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Klub Działaczy Spółdzielczych

Społem dzisiaj

G

ościem Klubu Działaczy Spółdzielczych 1 grudnia br. w sali konferencyjnej gmachu KRS Pod Orłami był prezes Zarządu KZRSS „Społem” Jerzy
Rybicki, który przybył tu w towarzystwie Danuty Mioduszewskiej, dyrektor Biura Doradztwa i Lustracji. Powitał ich ciepło w imieniu Klubu jego prezes
Bogdan Augustyn, który w latach 1981-1990 był prezesem Związku „Społem”.
Tematem spotkania były aktualne problemy społemowskiej organizacji. W czasie
swojego wystąpienia prezes Rybicki ilustrował je wyświetlanymi planszami.

WSS Śródmieście

T

radycyjnie w listopadzie „Społem” WSS Śródmieście organizuje uroczyste spotkania z okazji
Dnia Seniora. Znakomitą niespodzianką był recital Julii Karlovej-Surackiej,
którą spółdzielcy przyjęli gorącą owacją. /p.jej sylwetka na str.4/.
Tegoroczne obchody rozpoczęły się
już 18 listopada br. gdzie w trakcie spotkania Koła Spółdzielczyń wszystkie
uczestniczki otrzymały wykonane przez
podopiecznych Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7
w Warszawie, łopatki ozdobione techniką
decoupage. Jest to technika zdobnicza
polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię z papieru
i pokryciu go wieloma warstwami lakieru
tak, aby wtopił się całkowicie i nie był
wyczuwalny przy dotknięciu. W zamyśle
ma on wyglądać jak namalowany. Następnie przedstawicielka Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD przy
ul. Boya-Żeleńskiego 6, złożyła „Kolorowe życzenia z okazji Dnia Seniora”, które
przez dzieci i młodzież wykonane zostały w formie pięknej, kolorowej laurki.
Z obydwiema instytucjami Spółdzielnia
nasza pracują od wielu lat, organizujące
pokazy, konkursy i inne liczne spotkania.

Spółdzielnie uczniowskie

Cena 4, 50 zł (plus VAT)

Na wstępie zaznaczył, że spółdzielnie
spożywców w Polsce działają już od prawie półtora wieku, a ich dzieje od okresu
zaborów są bardzo bogate. Obecnie jednak
nie mogą liczyć na pomoc państwa, jak to
się dzieje w innych państwach Unii Europejskiej, mimo że powinno ono wspierać rodzimą przedsiębiorczość. Dlatego
podejmujemy trudną walkę o miejsce na
rynku bez takiej pomocy, jednak w konfrontacji z najbogatszymi handlowymi
sieciami zagranicznymi. KZRSS „Społem” zgodnie ze swoim statutem pomaga
spółdzielniom spożywców, głównie w
zakresie lustracji, doradztwa, szkoleń. W
2013 r. przeprowadzono 68 lustracji, a w
obecnym 2014 – 73.
Krajowy Związek Spółdzielni Spożywców Społem jest obecnie jedyną
organizacją krajową tych spółdzielni.
Zrzesza dobrowolnie 255 spółdzielni /65
pozostaje niezrzeszonych/. Spółdzielnie
członkowskie zatrudniają około 30 tys.
osób, z czego 2/3 to kobiet i zrzeszają 50
tys. członków. Te w większych miastach
zachowały charakter konsumencki, np.
Lubelska Spółdzielnia Spożywców zrzesza 2,5 tys. członków, ponad tysiąc w Poznaniu i Białymstoku.
Dokończenie na str. 3

Piękny recital

Julii Karlovej-Surackiej (z lewej) dziękują społemowcy.
Kulminacją obchodów Dnia Seniora
było jednak spotkanie w dniu 24 listopada br. w sali konferencyjnej SDH Hala
Mirowska aktywu samorządowego. Licznie przybyłych seniorów i zaproszonych
gości serdecznie powitała przewodnicząca Rady Nadzorczej Cecylia Przedpełska.
Zarząd reprezentowały prezes Anna Tyl-

kowska i wiceprezes Małgorzata KlimasKomorowska.
Prezes Anna Tylkowska poinformowała o bieżącej działalności Spółdzielni,
Dokończenie na str. 4

Podsumowanie roku
J

ak co roku, 6 grudnia br. na
Ogólnopolskim Sejmiku Spółdzielni Uczniowskich w Krakowie podsumowano rok pracy SU.
Na wstępie nowa prezes Fundacji
Rozwoju SU w Krakowie Anna Bulka
serdecznie powitała przybyłych opiekunów i członków SU oraz ich gości,
a wśród nich m.in. przewodniczącego
Zgromadzenia Ogólnego Krajowej
Rady Spółdzielczej Jerzego Jankowskiego, prezesa Związku Lustracyjnego Spółdzielczości Pracy Janusza
Paszkowskiego,
przewodniczącego
Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego Jana Czesaka oraz
przedstawicieli prasy spółdzielczej;

Prezes Anna Bułka otwiera Sejmik.

Dokończenie na str. 3

Otwarcie na Pradze

Kierowniczka Krystyna Skiba wita piewszych klientów

B

ez medialnego i samorządowego
rozgłosu, za to z rozgłosem
lokalnym, w gorącym okresie
przedświątecznych
zakupów,
Spółdzielnia
Spożywców
Mokpol
otworzyła swój kolejny nowoczesny sklep na starej Pradze, przy ul.Kamiennej
1. Przed godziną 10tą w środę 3 grudnia br. wśród okolicznych bloków,
starych kamienic, ale i nowoczesnych
apartamentowców, a nawet od bliskiej
arterii 11 Listopada rozbrzmiewał głos
z megafonu reklamujący promocyjne
ceny tego dnia w sklepie. Towarzyszył
temu baner na balkonie jednego z apartamentowców oraz reklamy na samochodzie i w witrynach sklepu. Dzięki
temu tłumek zaciekawionych tutejszych
mieszkańców tuż przed otwarciem
stale gęstniał. Musiałem im tłumaczyć
na ulicy, że to nie żadna zagraniczna
sieć tylko polska, spółdzielcza.
Wskutek naporu klientów, kierowniczka sklepu Krystyna Skiba otworzyła
drzwi kilka minut przed 10tą i serdecznie
witała pierwszych klientów. Czekały na
nich liczne degustacje, serwowane przez
przystojne dziewczyny z takich firm, jak
np. Coca Cola /wręczano czerwone puszki/, Dawtona /dżemy i przetwory/, ZOTT
/jogurty i nabiał/, pieczywo i przekąski
z SPC /ciepłe, pachnące, prosto z pieca
na miejscu/ i Swojskich Wypieków, Raj
Plusa /ciastka/, Janczewskiego /tort i ciastka/, soki z Cymesa, wędliny z Pekpolu. Dla każdego starczyło i można było
powtarzać co smaczniejsze kąski.
W rozmowie z kierowniczką, która
ma solidny 33-letni staż pracy w Mokpolu, dowiedziałem się, że pracuje tutaj

PSS Wołomin

W

13-osobowa załoga, w połowie nowa.
Jej zastępczynie to Teodozja Szewczyk i Anna Teliżewska. Sklep liczy 300
mkw. powierzchni sprzedażowej, a 460
mkw. ogółem. Nosi numer 90. Jak dodaje
pełen energii i wiary prezes Sylwester
Cerański, który wcześniej życzył załodze
wysokich obrotów, obiekt został zakupiony w całości przez Mokpol i można
tu liczyć na pomyślny handel, ponieważ
trwa zasiedlenie nowego kwartału
bloków, a obok są stare kamienice, gdzie
mieszczą się tylko małe sklepiki. Zatem
warunki handlu mogą być lepsze niż na
ciasnym Mokotowie.
Podobne nadzieje i optymizm
wyrażały nowa przewodnicząca Rady
Nadzorczej Krystyna Reduch, szefowa
Komisji Rewizyjnej Janina Koryl i kierowniczka działu handlu Grażyna Jakubiak. Panie zwracały uwagę na świetne
ekspozycje towarów, wyspę warzywnoowocową, jasne oświetlenie, wygodne
przejścia, czytelne napisy. Sporo osób
korzystało z zapisów na kartę stałego
klienta Mokpolu, w ramach programu
„Społem znaczy razem”. W ulotce z logo
Mokpolu i Społem wyjaśniano, że firma
jest częścią najstarszej spółdzielczej sieci
handlowej Społem. Przy osobnym stoliku
gromadziła się duża kolejka chętnych.
Warto dodać, że nowy sklep jest czynny w dniach od poniedziałku do piątku
w godz. 7-21, w soboty 8-17 i niedziele
9-15. Jak powiedziała mi kierowniczka
Krystyna Skiba, będzie konsekwentnie
działał promując dobre i świeże towary,
w myśl tradycyjnego hasła: Frontem do
klienta! Powodzenia!
DG

Na plusie

raz z oddaniem do użytku
w Warszawie drugiej linii
metra, mieszkańcy Wołomina
uzyskają dużo lepsze połączenie z centrum stolicy. Już teraz łatwiej jest dojechać do Wołomina i miast pośrednich,
gdy uruchomiono ulicę Targową, a Koleje Mazowieckie poprawiły warunki
podróży. Podobnie jak Mińsk, Otwock,
Pruszków, Legionowo, miasta na linii
wołomińskiej są naturalną „sypialnią”
dla wielu dojeżdżających codziennie do
pracy w Warszawie. Tworzy to warunki do handlu w tych miastach, również
dla spółdzielni społemowskich. Prezes
PSS w Wołominie Wiktorię Wierzbę
trudno jest zastać w siedzibie spółdzielni, bo stale jest w terenie, a często
w Warszawie. Nikt nie zliczy ile kilometrów przejedzie dzień w dzień, aby
załatwiać sprawy np. sądowe i dostaw-

Prezes Wiktoria Wierzba
Dokończenie na str. 3

Uwaga, Konkurs Redakcyjny przedłużony!

Przemiany 25-lecia

O

dpowiadając na apel Prezydenta RP Bronisław Komorowskiego o uczczenie
25-lecia przemian ustrojowych w Polsce, a także dla uhonorowania 145-lecia
spółdzielczości spożywców, nasza redakcja, wspólnie z Komisją Historyczną
Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców, organizuje i ogłasza Konkurs Redakcyjny
p.n. „Przemiany 25-lecia – w mojej spółdzielni i w moim życiu w latach 1989-2014”.
Oto jego zasady regulaminowe:
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy Czytelnicy „Społemowca Warszawskiego”,
nadsyłający swe prace na temat zawarty w nazwie konkursu.
2. Objętość prac jest nieograniczona. Mogą one być przesyłane pocztą w formie maszynopisów, albo zapisów komputerowych na dyskietce, płycie CD (również przesyłanych pocztą e-mailową). W ostateczności pocztą w formie czytelnie pisanych rękopisów.
W przypadku rękopisów, wszystkie nazwiska i imiona występujące w tekście muszą być
pisane dużymi, drukowanymi literami. Prace należy podpisywać własnym imieniem
i nazwiskiem, wraz z podaniem adresu. W przypadku użycia pseudonimu, należy podać
nazwisko, imię i adres, z zastrzeżeniem tylko do wiadomości redakcji. Redakcja zastrzega
sobie prawo adiustacji tekstów.
3. Prace należy nadsyłać na adres pocztowy redakcji: „Społemowiec Warszawski”
ul. Nowy Świat 53, 00–042 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Redakcyjny”, albo pocztą elektroniczną na adres: społemowiec@spolem.waw.pl, najpóźniej w terminie do 31
GRUDNIA 2014 roku.
4. Ocena prac zostanie dokonana przez Jury Konkursu, powołane przez Prezydium Komisji Historycznej WSS i redakcję „Społemowca Warszawskiego”. Wyniki
Konkursu zostaną ogłoszone w I kwartale 2015 roku. Dla najlepszych prac przewiduje się nagrody. Fragmenty tych prac będą publikowane na łamach „Społemowca
Warszawskiego”.
REDAKCJA
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Felieton obywatelski

O

dwlekanie startu programów
z Unii Europejskiej w Polsce
to niespodziewane straty dla
samorządów, firm i regionów. Polskie
programy, które nie zostaną wynegocjowane do końca grudnia br. po prostu
wpadną w kolejny pięciomiesięczny
poślizg. A to już będą niebywale negatywne skutki dla całej słabnącej polskiej
gospodarki. W czym rzecz ?
Chodzi o ogromne kilkudziesięcio
miliardowe sumy liczone w euro. Otóż
na lata 2014 – 2020 w ramach unijnej
polityki spójności przyznano Polsce

komunikat zapewniał, że wszystkie programy – razem 21 – zostaną uzgodnione
i przyjęte do końca br. Ale, jednak przypadkiem, czy też niechcący brukselscy
akceptatorzy przełożyli – już całkiem
na serio - drugą część negocjacji na
późniejszy, bliżej nieokreślony termin.
W praktyce oznaczało to – jakby
dla draki – blokadę owych 77 mld euro.
Ale to była wręcz fatalna informacja dla
słabnącej i trochę kulejącej polskiej gospodarki, którą mogły ożywić obiecane
finansowe zastrzyki z UE. Chcę zwrócić
uwagę, że na należne nam, bo wcześniej
wstępnie uzgodnione, środki czekają szczególnie firmy liczące na kontrakty przy
inwestycjach strukturalnych, a także te

