem i koprem za 12 zł oraz lunche za 20 zł.
Z zewnątrz witryna CAFE BARU
RELAX w Pasażu Wiecha przy Złotej, robi wrażenie dość obskurne, ale po
wejściu do środka istna rewelacja. To
lokal z duszą, ponieważ zachowuje styl
związany ze sławnym kinem Relax, które działało tu w latach PRL. Nawiązują
do tego reflektory punktowe z ciemnymi
osłonami, numerowane krzesła (jak w kinie) i wreszcie czarno-biały archiwalny
fotogram na całą ścianę, przedstawiajacy tłum kinomanów przed wejściem do
dawnego kina Relax. Kilku z nich trzyma
w rękach transparent z napisem: „KSIĘŻYC JEST ŁYSY!”...
Męska obsługa bardzo uprzejma. Na
upały serwują soki wyciskane i napoje,
jak np. mój zawierający mrożoną herbatę
z limonką. Jest tu też sok z arbuza i... 25
rodzajów piw regionalnych i czeskich!
Tosty, ciabatty, sałaty. Zaledwie kilka
stolików z krzesełkami i długą czerwoną
sofą pod ścianą oraz ogródek, w którym
relaksowałem się z kolegą. Ze środka dobiegały piosenki mistrza Fogga... Nawet
młodej klienteli to się podoba, która spotyka się tu na randki.
SMAKOSZ
centralnej wolny od roślin. Można je użyć
jako tło przy tylnej i bocznych szybach.
Parametry wody w zbiorniku powinny
mieścić się w następujących granicach:
temp od 20 do 25 st C, pH–6,5–7,0, twardość węglanowa do 2”dCH.
Gatunek ten żyje stadnie i dlatego
hodując go powinno się zadbać o odpowiednią ilość rybek (co najmniej 12).
Rozmnażanie nie jest zbyt trudne. Przed
tarłem należy oddzielić na 2 tygodnie
samicę od samca.
W trakcie tarła samiec podpływa
do samicy i uderzając ja w bok powoduje wyrzucanie przez nią ikry. Ilość
ikry może nawet wynosić 400 sztuk.
Wylęg narybku następuje zwykle po
24 godzinach. Zwinnik ogonopręgi
żywi się każdym rodzajem pokarmu
zarówno żywym jak też roślinnym.
Ze względu na to, że rybki te lubią
obgryzać rośliny, ich dobór powinien
sprowadzać się do gatunków trwałych
o dość twardych liściach.
M.W.

HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV

Uważaj na każdy szczegół
swojej
działalności
i nie przyspieszaj wydarzeń.
W tych dnach powinieneś bardziej niż kiedykolwiek uważać na zdrowie. Praca to główne twoje hasło.

Byk 21.IV–21.V

Warto we wrześniu zmobilizować wszystkie siły i zacząć
działać. Zrób badania kontrolne i udaj się do lekarza. Zorganizuj
czas na odpoczynek. Nie będzie to łatwe.

Bliźnięta 22.V–21.VI

Nie przyspieszaj żadnych
życiowych decyzji. Zdrowie
przypomni ci o sobie. Warto
zareagować w miarę szybko. Choroby nie
sprzyjają sukcesom. Zbliż się do rodziny.
Postaraj się znaleźć złoty środek na uzyskanie równowagi
między wysiłkiem a odpoczynkiem. Finanse powinny poczekać do
ostatniej dekady. Obniż poprzeczkę ambicji.

Lew 23.VII–22.VIII

Przebudzona energia będzie
cię rozpierać. Doda ci również siły. Działaj zgodnie
z przysłowiem, zę każdy jest kowalem
swojego losu. Zainicjuj ważną rozmowę.

ESKULAP

Miesiąc wrzesień z reguły
jest miesiącem wyrzeczeń
dla Wagi. Po 23 skończą
się stresy. Skończą się też konflikty
z najbliższymi ci osobami. Cierpliwości.

Skorpion 24.X –22.XI

Dobry okres na załatwianie trudnych spraw. Obniż
amplitudę swoich emocji.
Dominujący i często zazdrosny potrafisz
spowodować konflikt w rodzinie.

Strzelec 23.XI–23.XII

Nie okazuj zniecierpliwienia,
agresji i arogancji. Może ci
być potrzeby całkowity relaks.
Nadarzy się okazja do przywrócenia poprawnych stosunków rodzinnych.
Nerwowa atmosfera w niczym
nie pomoże. O wiele więcej
można
zyskać spokojem.
Z każdej iskry może powstać ogień. Na
wszystko trzeba mieć baczenie.