Zablokowane
fundusze unijne

K

odeks Dobrych Praktyk Spółdzielczych
zatwierdzony 22
listopada 2008 roku przez
IV Kongres Spółdzielczości zawiera
siedem zasad Jedna z nich, siódma
to: „Troska o społeczność lokalną”.
W myśl tej zasady postępuje Społem
WSS Śródmieście, nawiązując współpracę m.in. z lokalnymi placówkami

pisaliśmy w numerze październikowym.
Spółdzielnia rozpisała konkurs na instalacje ze świeżych warzyw i owoców , a
dla najmłodszych odzwierciedlenie warzyw i owoców w dowolny plastyczny
sposób. Zarówno jeden jak i drugi sposób przyniósł ciekawe wyniki.
Dzieci z Przedszkola nr 14 ul. Senatorska nr 24a posługując się bibułą,

cych im. Zofii Galewskiej ich prace
od nr 5 do 9. Pomysłowość instalacji
z wykorzystaniem świeżych warzyw i
owoców to wielobarwne arcydziełka,
kunsztownie wykonane. Nic dziwnego,
że, PINGWIN, GNIAZDO z PTAKAMI, DYNIOWY DOMEK, RAJSKI
PTAK oraz CO WYNIKA ze SŁOIKA,
cieszyły się dużym zainteresowaniem

Konkurs dziecięcy

oświatowo-wychowawczymi. Współpraca ta wpisuje się również w ideę
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu . Spółdzielnia integruje się z tymi
ośrodkami poprzez udział w realizacji
ich działań, ale również włączając
je w swoje plany. Czego przykładem
są m.in. konkursy, warsztaty, prelekcje. Mają miejsce także wspólne realizacje projektów z innymi podmiotami
nie utrzymującymi ciągłej współpracy
ze spółdzielnią. Takim przedsięwzięciem było zaproszenie Stowarzyszenia
Polskich Mediów skierowane do śródmiejskiego Społem do włączenia się
spółdzielni w organizowany Festiwal
Owoców, Warzyw, Słoików, o którym

1

kartonem elementami nadającymi postaciom ruch zaprezentowały egzotyczne
owoce: KAKI i RAMBUTAN (prace 1,
2) ten ostatni z charakterystycznymi miękkimi, sterczącymi hakowatymi „kolcami”
od których pochodzi jego nazwa (rambut
w języku malajskim znaczy włos).
Inną konwencją posłużyły się przedszkolaki z Przedszkola nr 307 „Wesołe
Ekoludki” ul. Księgarzy 9 (prace 3, 4)
wykonując przekroje PITAHAJI i PAPAJI przy użyciu kartonu, krepiny czy
ziela angielskiego dla pokazania nasion
tej drugiej .
Odmienną drogę przyjęli uczniowie
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 8 dla Dzieci Słabowidzą-

2

Kaki

uczestników Festiwalu na warszawskim
Ursynowie.
Nie mniejszą pomysłowością wykazali się podopieczni Ogniska TPD ul.
Boya 6 . Instalacje oznaczone numerami
10, 11, 12 ZAGRODA, AKWARIUM,
KARETA podobnie jak przy poprzednich widać było zaangażowanie i precyzję wykonania.
Wszystkim „projektantom„ gratulujemy pomysłów i zaangażowania, dziękujemy opiekunom za ich pomoc przy realizacji projektów , a dyrektorom ośrodków
za decyzję o przystąpieniu do konkursu,
a tym samym kontynuowaniu współpracy ze śródmiejską spółdzielnią.
Jolanta Jędrzejewska

3

Pitahaja

6

4
Rambutan

5

9

Papaja

7
Pingwin
Dyniowy domek

Gniazdo z ptakami

8

Co wynika ze słoika?

10

11
Zagroda

12

82,5 miliardów euro. Jednakże zdecydowana większość tych środków, bo aż
77 mld euro ma być rozdysponowana
za pośrednictwem regionalnych i centralnych programów operacyjnych. A
rzecz w tym, że odpowiednie gremia
urzędnicze w Brukseli nie zatwierdziły
jednak dotychczas żadnego z 21 nowych
polskich programów...
Z początkiem 2014 roku kierowany
natenczas przez wicepremier Elżbietę
Bieńkowską resort infrastruktury i rozwoju regionalnego informował, że negocjacje z Komisją Europejską dotyczące
programów centralnych zakończą się pod
koniec lata, a regionalne trochę później.
Następny, już nieco mniej optymistyczny

l Panorama Wydarzeń l

Ø

Najdroższy Nowy
Świat

Najwyższe czynsze za sklepy płaci się w Polsce na Nowym Świecie w
Warszawie. Z kolei najdroższa na
całym świecie jest Piąta Aleja w Nowym Jorku. W górnej części tej nowojorskiej ulicy stawki za wynajem
powierzchni handlowych osiągnęły
w 2014 r. niebotyczne poziomy – 29,8
tys. euro za mkw. rocznie – informuje
Rzeczpospolita.
Stawki najmu w miastach z dużymi
węzłami komunikacyjnymi nadal idą
w górę, ponieważ znane marki rywalizują
w nich o najbardziej prestiżowe adresy.
Jak informuje Rzeczpospolita na Starym Kontynencie najdroższe lokalizacje
handlowe są w Paryżu. Czynsze za luksusowe sklepy przy Polach Elizejskich (które wzrosły w ubiegłym roku o 40 proc.),
wynoszą dziś 13,2 tys. euro za mkw.
rocznie. Paryż znalazł się jednocześnie
na trzecim miejscu w światowym rankingu. Natomiast londyńska ulica New
Bond Street – przy wzroście czynszów
o 4,2 proc. – utrzymała czwartą pozycję
w globalnym zestawieniu. Pierwszą piątkę najdroższych ulic świata zamyka Pitt
Street Mall w Sydney, która awansowała
o trzy miejsca wskutek wzrostu czynszów
o 25 proc. rocznie.
W naszym kraju najdroższą ulicą
handlowa jest stołeczny Nowy Świat.
Tutaj czynsz wynosi 1020 euro za mkw.
rocznie. Plasuje to warszawską ulicę
na 44. pozycji w globalnym rankingu
Cushman & Wakefield. Tuż za Nowym
Światem w rankingu lokalizacji handlowych w Polsce, znalazła się ulica
Floriańska w Krakowie z czynszem na
poziomie 900 euro za mkw. rocznie.

Solidarności
ØApel

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda zaapelował do pracodawców,
by skrócili w Wigilię dzień pracy w handlu do godz. 14. Szef „S” chce, by szefowie firm dali swoim pracownikom możliwość spokojnego przygotowania świąt
Bożego Narodzenia.
Duda przypomniał w apelu, który co
roku kieruje do handlowców, że Wigilia
to dla Polaków dzień niezwykły, spędzany przy wieczerzy wigilijnej, którą trzeba
przygotować. „Praca w tym dniu, w godzinach popołudniowych, to zdecydowanie zły obyczaj” – uważa Duda.
W ocenie Solidarności przedłużanie
godzin pracy sklepów w Wigilię do godz.
16 czy nawet 18 nie ma ekonomicznego
uzasadnienia. Ma natomiast swoje negatywne skutki dla rodzin i dzieci, a w wielu przypadkach uniemożliwia pracownikom spędzenie tego wyjątkowego czasu
wspólnie z rodziną – przypomina Duda.

ØPrezent
 po świętach
Akwarium

Rajski ptak

Kareta

posiadające oryginalne projekty badawczo-rozwojowe.
A np. tacy staranni i akuratni terminowo przedstawiciele samorządów regionalnych mówią, że swoje programy
wysłali do Brukseli już wiosną. Tymczasem okazało się, że niezwykle ważni
urzędnicy unijni dwutygodniowe konsultacje z marszałkami województw
przeprowadzili dopiero na przełomie
września i października br. Czyli w
gorącym okresie przed wyborami
samorządowymi... Śmiać się, czy płakać,
a może spytać tych urzędasów, czy nie
są w zmowie z eurosceptykami, których
roje grasują w każdym kraju unijnym ?
Jerzy Wojciewski

25 grudnia zaczyna się rewolucja
w polskim handlu. Łatwiej będzie reklamować buble. Zmienią się też zasady

zwrotu towarów – donosi „Gazeta Wyborcza”.
Oddać towar do sklepu jest trudno.
Bez problemu można zwracać tylko towary kupione przez internet lub telefon
od akwizytora czy w trakcie wycieczki
zakupowej. Klient ma wtedy dziesięć dni
na oddanie towaru bez podawania przyczyny.
Od 25 grudnia w życie wchodzą nowe
przepisy tzw. ustawy konsumenckiej.
Czas na zwrot towaru kupionego przez
internet albo telefon wydłuży się do 14
dni. Zmieniają się też zasady reklamowania bubli zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych.

ØOtwarcie

w Olsztynie
Portal dlahandlu.pl podaje 1 grudnia br. że PSS Społem Olsztyn otworzy
wkrótce w miasteczku akademickim
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 11 zostanie nowy sklep nr 36
PSS Społem Olsztyn. Sklep już wcześniej należał do spółdzielni – wyburzono
stary obiekt i zbudowano nowy.
Sieć detaliczna Spółdzielni obejmuje
41 placówek branży spożywczo-przemysłowej na terenie Olsztyna, Kętrzyna,
Mrągowa oraz Szczytna. Najpopularniejsze to: Malwa, Bratek, Dalia, Kalina,
Bławatek, Niezapominajka, Aksamitka,
Nemezja, Maciejka, Wrzos, Miłek, Jagoda, Nina, Ludwik, Wanda, sklepy Lux
w Mrągowie. Spółdzielnia prowadzi działalność hurtową artykułami spożywczymi
i przemysłowymi.


ØGrudzień
w Andrychowie

– W okresie przedświątecznym spodziewamy się wzrostu sprzedaży o 40-50
proc. W tej chwili negocjujemy z dostawcami promocje świąteczne . Z informacją o promocjach zwrócimy się do
naszych stałych i potencjalnych klientów
poprzez gazetkę reklamową, wydawaną
regularnie – 13 wydań w ciągu roku. Gazetka świąteczna ukaże się z początkiem
grudnia – mówi w rozmowie z portalem
dlahandlu.pl Barbara Zmiertka, prezes
zarządu”Społem” PSS w Andrychowie.
– O promocjach informują też tablice
reklamowe na terenie miasta oraz nasza
strona internetowa www. andrychow.
spolem.org.pl. Będzie reklama w Twoim
Radiu Andrychów. Liczymy też na to, że
klienci skorzystają z bogatej oferty naszych sklepów przemysłowych. Mamy
również bogatą ofertę dla dzieci (ubrania,
książeczki, świąteczne gadżety) – mówi
Barbara Zmiertka.
Niedawno Społem udostępniło swoim
klientom możliwość robienia zakupów
przez telefon. – Do tej pory regularnie
z tej formy korzysta kilkunastu klientów
ale spodziewamy się, że zimą, a szczególnie w okresie przedświątecznym, tych
transakcji będzie więcej – dodaje prezes
spółdzielni z Andrychowa.
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PSS-y mają zróżnicowany potencjał.
Prowadzą 3 tys. sklepów i 3 tys. placówek wynajmują oraz posiadają 220 zakładów produkcyjnych, głównie piekarni
i ciastkarni, ale i są garmażernie, a nawet
jedna ubojnia /w Tucholi/. Część spółdzielni wydzierżawia, albo nawet prowadzi samodzielnie zakłady gastronomiczne, restauracje, bary mleczne. Przychody
roczne za rok 2013 zrzeszonych PSS to
5.975 mln zł, a razem z niezrzeszonymi
ok. 7 mld. zł. I to wciąż znacząca siła na
rynku. 60-70 proc. Spółdzielni osiągnęło
zysk, choć w 2014 występuje tendencja
pogarszająca.
Mimo trudnej sytuacji spółdzielnie
sporo inwestują, głównie ze środków
własnych, choć zdaniem prezesa Związku powinny śmielej korzystać z kredytów
bankowych, oczywiście na korzystnych
zasadach. Mówca przypomniał najważniejsze inwestycje m.in. w duże obiekty
handlowe w Tarnowie, Siedlcach, Poznaniu, Warszawie, Wyszkowie, Sochaczewie, Śremie, Kaliszu, Olsztynie, gdzie
każdy sklep otrzymuje nazwę kwiatu.
Wspomniał, że Związek, który nie ma
uprawnień gospodarczych, powołał spółkę ze swoim stuprocentowym kapitałem
o nazwie – Krajowa Platforma Handlowa
„Społem”. W programie lojalnościowym
„Społem znaczy razem” bierze udział 46
spółdzielni z 670 sklepami. KPH propaguje markę własną „Społem” i „Lux”, w
tym m.in. rewelacyjną, unikalną wodę
mineralną „Selenka”, wędliny, przetwory, artykuły AGD /Społem blisko domu/,
paraleki, suplementy diety /LUX na zdrowie/, kosmetyki.
Odpowiadając na pytania zebranych,
gość m.in. wyjaśniał, że spółdzielnie
społemowskie korzystają ze środków
unijnych tylko w ograniczonym zakresie,
np. przy modernizacji piekarni. Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi
układa się różnie, raz jest dobra, raz słaba, kiedy windują niebotyczne czynsze.
Spółdzielnie wysoko cenią szkolenia
organizowane przez Związek, dla kadry
kierowniczej, dla pracowników sklepów.
Wiele spółdzielni wyróżnia się społeczną
odpowiedzialnością biznesu, organizując
np. święto latawca dla dzieci i młodzieży,
kluby seniora, sponsorując szkoły, domy
opieki, domy dziecka, zespoły sportowe.
Niestety środki na cele społeczne i rozwojowe nie są odliczane od podatku.

PSS Wołomin
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Bogdan Augustyn i Jerzy Rybicki.

Społem dzisiaj

Prezes Rybicki podkreślił, że Społem
w skali kraju to nadal wielki potencjał
materialny i ludzki, że znani jesteśmy
ze swej solidności handlu, bez fałszywych promocji. Naszymi atutami są
własna produkcja piekarnicza, garmażeryjna, marka własna, przyjazny indywidulany stosunek do klienta. A więc
pewność i zaufanie klienta to bezcenny
kapitał wypracowany od pokoleń, który trzeba pomnażać.
W końcowej części zebrania, korzystając z okazji obecności dwóch prezesów
Związku, dawnego i obecnego, zadałem
pytanie obu panom jak oceniają skutki
sławetnej niszczycielskiej specustawy z
1990 roku dla Społem? I obydwaj zgodzili
się, że ta pogromowa specustawa zlikwidowała wtedy, prawie 25 lat temu, wielki potencjał spółdzielczy, bezpowrotnie
niszcząc hurt i centralę gospodarczą. Jak
mówił Jerzy Rybicki – spółdzielnie wtedy
zbyt „zachłysnęły się” samodzielnością i
do dziś trudno jest odbudować jedność i
siłę spółdzielni społemowskich. Mamy
jednak fachowe kadry, rzesze wiernych
klientów, których potrafimy zachęcić do
społemowskich sklepów. „Warto więc
wierzyć w to, co się robi!” – zakończył
prezes.
Z kolei Bogdan Augustyn przyznał, iż
faktycznie w 1990 r. „przetrącono kręgosłup” spółdzielczości społemowskiej.
Pamiętał, że kiedy zarządzał jeszcze w

latach 80. Organizacją, która skupiała 3
miliony członków, w tym 200 tys. aktywnych w samorządzie, spółdzielnie
zatrudniały wówczas 400 tys. pracowników w 33 tys. sklepów i 17 tys. zakładów gastronomicznych, kilku tysiącach
piekarni i in. zakładów produkcyjnych.
Bank Światowy proponował wtedy alternatywne inne rozwiązania dla spółdzielczości, ale ówcześni „reformatorzy”
woleli ją niszczyć i powinni za to ponieść
odpowiedzialność. Mówca z uznaniem
pochwalił obecny Związek, że w tych
trudnych warunkach wykazuje wiele
inicjatywy i pomaga spółdzielniom, aby
nadal trwały na rynku.
Obaj prezesi przyznali, że nie da się
obecnie odbudować dawnego potencjału, ale nadal trzeba rozwijać spółdzielnie, pokazując ich wyższość wobec
spółek, gdzie liczy się tylko zysk, a nie
człowiek. Prezes Augustyn wskazał na
możliwości zmian w prawie spółdzielczym, aby umożliwić związkom działalność gospodarcza, wracając do idei
związków dwuramiennych lustracyjnogospodarczych. Dziękując gościom za
udział w spotkaniu złożył im serdeczne
życzenia świąteczne i noworoczne, które
odwzajemnił z uśmiechem prezes Jerzy
Rybicki.

powierzchnie są obecnie wynajmowane.
W 2017 r. powinien być zmodernizowany, już z własnym handlem.
Spółdzielnia prowadzi obecnie 14
sklepów, w tym 7 spożywczych i 7 przemysłowych. Ulokowane są one w Wołominie, Ząbkach i Zielonce. We wrześniu
br. uruchomiono sklep TANIOCH przy
ul. Targowej 1 w Ząbkach, który skutecznie konkuruje z sąsiednim dyskontem
Biedronki. Byłem tam i rzeczywiście
ceny są atrakcyjne, a towary pochodzą
z markowych firm, takich jak np. Sokołów, Wedel, Wawel, Kupiec, Kamis, Hortex, Fortuna, Łowicz, Hochland itd.
Przykładowo, dokonałem zakupu za
28,66 zł i w koszyku miałem makaron
z Kujaw, serek Almette, czekolady Wedla i Wawela, zupy Knorra, flaki wołowe Łowicza, sałatkę domową Dega oraz
karbowane pierogi z firmy Pasibrzuch ze
Słupska. Właśnie o te pierogi najwięcej
pytano w kolejce, bo są naprawdę znakomite. Za 11 sztuk cena
7,50 zł, a w smaku dorównujące najlepszym. Zresztą
to też przykład popierania
przez nasz handel małych,
lokalnych polskich firm,
które mają trudny dostęp
do wielkich zagranicznych
sieci. Klienci pomału to
dostrzegają i poszukują
dobrych, wybranych dla
siebie smaków w naszych
sklepach.
Jak
twierdzi
prezes
Wiktoria Wierzba, właśnie
w taki sposób pokazujemy
elastyczność handlu społemowskiego, że idziemy
za gustami poszczególnych
klientów, odpowiadamy na
ich specyficzne potrzeby.
A konkurencja jest ogromna, bo obok Biedronek,
Żabek, są sklepy Kauflandu, Lidla, Polomarketu itd.
W Wołominie uruchomiono
potężne Centrum Handlowe
na terenie dawnej Stolarki
Budowlanej, mimo protestów miejscowych kupców
i Społem w 2011 roku.

Przypomnijmy za portalem dlahandlu.
pl fragment tego protestu: „…Uderzy
to także w polskich dostawców, którzy
zostaną zastąpieni przez dostawców sieciowych. Powszechnie wiadomo także,
że hipermarkety wymuszają na dostawcach niekorzystne warunki: żądają coraz
to niższych cen (często poniżej kosztów
produkcji) oraz długich terminów płatności. Dzięki międzynarodowym zakupom
i „cenom transferowym” sieci handlowe „przerzucają” zysk wypracowany
w Polsce do kraju o zdecydowanie niższej niż w naszym kraju stawce podatku
dochodowego od osób prawnych i w ten
sposób Polska nie odnosi korzyści z ich
działalności…” Warto to przypominać
decydentom, zwłaszcza przed przyszłymi
wyborami parlamentarnymi w 2015 r.
Dzisiaj trzeba działać w takich warunkach jakie są – mówi prezes Wierzba.
Świadoma tego jest 80-osobowa załoga
i 230-osobowa grupa członków PSS.
Mimo trudności, w ostatnich latach spółdzielnia jest na plusie, a członkowie dostają co roku dywidendy. Naszym atutem
nie są może ceny, bo nie mamy takich
warunków zakupowych i inwestycyjnych
jak wielkie sieci zagraniczne, ale mamy
doświadczoną załogę, która dobrze zna
potrzeby indywidualne klientów, mamy
dobre lokalizacje sklepów praz spory potencjał majątkowy.
Prezes Wiktoria Wierzba, która nadal
tryska energią i zapałem, jest dobrej myśli. Ponieważ po 42 latach pracy w PSS
chce odejść na zasłużoną emeryturę,
pragnie pozostawić następcy zupełnie
uregulowane stany prawne obiektów, aby
spokojnie rozpocząć proces inwestycyjny i modernizację placówek. Z sympatią
i wdzięcznością wspomina swoich dawnych nauczycieli-poprzedników, nieżyjącą już prezes Janinę Fuśnik oraz prezes
Urszulę Nagrabę, która obecnie przewodniczy Radzie Nadzorczej spółdzielni.
Podkreśla, że w Społem ludzie są najważniejsi i zawsze przedkłada się ich sprawy,
ochronę miejsc pracy, nad zysk.
Podobnie podmiotowo traktujemy naszych klientów, ich problemy i potrzeby.

obok
Społemowca Warszawskiego
także Tęczy Polskiej i Kuriera Spółdzielczego. Następnie przewodnictwo
Sejmiku objęli sami uczniowie: Karolina Słabik i Dominik Gwóźdź, który
odczytał list gratulacyjny do Sejmiku
od ministra Pracy i Polityki Socjalnej
Władysława Kosiniaka-Kamysza.
W informacji Fundacji Rozwoju SU,
którą zaprezentował I wiceprezes Jerzy
Lubas, wspomniano obrady II Kongresu SU w Warszawie w dniach 31 maja-1
czerwca 2014 r. i rozstrzygnięcie III edycji
Olimpiady Wiedzy o Spółdzielczości, coroczny kurs dla opiekunów SU w Bieszczadach, realizację projektu SU w gminie
Raciechowice, organizację dorocznych
konkursów SU, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami, modernizację
strony internetowej. M.in. zamieszczono tam ważną informację o przyjęciu
przez rząd w sierpniu br. Krajowego
Programu na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Zakłada on że do 2020
roku w 10 procentach szkół będą działały Spółdzielnie Uczniowskie! Jako,
że są praktyczną formą kształtowania
postaw przedsiębiorczych i społecznie
odpowiedzialnych wśród uczniów.
O tych walorach SU mogliśmy się
przekonać oglądając następnie wizualne
prezentacje działalności niektórych SU.
Były to SU Grosik z SP w Jordanowie
/opiekun Halina Stolarz/, SU U Pasika
z ZSEU w Rybniku, SU Szarotka z ZS
w Jordanowie, SU Żaczek z ZSP w Spytkowicach, SU Karmelka z Gimnazjum
nr 2 w Lubartowie /m.in. o współpracy
z PSS Społem/, SU Company z ZSZ nr 3
w Ostrołęce. Co ciekawe, na sali siedzieli m.in. członkowie tych SU, w koszulkach niebieskich właśnie z SU Company,
w koszulkach zielonych z SU Ekonomik
z Ostrołęki, a w strojach góralskich z SU
Grosik w Jordanowie. Ci ostatni zebrali
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Dokończenie ze str. 1

cze w stolicy oraz handlowe w Ząbkach
i Zielonce, bo tam oprócz Wołomina
PSS ma swoje sklepy.
Ten stan posiadania oraz wyprowadzenie statusu prawnego własności obiektów
to duma i osiągnięcia w ostatnich latach
Zarządu PSS, którego członkiem jest też
główna księgowa Barbara Piłsyk. Wykupiono na własność od miasta i spółdzielni mieszkaniowej szereg działek. Ma to
szczególne znaczenie dla koniecznych,
nieuniknionych inwestycji, jakie planuje
spółdzielnia w najbliższych latach. Jak
mówi pani prezes, plany mają gotowe
i modernizacja obejmie wszystkie placówki, z których połowa już jest „odkratowiona”. Dotyczy to np. największego
obiektu, jakim jest SDH Hermes, który
został uwłaszczony przed rokiem, a jego

Tekst i foto:
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Dyr. Edmund Bogdan Bubak.

Członkowie SU Grosik.
najwięcej braw podczas ogłaszania wyników dorocznego konkursu na najlepszą SU w kraju, bo zdobyli puchar KRS
i główną nagrodę!
Pozostałe główne nagrody otrzymały:
II – SU „U Pasika” z Rybnika i III – SU
Szarotka z ZS w Jordanowie. Jury pod
przewodnictwem dyr. Edmunda Bogdana
Bubaka z KRS przyznało też wyróżnienia
siedmiu SU – Rockefeller w Krakowie /
pod patronatem HS Jubilat/, Wyrwigrosz
w Lublińcu, Mały Łasuch w Sosnowcu,
Ekonomik w Ostrołęce, Abakus w Trzebinii, Karmelka w Lubartowie i Grosik
i Kapselek w Suchej Beskidzkiej. Oprócz
pucharów KRS laureaci otrzymali nagrody rzeczowe w postaci notbooków i tabletów. 20 opiekunom SU przyznano dyplomy uznania. Osobno tabletem nagrodzono
najlepszą Szkolną Kasę Oszczędności nas
terenie działania Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Było to Gimnazjum
w Kozłowie.
Nagrody wręczali goście, którzy gratulowali laureatom, dziękowali opiekunom
SU i składali wszystkim najlepsze życzenia, także świąteczne i noworoczne. Jerzy
Jankowski i Janusz Paszkowski mówili
o ponawianych próbach KRS aby Sejm
przyjął odrębną ustawę o SU, a przynajmniej uregulował te kwestie w nowym
prawie spółdzielczym. A tymczasem
przygotowane zostanie w przyszłym roku
kompendium wiedzy o SU, z wykorzystaniem strony internetowej, która będzie
służyła także jako platforma szkoleniowa.
Mówili o tym działacze Fundacji Rozwoju SU kreśląc ambitne plany na rok 2015.
Zarząd FRSU chce pomnażać dorobek
Fundacji, przejmując jej ster z rąk dotychczasowego prezesa Michała Zaremby, któremu serdecznie podziękowano za
lata pracy. W realizacji ambitnych planów
może liczyć dalej na wsparcie KRS, spółdzielni i prasy spółdzielczej.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ
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l Społeczna

d dłuższego czasu w prasie codziennej (Gazeta Wyborcza,
Rzeczpospolita) pojawia się
szereg informacji , dotyczących prawidłowego żywienia w szczególności dzieci
i młodzieży. Z przytaczanych badań
wynika , że jedna trzecia ludności świata jest otyła lub ma nadwagę , której
ilość zwiększa się co roku. Nadwaga
i otyłość potęgują ryzyko wystąpienia
chorób układu krążenia cukrzycy, raka.
Największe obawy budzi otyłość wśród
dzieci . W ostatnim trzydziestopięcioleciu liczba najmłodszych wzrosła o 50
proc. Jedna piąta wszystkich dziewczynek i chłopców ma problem z utrzymaniem właściwej dla wieku wagi ciała.