Wodnik 21.I–20.II

Zmęczenie da znać o sobie mimo krótkiego urlopu.
Musisz bezwzględnie zaplanować relaks, aby zacząć lepiej funkcjonować. W okresie jesieni trochę więcej
zmian.

Ryby 21.II–20.III

Panna 23.VIII–22.IX

Wyważone proporcje między
wysiłkiem a odpoczynkiem
będą gwarancją twoich sukcesów. Na wiele spraw patrzysz zbyt pesymistycznie zamykając drogę do ich rozwiązań.



Waga 23.IX–23.X

Koziorożec 24.XII–20.I

Rak 22.VI–22.VII

W domu zapanuje spokój
jeśli wspólnie z domownikami będziecie dyskutować
o wszystkich ważnych sprawach.
Porozumienie może wiele przynieść dobrego. 
J.Jot

Krzyżówka nr 9 z hasłem
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SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ
W walce z tym schorzeniem należy
zwrócić uwagę chorego na aspekt higieniczny, unikanie w miarę możliwości
sytuacji stresowych. Zmieniło się też
podejście dotyczące ekspozycji na słońce. Obecnie uważa się, że może to nasilać proces chorobowy podobnie jak zbyt
nasilone jej przesuszanie. W miarę pogłębiania wiedzy o tym schorzeniu zmienia się podejście do terapii. W trądziku
naskórniakowym stosuje się miejscowo
preparaty keratolityczne, przeciwzaskórniakowe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwłojotokowe między innymi: retinoid miejscowy a alternatywnie
przy braku skuteczności kwas azelainowy
lub kwas salicylowy.
W ciężkim trądziku grudkowo-krostkowym lekiem z wyboru jest antybiotyk doustny makrolidowy (erytromycyna, klindamycyna) razem z rutinoidem
i BPO, można też zastosować alternatywnie antybiotyk doustny z kwasem
azelainowym. W najcieższej postaci czyli
trądziku ropowiczym stosuje się doustną
izotretynoinę, tetracyklinę i azytromycynę). Jeśli nie radzimy sobie z tym schorzeniem należy bez zwłoki udać się do
dermatologa co zapewni fachową opiekę
i wdrożenie prawidłowego leczenia.
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Wszystkie litery ponumerowane w prawym dolnym rogu napisane w kolejności
od 1–19 utworzą hasło:
Poziomo: 1) laminowana juta, pokryta warstwą bezbarwnej masy, 5) sprawdzanie, 8) wgłębienie w pokładzie jachtu
z ławkami dla załogi, 9) w nim benzyna,
10) mały piesek, 11) rododendron, 13)
Leopold, twórca literatury pol. XX wieku, 16) Kerkira, 20) na nim piłkarze, 23)
w nim bale i rauty, 24) jednostka badawcza, 25) gm. w woj. podkarpackim, 26)
mały okoń, 27) naukowiec stosujący metodę analizy.
Pionowo: 1) jednoosobowy samochód wyścigowy, 2) mieszanka, 3) Erwin (1923–96) Szwed, dokumentalista
filmów o naziźmie, 4) mała małpka, 5)
imię żeńskie, 6) niewysoka osoba, 7) pobudza apetyt, 12) jest nim piktogram, 14)
nie miesięcznik, 15) elegancki dla mężczyzny, 17) niejeden w teatrze, 18) Jozsef
Węgier, polityk pomagający uchodźcom
polskim podczas II wojny światowej, 19)
piękne są jego trele, 21) żeton, 22) mierzy

dioptrie, 23) tradycyjna potrawa wigilijna
na wschodzie.
Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 9 prosimy przesłać na adres
redakcji do 30 września br.
Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania będą premiowane nagrodą – ufundowaną przez spółkę Cukiernię RAJ
PLUS.
Rozwiązanie krzyżówki nr 7
Poziomo: 1) kriotron, 5) krawat, 8)
triumf, 9) tofranil, 10) amnestia, 11) ramota, 13) smycz, 16) poeta, 20) jogurt,
23) Barabasz, 24) usuwanie, 25) pedant,
26) keksik, 27) ambasada.
Pionowo: 1) katran, 2) imieniny, 3)
Tomasz, 4) natka, 5) kefir, 6) alarm, 7) adiutant, 12) asiP, 14) Mazowsze, 15) zbir,
17) eskapada, 18) gazela, 19) rzutka, 21)
urwis, 22) tonik, 23) Breza.
Hasło: PYSZNEEE BO Z GARWOLINA.
Nagrodę ufundowaną przez Okręgową
Spółdzielnię Mleczarską w Garwolinie
otrzymuje Dorota MATUSZEWSKA.
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