Odpowiedzialność

cym spotkań były listopadowe wizyty
w trzech śródmiejskich Przedszkolach
nr 17 pl. Dąbrowskiego 10, nr 13 ul.
Schillera 6a, nr 11ul.St. Duboisa 3
uczestniczyło w nich ponad 240 przedszkolaków od najmłodszych do najstarszych .Wykwalifikowany dietetyk
Małgorzata Cempel- Zgierska omawiała
produkty niezbędne do prawidłowego
wzrostu i funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym.
Dzieci brały czynny udział . Podsumowaniem był film o prawidłowym odżywianiu przy- gotowany przez partnera
handlowego Społem - Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych producenta m.in. tęczowych parówek prze-

Właściwe odżywianie
Między innymi brak nawyku jedzenia zdrowej żywności czy asortyment
sklepików szkolnych przyczyniają się
do takiego stanu młodych organizmów.
Z wyżej wymienionych powodów widać jak ważne jest żywienie dzieci młodzieży. Asortymentem punktów sprzedaży art. żywnościowych i jedzeniu
podawanym w stołówkach szkolnych
i przedszkolach zajął się polski Sejm
uchwalając 23 października br. nowelizację ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
„Społem” Warszawska Spółdzielnia
Spożywców i Mazowiecka Agencja Handlowa „Społem” od października 2012
roku realizują projekt „Właściwe odżywianie pomaga w nauce”. Na podstawie ustaleń z placówkami oświatowymi
uzgadniane są terminy prelekcji dietetyka
dla danej grupy uczestników połączonej
z prezentacją art. spożywczych, które powinny znaleźć się w menu dzieci i młodzieży.
Jednym z ostatnich w roku bieżą-

W

dniu 15 listopada br. Burmistrz
Dzielnicy Wilanów , Centrum
Kultury Wilanów Spółdzielnia
Inwestycji Mieszkaniowych URSYNÓW oraz Społem WSS Śródmieście
wraz z partnerami handlowymi zaprosili
dzieci z rodzicami do budynku na osiedlu

znaczonych dla najmłodszych. JBB od
początku uczestniczy w społemowskim
projekcie.
W listopadowej edycji nie zabrakło
również: Spółki Bakoma , która wielokrotnie dostarczała najwyższej jakości

serki Bakuś bogate w wapń, witaminę D
oraz kwasy
Omega 3 , przyczyniające się do prawidłowego funkcjonowania mózgu jak
również upominki w postaci książeczek
do malowania wraz z kredkami. Pracownia Cukiernicza RAJ-PLUS od początku akcji proponuje ciasteczka z różnego
rodzaju nasionami zwane Fitusiami, Gospodarstwo Ogrodnicze B. W. Musiałowscy częstowało jabłkami , a Andrzej
Smulski wspomagał spotkania w warzywa .
Do listopadowej edycji przystąpiła
Spółdzielnia
Piekarsko-Ciastkarska
szeroko prezentując pieczywo. Ulotka
wydana przez Stowarzyszenie Młynarzy
Rzeczypospolitej Polskiej „Pieczywo
przyjemność + zdrowie” wręczana przedszkolakom zawiera kompendium wiedzy
na temat rodzajów pieczywa, pieczywa
zalecanego w profilaktyce, jego wartości
odżywczych. Ponadto dzieci mogły spróbować bułeczek grahamek z mąki pszennej z całego ziarna.
Dziękujemy wszystkim partnerom
uczestniczącym w projekcie za wsparcie
produktowe , jak również za osobisty
udział w organizowanych spotkaniach.
Jolanta Jędrzejewska

R

ealizowany przez Społem WSS
Śródmieście i Fundację CEPELIA
Polska Sztuka i Rękodzieło projekt pn. POZNAJEMY DAWNE OBY-

kurpiowskich. Dzieci przyglądały się
m.in. wycinanym z papieru kolorowym
serwetkom, powstającym przy użyciu
nożyc do strzyżenia owiec.
Stroje Kurpiów Zielonych można było
też obejrzeć na przygotowanej wystawie
rysunków uczniów z warszawskiego

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących
im. Zofii Galewskiej, które powstały
w ramach projektu realizowanego przez
Społem i Cepelię pn.„ POZNAJEMY
DAWNE OBYCZAJE”.
Partnerzy handlowi spółdzielni partycypowali w imprezie przygotowując dla
uczestników „Rodzinnej soboty w Sezamie. m.in. słodycze, soki, ciasteczka ,
drożdżówki .
Jolanta Jędrzejewska

trenerów, współtwórca polskiego boksu – to
najkrótsza notka biograficzna. Wielkość
Feliksa Stamma , popularnego „Papy”, dla
polskiego boksu jest porównywana często

z indywidualnością Kazimierza Górskiego
w polskiej piłce nożnej.
Wspomnienia o wielkim trenerze
polskiego boksu odżywają podczas Warszawskich Wieczorów Olimpijskich,
imprezie organizowanej przez Fundację jego imienia założoną w 2009 roku
przez prawnuczkę trenera – Paulę Joannę
Stamm. Ideą tej imprezy jest wspieranie
utalentowanych sportowo osób, jak również współpraca z biznesem w ramach
idei społecznej odpowiedzialności.
W tym roku, w dniu 17 października,
Gala Sportu i Biznesu pod honorowym
patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
Urzędu m.st. Warszawy oraz Business
Centre Club odbyła się na Stadionie Narodowym. Najważniejszym punktem Gali
było wręczenie statuetek AMBASADOR
SPORTU 2014 reprezentantom polskiego sportu i osobom wspierającym Polski
sport olimpijski.
Podczas Gali odbyła się również aukcja charytatywna przedmiotów z autografami gwiazd sportu, z której dochód
zasili fundusze przeznaczone na budowę
pomnika wybitnego trenera. Dzięki staraniom pani prezes Pauli Stamm, pomnik
zostanie postawiony w bliskim sąsiedztwie należącej do WSS Śródmieście zabytkowej Hali Mirowskiej.
Jot.

Ku czci Stamma

Na zdjęciu od lewej: trener siatkarzy Stephane Antiga, Otylia Jędrzejczak, Karol
Kłos, Paula Stamm, Andrzej Wrona, Mariusz Czerkawski, Andrzej Supron.

CZAJE w październiku br. miał swoją
drugą edycję . Tym razem w warsztatach
uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum z warszawskiego
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 8
dla Dzieci Słabowidzących
im. Zofii Galewskiej. Podsumowaniem
warsztatów
było ogłoszenie konkursu
na „Odwzorowanie stroju
kurpiowskiego”. Na konkurs
wpłynęło 12 prac w tym 10.
to rysunki uczniów szkoły
podstawowej, dwa pozostałe
z gimnazjum. Komisja konkursowa dokonując oceny
stwierdziła bardzo wyrównany poziom prac, zwracając uwagę na detale stroju
kurpiowskiego, jak również
na dobór tła tj. środowiska
naturalnego, na którym postacie umieszczono. 
J

Piękny recital

Dokończenie ze str. 1

„Pod Koroną” przy ul. Rzeczypospolitej 14.W tym nowoczesnym obiekcie od sierpnia tego roku funkcjonuje
społemowska placówka SEZAM. Podczas „Rodzinnej soboty w Sezamie”
dzieci obejrzały przedstawienie „Podróż
za horyzont”, animacje artystycznej
grupy Mimello . Atrakcją była możliwość
wykonania własnoręcznie dżdżownicy
- przytulanki .Chętni mogli mieć profesjonalnie pomalowaną buzię.
Do powyższych atrakcji przygotowanych przez Centrum Kultury
Wilanów należy dodać te przygotowane
przez śródmiejską spółdzielnię tj. mini
warsztaty kurpiowskiej sztuki ludowej.
Instruktażu robienia kwiatków z bibuły ,
lepienia zwierzątek z ciasta tzw. „byśków”
chroniących wg. obyczajów domostwa
przed niepowodzeniem, udzielały twórczynie ludowe w regionalnych w strojach

F

Biznesu l

Strój kurpiowski

WSS Śródmieście

Rodzinna sobota w Sezamie

eliks Stamm (1901-1976), trener bokserski uważany za twórcę polskiej
szkoły boksu opartej na wszechstronnej technice, wychowawca wielu pięściarzy,
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ze szczególnym uwzględnieniem prac
związanych z Halą Mirowską i inwestycją SDH Sezam. W bieżącym roku
nadal trwały prace rewitalizacyjne
i remontowe w Hali Mirowskiej. Od
marca trwały roboty budowlano-modernizacyjne związane z wykonaniem
schodów ruchomych, które w październiku zostały ukończone. W celu
zmodernizowania powierzchni handlowej na parterze zmniejszono sam
spożywczy, od strony ul. Jana Pawła
II przygotowywana jest powierzchnia
pod wynajem. Podjęto też starania
o zabudowę wolnych przestrzeni przyokiennych na antresoli. W sierpniu br.
otwarto nowy sklep nr 10 Sezam przy
Al. Rzeczypospolitej 14.
Obecni na spotkaniu podziękowali
Zarządowi, kierownikom oraz załogom placówek handlowych doceniając
ich zaangażowanie.
Koleżanka Danuta Bogucka przygotowała z okazji spotkania referat. Wystąpienie swoje rozpoczęła wierszem
pt. „O życiu” poetki z Mazur Anny
Szarejko mieszkającej raz w Żabinie,
raz w Nowym Jorku, zmarłej 26 kwietnia 2014 roku w Gołdapi, będącej wielką patriotką, kochającą poezję, ludzi,
rodzinę, swoją ojczyznę Polskę oraz
Nowy Jork.
Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym
i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski
Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne
postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu
zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka
z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego
i społecznego.
Kończąc wystąpienie złożyła wszystkim Spółdzielcom należącym do grona seniorów gorące życzenia zdrowia
i wielu lat życia, wypełnionego radością
i satysfakcją z przeżytych lat, by nikt
z ludzi starszych nie czuł się samotny ,
czy opuszczony, by każdy kolejny dzień
wypełnia ludzka życzliwość, wdzięczność i pomoc.
Część artystyczną uświetniła swoim
wystąpieniem Julia Karlova-Suracka.
W Jej repertuarze znalazły się utwo-

ry operetkowe, operowe i musicalowe:
Pieśń o Willi (aria z operetki „Wesoła
Wdówka” F. Lehar), „Choć na świecie
dziewcząt mnóstwo” (operetka „Księżniczka Czardasza” Imre Kalman),
„Habanera” (aria z opery „Carmen”
G. Bizet), „Time to say goodbaye”,
„Nie ujezżaj ty moj gałubcik” - romans
rosyjski, „Nie czekaj mnie w Argentynie” z musicalu „Evita” A.L. Webbra
i inne. Po występie owacjom na stojąco
nie było końca.
Na zakończenie prezes Anna Tylkowska i przewodnicząca Cecylia Przedpełska
podziękowały za występ oraz działaczom
za miłą atmosferę. Złożyły życzenia ciepłych, rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
Tekst i foto:
DANUTA BOGUCKA
Julia Karlova-Suracka
Jej początki działalności artystycznej to
lata 1988-1994 w międzyszkolnym chórze
w Dżambule i koncerty z grupą wokalną
„Karłygasz”. Po studiach na wydziale filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Dżambulskim, w roku 2008 zostaje stypendystką
Rządu RP i rozpoczyna studia na wydziale
Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie profesor Urszuli Trawińskiej-Moroz.
Kończy je z wyróżnieniem, otrzymując tytuł magistra sztuki. Od tej chwili zajmuje
się pracą artystyczną i pedagogiczną. Występuje na scenie Filharmonii Narodowej,
na Zamku Królewskim, w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Bierze udział w wielu festiwalach koncertach
w kraju i poza jego granicami: na Ukrainie,
Białorusi, na Litwie, we Włoszech, w Kazachstanie, Kirgistanie. Jest koncertującą
solistką Towarzystwa Śpiewaczego w Warszawie i orkiestry „Victoria” z Rembertowa,
z chórem „Allegro Coro”, orkiestrą „ Con
Gracia” w Płońsku , z zespołem „Pro Musica Antiqua”.
Oprócz koncertów nagrywa płyty z zespołami z którymi współpracuje a także płytę z muzyką sakralną dla radia „Victoria” w
Łowiczu. Jej sopran zachwyca słuchaczy nie
tylko w ariach operetkowych , musicalowych
czy operowych , sopranowych partiach oratoryjnych , ale również w romansach m.in.
Bułata Okudżawy, czy balladzie własnego
autorstwa. Lubi śpiewać po polsku chociaż
wykonuje partie w innych językach. Julia
Karlova z czułością wspomina lata swojego
dzieciństwa, a szczególności naukę języka
polskiego w dalekim Kazachstanie, którego
uczyła ją jej babcia, gdzie za podręcznik
służył egzemplarz książki kucharskiej pieczołowicie przechowywanej w rodzinie.
Oprac. Jolanta Jędrzejewska
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Nowe inicjatywy

W

ubiegłym numerze Społemowca pisaliśmy m.in. o tym,
że kilka spółdzielni, np. PSS
w Białej Podlaskiej i PSS w Mińsku
Mazowieckim podejmuje nowe inicjatywy handlowe i jest żywo zainteresowanych rozwojem sprzedaży świeżych
kanapek w swych sklepach, co realnie
podnosi poziom obrotu placówek. Prezesi tych spółdzielni chcą skorzystać
z bogatych doświadczeń cieszyńskiej

Cieszyńskie
smakołyki
– Śledzik, majonez, cebulka, jajko,
szynka, sałatka jarzynowa, papryka, ogórek, szczypiorek... i nie ma nic pyszniejszego niż cieszyńskie kanapki. Karolina
Lipko z Krakowa, kiedy tylko jest z wizytą u rodziny w Cieszynie, pierwsze co
robi to ... kupuje całe mnóstwo śledziowych kanapek. Jak mówi dla miejscowego portalu cieszyńskiego ox.pl – palce
lizać!...
Po pięć minut przyjemności, jak pi-

Kanapki hitem sprzedaży

          Str. 
ni, bagietki, kanapki najniżej w cenie 612 zł. Zwykłe więc społemowskie, proste
kanapki mogą robić furorę niesamowitą!
Podobnie jak w Czechach ich słynne
w sklepach „oblozene chlebiczki”, czyli
tanie kanapki z praską szynką, jajkiem
i majonezem. A po społemowskie kanapki, jak pisał Dziennik Zachodni przyjeżdżają także sąsiedzi z Czech...
Jak reklamuje się w Internecie społemowski cieszyński Zakład Garmażeryjny:
„produkujemy wyroby, które
cieszą się od lat niezmiennym powodzeniem. Słynne „kanapki cieszyńskie”
ze śledziem, sałatką i szynką stały się
symbolem kulinarnym miasta, a ich niepowtarzalny smak pozostaje na długo
w pamięci naszych klientów. Polecamy również wyśmienite sałatki i ryby
smażone. Pragniemy podkreślić, że
wszystkie nasze wyroby produkowane
są wg sprawdzonych, tradycyjnych receptur i z surowców najwyższej jakości.
Nie stosujemy żadnych konserwantów
i sztucznych dodatków.”

Potwierdzone opinie

PSS, która od wielu lat z powodzeniem
codziennie we własnej sieci sklepów
sprzedaje tanie i smaczne kanapki.
Sławne tam i w regionie kanapki
cieszyńskie, m.in. z sałatkami jarzynowymi, śledziami, szynką, jajkami, pomidorami, ogórkami, cebulą, papryką,
sałatą, szczypiorkiem, majonezem, pochodzą z własnej wytwórni, która produkuje ich tysiące sztuk. Wraz z nimi
spółdzielnia cieszyńska sprzedaje, produkowane w tej samej wytwórni własne wyroby garmażeryjne, jak sałatki
warzywne i śledziowe, surówki, smażone filety rybne i drobiowe.
O przebojowych kanapkach cieszyńskich pisaliśmy w numerze marcowym
Społemowca. Na prośbę Czytelników
przypominamy podstawowe dane o tych
rewelacyjnych kanapkach.
Od ponad 60 lat w Cieszynie produkowane przez „Społem” PSS „Konsum
Robotniczy” kanapki, swój wyjątkowy
smak zawdzięczają tradycyjnej recepturze. Wkrótce zapewne uzyskają status
produktu regionalnego. Na razie doczekały się profilu na Facebooku, gdzie mają już
setki fanów. Dla społemowców w kraju to
wyrazisty przykład sukcesu handlowego!
I warto go powtórzyć w dużych miastach!

sze gazetacodzienna.pl, przyjeżdżają
smakosze z całej Polski. Przyciągają ich
cieszyńskie kromki, których sprzedaż
sięga w dni przedświąteczne i w sezonie
turystycznym do nawet 12 tysięcy jednego dnia. Żeby choć na chwilę zadowolić
podniebienie, trzeba pojechać do Cieszyna i wejść do jednego z tamtejszych
sklepów Społem. A mogło by się wydawać, że to tylko taka zwykła kanapka ze
śledziem.
Wyroby garmażeryjne to jedna ze specjalności cieszyńskiej spółdzielni Społem. Może się ona pochwalić np. bardzo
smaczną sałatką jarzynową, pastą śledziową czy kanapkami z szynką i jajkiem. Nic
jednak nie przebije największego przeboju spółdzielców z Cieszyna – kanapki ze
śledziem.
Ceny rewelacyjne! Kilka razy niższe
niż u konkurencji!! Tylko złoty trzydzieści dziewięć za kanapkę z sałatką. Za tę
ze śledziem na pieczywie razowym trzeba zapłacić 1,75 zł, a na jasnym pieczywie 1,65 zł. Za kanapkę z szynką płacimy 1,75 zł. Nie ma takich cen w żadnej
w kraju modnej burgerowi, gdzie za burgera żądają i po 26 zł…
W Warszawie, w wielu nowoczesnych
sieciach bistro można kupić modne pani-

Popularny portalspozywczy.pl 27 listopada br. pisze że „Rośnie zainteresowanie konsumentów gotowymi kanapkami”.
– Coraz więcej osób zainteresowanych
jest zakupem gotowych kanapek. Jest to
trend dostrzegalny na rynku piekarniczym od wielu miesięcy. Konsumenci
szukają dobrego produktu i oferty kanapek podawanych na ciepło – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Andrzej Piętka
z firmy Akademia Wypieków.
Jego zdaniem, trend ten związany
jest z modą na jedzenie poza domem
oraz z szybkością życia w miastach.
Klienci gotowi są do zakupu gotowych
kanapek przez cały dzień, najczęściej
jednak robią to rano i wczesnym popołudniem.
Piętka zawraca uwagę, że coraz częściej duże sieci handlowe inwestują w kąciki bistro, a same piekarnie stopniowo
powiększają miejsce dla tych produktów
na ekspozycji w sklepach firmowych. Nie
zawsze robią to jednak w prokonsumenckiej i prosprzedażowej wersji. Według
przedstawiciela Akademii Wypieków,
inwestycja w gotowe kanapki wydaje
się świetnym rozwiązaniem dla piekarni,
ponieważ daje możliwość dodatkowej
sprzedaży. Ponadto dzięki kanapkom
gotowym piekarnie docierają do nowych
odbiorców, w tym odbiorców gastronomicznych.
– Sami klienci oczekują produktu dużego, taniego, świeżego i konfekcjonowanego. W przypadku smaków najczęściej
szukają trzech tradycyjnych wariantów:
kanapki z serem żółtym, z wędliną i z jajkiem, wszystkich podawanych z sałatą oraz
świeżymi warzywami – tłumaczy Piętka.
Zdaniem przedstawiciela Akademii
Wypieków, gotowe kanapki to produkt,
którego sprzedaż będzie stopniowo wzra-

stać i na który na pewno warto zwrócić
uwagę w sklepowych kącikach piekarniczych.
Z kolei Radosław Wałkuski w portalu
dla handlu.pl pisał że gotowe kanapki są
atrakcyjnym asortymentem w sklepach.
Te w których ten asortyment dobrze się
sprzedaje są w centrum miasta, między innymi w sąsiedztwie uniwersytetu, budynków biurowych, gdzie przewija się dużo
ludzi, dla których ważny jest czas i wygoda – ocenia. Aby dobrze wyeksponować
kanapki sklep powinien dysponować witryną chłodniczą z dobrym oświetleniem,
które podkreśli świeżość produktów. Gotowe kanapki można przechowywać do
4-6 godzin w witrynie chłodniczej. Optymalna temperatura to 4-10C.

W naszym głębokim przekonaniu
cieszyńska kanapka ze śledziem może
stać się chyba najbardziej popularną kanapką w Polsce – pod marką
własną Społem! Przy odpowiedniej
promocji w różnych miastach może
być sprzedawana w szerokiej sieci
sklepów społemowskich i w barach.
Wyobraźmy sobie przez chwilę jej
szeroki zasięg i popularność w całym kraju!…To może być HIT 2015!
O powodzeniu dalszej sprzedaży
kanapek w społemowskich sklepach
będziemy pisali w następnych numerach.

wykonany. Jest dużo trwalszy niż zwykłe
regały blaszane, bardziej elegancki i daje
możliwości takiej aranżacji wnętrza sklepu, aby było ono funkcjonalne, estetyczne
i przyjazne dla kupujących.
– Przedstawiciel handlowy Wirelandu
zapowiadał, że dzięki zainwestowaniu w
wymianę wyposażenia sklepu zwiększymy obroty, więc ciekawiło mnie jak szybko zwróci nam się inwestycja w nowe
regały. Dziś wiem, że to była dobra decyzja. Firma Wireland wykonała bardzo
sumiennie zlecenie zgodnie z opracowana przez nas aranżacją – mówi Emanuela
Danelska kierownik ds. Techniki Handlu
i Reklamy.
Do zrobienia zakupów w konkretnym
miejscu skłania klientów z pewnością dobra lokalizacja sklepu, odpowiednia cena
towarów oraz bogaty asortyment, ale też

przyjazne otoczenie, na które składa się
miła obsługa i funkcjonalna, elegancka
przestrzeń sklepowa. Klient po prostu
musi czuć się w sklepie komfortowo.
Dzięki temu będzie miał miłe skojarzenia,
co zaowocuje powrotem do sklepu i kupnem kolejnej rzeczy.
– Projektując wyposażenie sklepu
dla naszych klientów biorę zawsze pod
uwagę ich oczekiwania. – mówi dyrektor
Biura Projektowego Wireland sp. z o.o.,
Witold Gradzik – Często robimy meble
prototypowe, pod konkretne zamówienie. Pracujemy z klientem bezpośrednio
w obiekcie, udzielamy porad na miejscu
i konsultujemy na każdym etapie prowadzenia inwestycji. Ludzie coraz częściej
chcą wysokiej jakości materiałów, elegancji i dobrego smaku. Sklep jest przecież
wizytówką swojego właściciela.

Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ

Artykuł sponsorowany
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Zwiększyliśmy obroty
wymieniając wyposażenie

ireland sp. z o.o. z Bytowa to
firma z ponad 45-letnią tradycją i doświadczeniem w
branży metalowej. Jest znana z tego,
że wspiera właścicieli sklepów różnych
branż w całym procesie realizacji inwestycji – od pomysłu, poprzez wizualizację, projekt i produkcję, aż po montaż.

Taka kompleksowa usługa odpowiada
klientom, którym zależy na eleganckim, spójnym wizerunku i sprawnym
przeprowadzeniu inwestycji.
– To, jak klienci będą postrzegać daną
firmę zależy głównie od jej właścicieli i
pracowników, jednak jest coś, w czym my
możemy pomóc– mówi Anna Boruszczak,

dyrektor Działu Handlu Krajowego w Wireland sp. z o.o., firmie specjalizującej się
w produkcji systemów regałów sklepowych.– Nasze regały sklepowe Solid York
to coś więcej niż tylko stabilna powierzchnia do ekspozycji państwa towarów. Ich
elegancja i zarazem wysoka jakość wykonania pomogą przyciągnąć uwagę klientów do prezentowanych towarów, a ich
funkcjonalność pozwoli optymalnie wykorzystać powierzchnię sklepu.
Z usług firmy Wireland sp. z o.o. skorzystały dotychczas także między innymi
sieci sklepów Piotr i Paweł, Delikatesy
Alma, Delikatesy Bomi,Media Expert,
Intermarche, Auchan, Tesco, Netto, Real,
Auchan, Delikatesy Stara Wędzarnia oraz
kilkanaście Spółdzielni Spożywców.
– Jestem szczególnie dumny z tego, jak
zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy kompleksowe wyposażenie sali sprzedażowej
sklepu WSS Społem Lux przy ul. Wyki
na warszawskim Bemowie oraz sklepu
SEZAM, otwartego pod koniec sierpnia
w Wilanowie – mówi Roman Jereczek,
regionalny kierownik sprzedaży w firmie
Wireland Sp. z o.o. – Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby tak ważny dla nas partner,
jakim jest WSS Śródmieście, był zadowolony z efektów naszej pracy. Wiemy, że
cenią sobie oni solidność i wysoką jakość
usługi, dlatego tym bardziej cieszymy się,
że sprostaliśmy ich oczekiwaniom.
Co sprawia, że regały Solid York są
doceniane przez przedsiębiorców, którzy chcą zrobić dobre wrażenie na swoich klientach i zwiększyć swoje zyski ze
sprzedaży? Przede wszystkim jest to produkt wysokiej jakości, zaprojektowany
z myślą o potrzebach klientów i solidnie
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Poradnik Handlowy
kspert Iwona Kubicz, prezes zarządu Procontent Communication dla portalu dlahandlu.pl z
2 grudnia br. stwierdza: Sieci handlowe radzą jak żyć. Porady i wskazówki
mają budować więź z konsumentem.
Marki takie jak Lidl, Tesco, Biedronka, Żabka czy Odido stają się
coraz bliższe Polakom. W budowaniu
więzi z konsumentem coraz częściej
poza argumentem cenowym używają
wielu narzędzi komunikacji. Stopniowo
sieci te stają się doradcą w codziennym
życiu poprzez porady kulinarne i dietetyczne, planowanie posiłków, wspólne
uczestniczenie w ważnych dla Polaków
wydarzeniach sportowych, czy też projekty CSR wspierające szkoły lub lokalne społeczności.

Innym trendem jest budowanie bliskiej
relacji z marką poprzez odwołania do polskiej tradycji. Tradycyjna Kuchnia Polska
to m.in. komunikacja krakowskiego Kredensu i Almy. Moda na tzw. prawdziwe
produkty kuchni polskiej – wędliny przygotowywane wg. starych receptur, konfitury zamiast dżemów, domowe kakao.
Jeszcze innym sposobem na działania komunikacyjne i budowanie bliskich
więzi z konsumentami jest aktywne włączanie się sieci handlowych w życie lokalnej społeczności. Tu wskazać można
na wiele ciekawych projektów z zakresu
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
i community relations. Jednym z takich
przykładów jest chociażby inicjatywa
Makro – program „Tu Mieszkam Tu Kupuję”, w ramach którego wspiera ona lokalny handel i mówi o istotnym wpływie
tzw. sklepów tuż za rogiem, na stabilny
i trwały rozwój lokalnych społeczności.

w ramach akcji Dukatów TVN, czy też
wydawnictw, których nabycie wspiera cel
dobroczynny – tu przykładem może być
magazyn o dekoracji wnętrz dostępny w
marketach OBI.
Jak widać sposobem na ocieplenie
wizerunku są nie tylko atrakcyjne promocje cenowe, ale także wszelkiego
rodzaju działania związane z poradami,
które towarzyszą nam w codziennym
życiu. Z pewnością sieci handlowe starają się podążać za trendami w nowoczesnej konsumpcji takimi jak: zdrowe
odżywianie, kuchnia slow food, modę
na kuchnie świata czy też eko zakupy
blisko domu.
Ważnym elementem tego procesu stają się również multimedia. Sieci handlowe coraz częściej tworzą poradnikowe
portale kulinarne, dietetyczne, dekoracji
wnętrz oraz inspiracji modowych. Coraz częściej sieci, które wyrosły z ryn-

Coraz częściej sieci decydują się na tzw.
ambasadora marki. Lidl podjął współpracę
z Karolem Okrasą i Karolem Brodnickim,
Tesco – Robertem Makłowiczem, Makro
z Kurtem Schellerem, natomiast Odido –
Anną Głogowską. Coraz częściej wpisują
się też w nowe trendy konsumenckie. Koncept – ryneczek Lidla ze świeżymi owocami i warzywami odpowiada potrzebie
kupowania zdrowej żywności oraz modzie
na weekendowe zakupy na prawdziwym
targu, kuchni slow food i domowego gotowania. Promowanie sieci sklepów przez
kuchnie tematyczne – śródziemnomorską,
meksykańską, włoską, dania z owoców
morza etc. to trend związany z kulinarnym
eksperymentowaniem Polaków oraz poszukiwaniem nowych smaków w kuchni.
Dużą rolę w zapotrzebowaniu na oryginalne produkty spożywcze odegrały programy telewizyjne takie jak: MasterChef czy
TopChef oraz Hell’s Kitchen.
Coraz częściej sieci handlowe edukują
nas również jak prawidłowo należy się
odżywiać. Zdrowe nawyki żywieniowe
u dzieci i dorosłych wraz z dietetykami
promuje m.in. Lidl w akcji kuchnia Lidla
we współpracy z Polskim Towarzystwem
Dietetyki.

Kampania wskazuje na fakt, iż wymieranie ulic handlowych i małych prywatnych
sklepików w zachodnich gospodarkach
doprowadziło do wielu negatywnych
zjawisk jak rozpad więzi społecznych,
ucieczka kapitału z regionów czy też exodus lokalnej ludności.
Podobne projekty edukacyjne wspierające lokalny handel organizowane były
m.in. w Wielkiej Brytanii oraz Francji.
W ich ramach konsumenci otrzymywali
m.in. karty rabatowe dla osób dokonujących zakupów w lokalnych sklepach. W
Polsce kampanię wsparły gwiazdy m.in.
Anna Głogowska, która mówiła o idei
zakupów tuż za rogiem, przygotowany
był również raport badania opinii obrazujący zachowania zakupowe Polaków
w kontekście małych osiedlowych sklepików.
Do ocieplających wizerunek sieci handlowych działań zaliczyć można również
takie projekty jak np. Tesco dla szkół,
gdzie szkoły mogą wziąć udział w konkursie filmowym i wygrać m.in. wyposażenie pracowni multimedialnej. Sieci
handlowe chętnie włączają się również
w pomoc w postaci zbiórek żywności,
sprzedaży okolicznościowych monet np.

ku spożywczego starają się objąć wiele
aspektów życia konsumenta i oferują mu
krótkie tematyczne kolekcje artykułów
dla domu oraz ubrań dostosowując je do
aktualnego sezonu. Kolekcje modowe są
przy tym coraz częściej prezentowane
nie jako tania odzież nie markową ale
z pomocą profesjonalnych sesji modowych budujących charakter kolekcji typu
fashion. W komunikacji królują profesjonalne sesje modowe i kulinarne oraz coraz częściej poradnikowe i inspiracyjne
materiały wideo dostępne w wielu kanałach social media.
Jednym z trendów światowych, który
bardzo istotnie wkracza do Polski jest
również inwestowanie w tzw. owned
media czyli własne kanały komunikacji
od elektronicznych wydań magazynów
poprzez media drukowane na własnych
telewizyjnych kanałach poradnikowych
kończąc. Warto również wspomnieć, że
coraz częściej sieci handlowe są obecne
w telewizyjnych programach poradnikowych w formie lokowania produktu i
często współtworzą formułę programu
– kończy swą opinię ekspertka.

nych, edukacyjnych i naukowych tworząc
gęstą tkankę „polskiego Londynu”. Na tę
tkankę nałożyły się kolejne fale emigracji, łącznie z emigracją „marcową” i „solidarnościową”.
Londyn wciąż jest zarówno ważnym
miejscem polskiej pamięci, jak i żywym
ośrodkiem polskiego współczesnego życia.”
Wystawa „Londyn – stolica Polski”
skomponowana jest z kilku przestrzeni-miejsc, dzięki którym można poznać
życie codzienne, pracę, działalność kulturalno-naukową i rozrywki Polaków
w Wielkiej Brytanii. Nasi rodacy rozsia-

wojny światowej, którzy mieli tak ogromny wkład w rozgromieniu różnych formacji wojennych faszystowskich Niemiec.
Także tych, które śmiertelnie zagrażały
społeczeństwu brytyjskiemu.
Jedna z plansz wymownie to uświadamia zwiedzającym. Oto co z niej wynotowałem: „Demobilizacja i podjęcie
decyzji o pozostaniu na emigracji wiązały
się z koniecznością podjęcia pracy zarobkowej na obczyźnie. Wielu emigrantów
gruntownie wykształconych w Polsce,
przez wiele lat pracowało fizycznie. Najbardziej znanym przykładem tej pracy

ni podczas II wojny światowej po całym
świecie, docierali do Wielkiej Brytanii
różnymi drogami. Na wystawie zaprezentowano interaktywną mapę, która pozwoliła zwiedzającym poznać najważniejsze
z uchodźczych szlaków i poznać przyczyny powstania tak wielkiego skupiska
Polaków w Londynie.
Najważniejszą misją polskiej emigracji politycznej była dbałość o zachowanie
ciągłości legalnych władz Rzeczypospolitej – Prezydenta i Rządu
RP na uchodźstwie. Podstawą prawną tej patriotycznej
działalności była Konstytucja kwietniowa z 1935
roku. Właśnie na wystawie
w Bibliotece Uniwersyteckiej
można było obejrzeć pierwszą stronę tej ważnej Konstytucji kwietniowej, której
oryginał spoczywa w zbiorach Zamku Królewskiego
w Warszawie. Prasa polska
była podstawą obiegu informacji i opinii w „polskim
Londynie”. Działacze emigracyjni wydawali zarówno
pisma polityczne, jak i kulturalno-naukowe. Prym wśród
nich wiodły „Wiadomości”
redagowane przez Mieczysława Grydzewskiego. Na
wystawie zaprezentowano
odtworzony gabinet tego
charyzmatycznego i owianego legendą redaktora.
Dobrze, że organizatorzy
wystawy nie stronili od krytycznych ocen władz angielskich, które „odznaczyły się”
wielką obojętnością wobec
polskich wyższych dowódców wojskowych z okresu II

poniżej kwalifikacji jest los dużej grupy
wyższych oficerów polskiego wojska.
Generał Stanisław Sosabowski pracował jako magazynier w fabryce, generał
Klemens Rudnicki założył antykwariat,
generał Tadeusz „Bór” Komorowski prowadził warsztat tapicerski, a generał Stanisław Maczek był barmanem. Obiektem
gorzkich żartów stała się grupa wyższych
oficerów zajmujących się po wojnie
w Anglii czyszczeniem hotelowych sreber – zwana „srebrną brygadą”...
Życie towarzyskie „polskiego Londynu” – często uczestniczyli wyżej wymienieni bohaterowie II wojny światowej
– przez wiele lat koncentrowało w „Ognisku Polskim” – miejscu, w którym można
było wysłuchać ciekawego wykładu, zagrać w brydża, poplotkować przy kawie,
czy pysznej angielskiej herbacie lub obejrzeć przedstawienie kabaretowe. Jednym
z głównych bohaterów wystawy – obok
legendarnego zwycięzcy spod Monte
Cassino, gen. Władysława Andersa – jest
król londyńskiego kabaretu, poeta, aktor
i reżyser Marian Hemar, autor wielu pięknych, patriotycznych piosenek, skeczy
i pełnych ciętego humoru wierszy, pochodzący z żydowskiej rodziny lwowskiej,
wielki polski patriota. Właśnie na fotosie
plakatu wystawy stoją, od lewej: Marian
Hemar, gwiazda kabaretu Loda Halama
i generał Władysław Anders.
Bardzo budujące było to, że wystawę
„Londyn stolica Polski” zwiedzało wielu studentów i młodzież szkół średnich.
Zwiedziła ją też moja córka Katarzyna
Wojciewska, która mnie na nią zaprosiła,
magister Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, kilkakrotnie
pogłębiająca naukę języka angielskiego
w Londynie.
Jerzy Wojciewski
Fot. Autora
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Jak ocieplać wizerunek?

Z kart
historii

M

uzeum
H i storii
Polski,
przy
wsparciu finansowym ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zorganizowało w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Warszawie niezwykle interesującą
wystawę pt. Londyn stolica Polski
– emigracja polska 1940 – 1990, przybliżającą rodakom w kraju ten mało
znany temat naszej historii. Patronat
nad wystawą objął prezydent RP Bronisław Komorowski.
75 lat temu, we wrześniu 1939 r.
ukonstytuował się w Londynie polski
rząd na uchodźstwie.
Wydawało się wówczas, że ten rząd
wiosną – po pokonaniu przez mocarstwa zachodnie Niemiec hitlerowskich
– powróci do kraju. Jak wiemy z historii
wydarzenia potoczyły się inaczej. I tak
rozpoczęła się niezwykła epopeja nowej
Wielkiej Emigracji. Londyn stał się na
długie lata siedzibą władz polskich na
emigracji. Zaś Wielka Brytania największym skupiskiem polskiego wychodźstwa podczas i po II wojnie światowej.
– „Nad Tamizą powstała i funkcjonowała – jak piszą organizatorzy wystawy
– rozbudowana sieć instytucji kultural-

Gastronomia w Hali Mirowskiej

Tanio i szybko

N

asi Czytelnicy pamiętają, że
opisywaliśmy już barek przy
wejściu od strony bazarku,
który sprzedaje na miejscu i na wynos znakomite RYBY Z USTKI /i
taką nosi nazwę/. Teraz pokazujemy
następne punkty gastronomiczne,
które sprzyjają sprzedaży artykułów
w rozlicznych stoiskach Hali. Bo te
punkty, to przyjemne przystanki w
drodze na zakupy, także te większe
przedświąteczne. To dobry przykład
troski i dbania o klienta w większych
obiektach handlowych, godny powtarzania w innych spółdzielniach.
Przy środkowym wejściu do Hali
Mirowskiej jest od lat stanowisko
ROŻNA firmy Wamar z kurczakami.
Przy nim pan w sile wieku serwuje prosto
z rożna kurczaki na wynos i na miejscu
przy wysokim stoliku, gorące i pachnące.
Są krojone nożycami i albo podawane na
tacce, albo zawijane w srebrzystą folię.
Wielu kupujących tu przystaje. Ceny
niewygórowane - 18 złotych za całego
kurczaka, 9 za połówkę i 5 za udo. Można
wybrać albo bardziej przypieczone, albo
mniej. Do tego sztućce plastykowe i serwetki.
Jak wiadomo, zabytkowa Hala
Mirowska odmłodniała, bo zupełnie
odnowiono fronton z piękną Syrenką,
pojawiły się schody ruchome, nowe stoiska i nadal WSS Społem Śródmieście tu
rządzi, najstarsza spółdzielnia handlowa z
1869 w najstarszym obiekcie handlowym
w mieście z 1901. Kupowała tu warzywa
premier Margaret Thatcher, bo słodkości
miała na przyjęciach. A teraz do słodkości
jest kawa, serwowana ze stoiska cukierniczego na parterze, w małym barku kawowym. Zapalony łasuch tego może nie
dostrzec ale kawosz tak.
BAREK KAWOWY jest przeniesiony
od wejścia od targowiska na drugą stronę
stoiska po prawej. Są tu zgrabne trzy
okrągłe stoliczki z siedmioma wygodnymi fotelami. I jest tu chyba najtańsza
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kawa, bo tylko po 2,99 zł serwowana z
włoskiego automatu. I to wcale nie lura,
tylko aromatyczna, gorąca, esencjonalna
kawa. Do tego polecam też tanie babeczki
z budyniem za jedyne 1,80 zł! Nic dziwnego, że barek jest oblegany. Głównie
przez emerytów kupujących w hali, m.in.
leki w taniej aptece. A widok stąd na zabytkowy wspaniały dach jest imponujący,
bo to wyjątkowa architektoniczna konstrukcja.
I jeszcze jeden mały barek, na wprost
wejścia do hali od strony bazarku.
To BAR PAULA z niezłą kiełbasą na
gorąco. Wewnątrz tylko kantorek z ladą
i grillem, a na zewnątrz obok straganów
jeden drewniany typowy stół z dwoma
ławami. Sympatyczna, ale smutna dziewczyna, bo akurat reklamowane pierogi po
2 zł wyszły i było pusto, poleciła mnie
kiełbasę zwykłą z Sokołowa z keczupem i sosem czosnkowym za 8 zł. Było
to świetne danie na chłodne popołudnie,
które ubrany w kurtkę spożyłem przy
stole.
Na koniec dziewczyna obdarzyła mnie
szerokim uśmiechem, kiedy pochwaliłem
sos czosnkowy i danie. Po mnie zebrało
się jednak grono chętnych na zapiekanki
i hot dogi, co zupełnie rozchmurzyło
panią.
DG

Prawo na co dzień l

Minimalne wynagrodzenie
w 2015 r.

Z

godnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 11 września
2014 br. w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego w Dz. U. pod poz. 1220 minimalne wynagrodzenie w 2015 roku będzie
wynosić 1750 zł i będzie wyższe o 70
zł od wynagrodzenia obowiązującego w
2014 roku.
W związku z podwyższeniem płacy
minimalnej zyskają pracownicy, którzy
zarabiają ustawowe minimum, jak również pracownicy, którym wypłacane są
składniki jako pochodne wynagrodzenia
np. procentowo, albo jako wielokrotność
minimalnego wynagrodzenia. Taką pochodną jest np. dodatek za pracę w nocy
wypłacany pracownikom pracującym w
nocy. Pracującym w nocy jest pracownik,
którego rozkład czasu pracy obejmuje
w każdej dobie co najmniej 3 godziny
pracy lub którego co najmniej 1/4 czasu
pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Pora nocna obejmuje
8 godzin między 21.00 a 7.00. Zgodnie
z art. 1518 k.p. pracującym w nocy pracownikom przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w
porze nocnej w wysokości 20% stawki
godzinowej wynikającej z minimalnego
wynagrodzenia.
Zgodnie z art. 81§ 2 Kp. za czas przestoju w pracy przysługuje pracownikowi
wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, jednakże
nie niższe od wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
Stosownie do art.129§ 5 Kp. jeżeli w
danym miesiącu, ze względu na rozkład
czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie do 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.
Ponadto przy potrącaniu:
1) sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia ali-

mentacyjne – wolna od potrąceń jest
kwota minimalnego wynagrodzenia,
po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek
dochodowy – 1286,16 zł
2) zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi – wolna od potrąceń jest
kwota w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia – 964,62 zł
3) kar pieniężnych z tytułu odpowiedzialności porządkowej – wolna od
potrąceń jest kwota w wysokości 90%
minimalnego wynagrodzenia (art. 871
k.p.).– 1157,54 zł

Od minimalnego wynagrodzenia zależy też maksymalna wysokość odprawy dla pracownika z tytułu rozwiązania
stosunku pracy w ramach tzw. zwolnień
grupowych i wynosi maksymalnie 15krotność minimalnego wynagrodzenia
obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.
Zgodnie z art.45.1. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa tzw. ustawy zasiłkowej ( j.t. Dz.U.
z 2014 r., poz. 159) podstawa wymiaru
zasiłku chorobowego z tytułu pracy w
pełnym wymiarze czasu pracy nie może
być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty
odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia, tj. 1750 zł– 239,93zł (13.71% z
przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe) = 1510,07 zł.. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym
wymiarze czasu pracy kwota ta ulega
zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Ponadto płaca minimalna stanowi
wskaźnik bazowy przy ustalaniu grzywny kwotowej za wykroczenia skarbowe i
stawki dziennej kary grzywny przy przestępstwach.
Przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia nie uwzględnia się:
nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę
lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
Opracowała:
Monika Bobke
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ak twierdzi portal dlahandlu.pl, Polacy nie zamierzają zaciskać pasa.
Wydatki świąteczne będą wyższe niż
przed rokiem
Zgodnie z deklaracjami tegoroczne
świąteczne wydatki Polaków będą wyższe o 13 proc. w stosunku do rzeczywistych wydatków poniesionych w ubiegłym roku. Na prezenty, jedzenie oraz
spotkania z najbliższymi i podróże polska
rodzina planuje wydać prawie 1.160 zł,
z czego 474 zł pójdzie na żywność, a 575
zł na prezenty. Dodatkowo 111 zł wydamy na organizację świątecznych spotkań
towarzyskich. Pomimo, że deklarowana
kwota wydatków wzrosła o 13 proc. to
jednocześnie o 21 pp. spadł wskaźnik siły
nabywczej Polaków.
Polacy skoncentrują się przede wszystkim na praktycznych prezentach, które
w większości kupią w tańszych sklepach.
Najchętniej pod choinką zarówno ofiarowaliby, jak również sami chcieliby dostać

36 proc. Polaków (a średnio 41 proc.
respondentów we wszystkich badanych
krajach) deklaruje, że będzie częściej
niż przed rokiem szukało informacji
o niższych cenach, specjalnych okazjach,
rabatach czy bonach zakupowych w Internecie. Jedynie 6 proc. ankietowanych
Polaków, częściej niż w roku poprzednim
skorzysta z kredytów konsumpcyjnych
oferowanych przez instytucje finansowe
oraz sprzedawców detalicznych.
Polska jest jedynym z badanych krajów, w którym konsumenci zamierzają
robić świąteczne zakupy spożywcze
przede wszystkim w sklepach dyskontowych, które wyprzedzają hipermarkety
i supermarkety. Popularność dyskontów
rośnie z roku na rok. Dla obecnej edycji
badania 63% osób kupi w dyskontach artykuły spożywcze, w 2012 roku odsetek
ten wynosił 28 proc. Rośnie natomiast
udział tradycyjnych sklepów spożywczych z 46 proc. w 2013 r. do 51 proc.
obecnie. – Możliwe, że Polacy tam będą
szukać jakościowej żywności – tłumaczy Magdalena Jończak. Spada zainteresowanie zakupami w hipermarketach
z 57 proc. w 2013 roku do 55 proc. obec-

Trend
na prezenty
książki. Upominki coraz częściej kupują
przez internet (40 proc.), ale wciąż największą popularnością cieszą się sklepy
tradycyjne (60 proc.)
Zakupy spożywcze Polacy zrobią najczęściej w dyskontach. Prawie 3/4 osób
po prezenty wybierze się pomiędzy 1 a 24
grudnia. To najważniejsze wnioski płynące z 17. edycji badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte w 16
krajach europejskich i w RPA.
Zdaniem badanych, na bożonarodzeniowe prezenty, jedzenie oraz spotkania
z najbliższymi w 2013 roku wydaliśmy
rzeczywiście ok 1.028 zł (wobec wcześniejszych planów 1.126 zł). W tym roku
kwota ta ma się zwiększyć do prawie
1.160 zł, czyli porównując wydamy nieco
mniej niż wyniósł w 2013 roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny (tj.
po odliczeniu kosztów stałych) na osobę
w polskim gospodarstwie domowym
– 1.299 zł.
W Polsce, odwrotnie niż w roku
ubiegłym, wydamy procentowo więcej
pieniędzy na prezenty (40 proc.) niż na
jedzenie (33 proc.). Udział wydatków na
żywność nie uległ zmianie, ale wzrósł
(z 30 proc. w 2013 roku na 40 proc.
w 2014 roku) udział wydatków na prezenty. W pozostałych badanych krajach
wydatki na produkty spożywcze pochłoną średnio 26 proc. środków, a upominki
39 proc. We wszystkich państwach, które
wzięły udział w badaniu świąteczne spotkania towarzyskie nie obejmą więcej niż
9 proc. całkowitego budżetu na święta.
Dla porównania w Polsce wydatki te nie
przekroczą 8 proc.
Poza Wielką Brytanią, Niemcami oraz
Danią, respondenci ze wszystkich krajów
oceniają negatywnie obecną sytuację gospodarczą (ujemny wskaźnik optymizmu
czyli nadwyżka opinii negatywnych nad
pozytywnymi). – W Polsce widzimy spadek pesymizmu – wskaźnik optymizmu
dla obecnej sytuacji gospodarczej wynosi
– 29 p.p., a dla przyszłej minus 14 p.p. –
mówi Jakub Rosiecki, menedżer w dziale
konsultingu Deloitte.
Jedynie 1/5 Polaków lepiej ocenia
swoją sytuację finansową w porównaniu do ubiegłego roku. Pozostała część
głosów rozłożyła się niemal po równo
pomiędzy tych, którzy uważają, że mają
tyle samo pieniędzy co w zeszłym roku
i tych, którzy deklarują, że dysponują
mniejszym budżetem. Wyniki te są niemal identyczne jak w roku 2013. W ocenie przyszłych możliwości finansowych,
Polacy są bardziej optymistyczni: 32
proc. twierdzi, że ich sytuacja finansowa się nie zmieni, a 24 proc. wierzy, że
w przyszłym roku będzie posiadać więcej
pieniędzy niż obecnie. – Jak jednak pokazują wyniki badania, nasz początkowy
optymizm dotyczący przyszłości, w konfrontacji z późniejszą rzeczywistością
nie sprawdza się. W 2013 roku 22 proc.
Polaków zakładało, że w 2014 roku ich
sytuacja się pogorszy, w rzeczywistości
pogorszyła się dla 36 proc.– mówi Magdalena Jończak.
Polacy, podobnie jak reszta badanych,
deklarują, że postarają się nie kupować
prezentów pod wpływem impulsu. 31
proc. badanych mówi, że „w większym
stopniu niż w zeszłym roku” skoncentruje się na praktycznych podarunkach, a 26
proc. zakłada że „w większym stopniu niż
w zeszłym roku” będzie robiła zakupy
w tańszych sklepach.

nie – Pomimo dużej popularności sklepów internetowych, Polacy wciąż nie są
przekonani do robienia w nich zakupów
spożywczych. W tej kategorii zajmują
one dopiero piąte miejsce – tłumaczy
Magdalena Jończak.
W Polsce wygrywają książki, które wybrało na wymarzony prezent aż 42 proc.
respondentów. Wyprzedziły one gotówkę
(38 proc.), która była ubiegłorocznym
zwycięzcą rankingu. Na trzecim miejscu
tradycyjnie znajdują się kosmetyki i perfumy (27 proc.). W pierwszej dziesiątce
najbardziej pożądanych prezentów świątecznych po raz pierwszy pojawiły się podarunki w formie wykupionych zabiegów
upiększających, masaży oraz zabiegów
w gabinetach odnowy biologicznej (np.
bony spa). Spośród pozostałych badanych
krajów, książki również okazały się najbardziej oczekiwanym prezentem m.in.
we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Co ciekawe,
w większości przypadków, podobnie jak
w Polsce, zastąpiły one na pierwszym
miejscu pieniądze.
A jakimi prezentami zamierzamy obdarować naszych najbliższych? Pod tym
względem także wygrywają książki, które wyprzedziły kosmetyki i perfumy oraz
słodycze. Co więcej, respondenci aż z 14
spośród 17 państw biorących udział w badaniu, wskazali książki jako najczęściej
kupowany prezent pod choinkę.
Wybierając prezenty dla dzieci, tradycyjnie myślimy przede wszystkim o ich
rozwoju intelektualnym. Z tego powodu
najchętniej kupujemy im zabawki edukacyjne i naukowe (27 proc.), a także książki (18 proc.) oraz zabawki kreatywne (16
proc.). Podobnie jak w zeszłym roku trzy
najpopularniejsze prezenty dla nastolatków to książki, gry wideo i słodycze.
Jak pokazują wyniki badania większość respondentów nie zostawia wyboru
odpowiednich upominków na ostatnią
chwilę. „Co piąty badany deklaruje, że
prezenty kupuje w listopadzie, a 43 proc.
wybiera się na zakupy w pierwszej połowie grudnia. Wciąż jednak 30 proc. z nas
zwleka z nimi do ostatnich dni przed
Świętami. Pamiętajmy jednak, że powyższe wyniki to przedświąteczne deklaracje
i chęci, które w konfrontacji z rzeczywistością mogą wyglądać nieco inaczej”
– mówi Jakub Rosiecki.
W poszukiwaniu prezentów Polacy
coraz częściej (wzrost od 2012 roku o 12
pp.) korzystają ze sklepów internetowych, w tym roku 41% osób będzie szukało inspiracji w Internecie. W celu porównania jakości produktu i jego ceny,
konsumenci decydują się w przeważającej części na jeden z dwóch kanałów
sprzedaży – tradycyjny lub internetowy.
Jeszcze dwa lata temu dużo więcej osób
wybierało porównywanie w systemie
dwukanałowym (2014 r. – 40 proc.,
2012 r. – 57 proc.).
Kupując prezenty decydujemy się
jedynie na jeden kanał – wciąż częściej
tradycyjny niż internetowy. 60% konsumentów chce bowiem na żywo zobaczyć,
dotknąć i wypróbować produkty oraz
uzyskać porady doradcy klienta/ sprzedawcy na ich temat. Decydując się na zakup prezentów w tradycyjnych sklepach,
najczęściej są to galerie handlowe (32
proc.) oraz supermarkety i hipermarkety
(30 proc.). Spada natomiast zainteresowanie sklepami specjalistycznymi (17
proc., spadek w ciągu roku o 5 pp.).
Opr.red.
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ak donosił 17 listopada portalspozywczy.pl – widocznym
trendem na rynku handlowym
jest elastyczność. Przenikają się
formaty convenience z dyskontami.
Sklepy convenience parę lat temu
były bardzo drogie. Dyskonty już
nie są takie tanie i chcą wchodzić w
coraz mniejsze formaty – tłumaczy
w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Kondys, Senior
Director Convenience & Marketing
Statoil Fuel & Retail Polska. Jakie
trendy zauważa pan na rynku han-

w tym kierunku, że przejdziemy jak
Wielka Brytania na pieczywo tostowe i będziemy kupować chleb raz
na miesiąc, mrozić go, i później sobie
odświeżać. Mówiono, że warzywa
koniecznie muszą być pakowane w
worki 0,5-1 kg. Tymczasem w ostatnich latach widać renesans kupowania
na wagę, kupowania luzem. Dyskonty,
jako pierwsze zrezygnowały z pchania
sprzedaży produktów z długim okresem przydatności. Przeszły na dostawców lokalnych, jednocześnie oferują
wypiek pieczywa w sklepie. Do tego
trendu doszło jeszcze sprzedawanie cukierków, rodzynek i ciastek na
wagę. To oznacza powrót do korzeni i
renesans „handlu tradycyjnego”.

najemców, deweloperów i inwestorów
do poszukiwania nowych strategii
rozwoju, w tym testowania nowych
rynków czy konceptów.

Tradycja wraca z przytupem? Tak.
To jeden z najbardziej dynamicznych
trendów na polskim rynku. Pamiętam
prezentację z 2000 r., w której przedstawiona została teza, że handel nowoczesny w Polsce za 10 lat będzie
miał 75-80 proc. udziałów, a handel
tradycyjny się skończy. Tak się nie
stało. Handel tradycyjny bardzo dobrze się broni w Polsce. Ograniczenia
lokalowe i przyzwyczajenia klientów
powodują, że się dobrze trzyma.
Najwięksi operatorzy, chcąc ściągnąć
klientów, dostosowują swoją ofertę
do ich potrzeb, wprowadzając niektóre
„tradycyjne”
rozwiązania.
Widocznym trendem także jest
elastyczność. Przenikają się formaty
convenience z dyskontami. Sklepy
convenience parę lat temu były bardzo
drogie. Dyskonty już nie są takie tanie i chcą wchodzić w coraz mniejsze
formaty. Asortyment samochodowy
jest sprzedawany w hipermarketach,
tudzież dyskontach. My na stacjach
sprzedajemy książki. Nawet drogerie
i dyskonty sprzedają teraz bestsellery,
co wpływa na wyniki sieci księgarni,
gdzie bestsellery budują wolumen
sprzedaży. Dzisiaj księgarnie to nie
tylko książki; są tam różnego rodzaju
gadżety, materiały piśmiennicze, a
nawet żywność.
Dziś słodycze i napoje sprzedaje
każdy, można je kupić w także w drogeriach, czy aptekach. Z drugiej strony, dyskonty bardzo mocno walczą
na rynku kosmetycznym. Widzimy,
że świat stanął jakby na głowie.
Dlaczego najtańsze sklepy sprzedają
najbardziej wizerunkowe produkty,
takie jak wino? Wzięło się to stąd, że
istniała niezagospodarowana część
rynku. Ceny były bardzo wysokie
a marże nie były bardzo wysokie,
bo wolumeny były w Polsce małe.
Ogromnym sukcesem rynku winnego
było wprowadzenie szerokiej oferty
win do dyskontów, edukacja klientów
i wyrobienie nawyków. Inni gracze
poszli za tym trendem.
Podobne dywagacje o rynku zamieszcza portal propertynews.pl:
Rosnące
nasycenie
nowoczesną
powierzchnią handlową oraz dojrzałość
rynku handlowego w Polsce skłaniają

– Na popularność małych obiektów
handlowych składa się wiele czynników, z których wyróżniamy stabilne
fundamenty ekonomiczne obejmujące
sprzedaż detaliczną, rozwój rynku
mieszkaniowego w głównych aglomeracjach kreujący nowe lokalizacje
dla nowych obiektów handlowych,
dojrzałość polskiego rynku powierzchni handlowych oraz trendy w zachowaniach konsumenckich – komentuje Kamila Wykrota z DTZ.
– Małe obiekty handlowe doskonale odpowiadają na wymagania
lokalnych społeczności, ponadto,
jest to format dobrze wpisujący się
w warunki rynkowe miast poniżej
50 tys. mieszkańców stanowiących
interesującą niszę dla wielu graczy
rynkowych. Oczekujemy dalszych
zmian w tym sektorze rynku powierzchni handlowych obejmujących
rosnącą liczbę zarówno deweloperów,
jak i najemców gotowych rozwijać
swoje portfolio w obiektach handlowych mniejszego formatu – mówi Kamila Wykrota, dyrektor Zespołu Doradztwa i Analiz Rynkowych w DTZ.

W swoim najnowszym raporcie
„Big trend in a small format” firma
DTZ przyjrzała się jednemu z aktualnych kierunków rozwoju rynku
powierzchni handlowej w Polsce –
małym obiektom handlowym. Analitycy DTZ szacują, że na koniec 2014
roku zasoby obiektów handlowych
o powierzchni 5 000 – 10 000 mkw.
osiągną poziom 750 000 mkw. GLA,
co oznacza ponad 3-krotny wzrost
wolumenu powierzchni w ciągu ostatniej dekady.

Tradycja broni się

dlowym? Które ze zjawisk, jakie na
nim zachodzą, są najciekawsze?
Tym, co da się wyraźnie zauważyć,
jest przenikanie się konceptów handlowych. Zostało to trafnie przepowiedziane już jakiś czas temu.
Pamiętam, że jeszcze w mojej
poprzedniej firmie (Jeronimo Martins – red.) prezes zapowiedział, że w
przyszłości nie będzie dyskontów, nie
będzie supermarketów, będą po prostu
sklepy spożywcze. Widzimy ten trend
coraz bardziej. Widać to zarówno
po działaniach sklepów z wyższej
półki, takich jak Alma, które mocno
schodzą z ceną przynajmniej w ofercie promocyjnej. Mocno w kierunku
dyskontów „przepozycjonowały się”
supermarkety. Z drugiej strony, w ostatnich latach widać mocne tupnięcie
nogą dyskontów w zakresie kategorii świeżych– pojawiły się w nich
najpierw świeże warzywa i owoce, z
własną centralną dystrybucją. Później
pojawiły się świeże wędliny i mięso.
Przez lata to dyskonty wyznaczały
trendy, bo hipermarkety miały
wszystko, jeżeli np. chodzi o pakowane produkty, jednak w absurdalnych cenach. Największe sklepy
wyspecjalizowały się w sprzedaży
z obsługą. Jeżeli chodzi o produkty
pakowane, to dyskonty wyznaczył
trend, wymuszając postęp w produkcji i obniżając zdecydowanie ich
cenę. Dzisiaj jest ona porównywalna
do produktu luzem, a jednak produkt
pakowany wydaje się bezpieczniejszy,
z konkretną datą przydatności i
gwarancją, że nikt go nie dotykał. Co
ważne, produkt pakowany umożliwia
dystrybucję bezobsługową, co obniża
koszty.
Kolejnym etapem ewolucji asortymentu w dyskontach były świeże ryby
i rozwój półki z winami. To, co ostatnio jest bardzo intensywnie reklamowane, to świeże pieczywo.
Pod koniec XX wieku mówiło
się, że wkrótce wszystko będzie pakowane, że bułki będą sprzedawane
po 10 sztuk, tak jak było to w Aldim. Prorokowano, że rynek pójdzie

Wyraźny trend wzrostowy w tym
segmencie rynku potwierdza wysoki
wolumen podaży, szczególnie w ciągu
ostatnich 5 lat, kiedy to na rynek trafiło
blisko 50% całkowitych zasobów
małych obiektów handlowych. W
kolejnych dwóch latach rynek czeka
rekordowa podaż szacowana na ponad
240 000 m kw., a całkowite zasoby
małych obiektów handlowych osiągną
poziom blisko 1 miliona mkw. GLA.
Znaczące zmiany w segmencie
małych obiektów handlowych dotyczą
także ich lokalizacji. Rośnie znaczenie
miast poniżej 50 000 mieszkańców,
których udział w całkowitych zasobach
wzrósł z 3% w 2004 roku do ponad
30% na koniec 2014 roku. Małe miasta
z prawie 50-procentowym udziałem
dominują planowaną do końca 2016
roku podaż i są coraz częściej wybierane przez deweloperów i najemców,
jako forma pogłębiania ekspansji czy
dywersyfikacji portfela.
Opr.red.
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ieczorem
spotkaliśmy
się
w DOS TACOS przy Jasnej na
przyjacielskiej rozmowie. Wnętrze sprzyja takim spotkaniom, gdyż jest
tu bardziej klubowo, sympatycznie. Pełno w nim meksykańskich elementów, ale
najciekawszy jest kolorowy sufit w azteckie malowidła. Poza tym spodobały się
nam podświetlone jaszczurki-iguany na
ścianach, ażurowe lampy nad barem i pod
sufitem, flanelowe serwety na stołach
w czerwono-zielono-pomarańczową kratę, akwarium z rybkami. Do
tego stroje kelnerek i w tle
meksykańskie rytmy.
Ponieważ byliśmy po
obiedzie, zamówiliśmy tylko tradycyjną zupę meksykańską – pozole. Były w niej trzy rodzaje wieprzowiny,
biała kukurydza, warzywa i limonka. Ta
wersja zupy pochodzi z prowincji Veracruz i kosztuje 17 zł. Do tego zamówiliśmy
też napój z hibiskusa – aqua jamaica po 9
zł. Zupa bardzo nam smakowała i nie była
za ostra, zaś napój gasił pragnienie. Sympatyczne kelnerki, z uśmiechem i wdziękiem donosiły nam bezzwłocznie kolejne
zamówienia, aż w końcu rachunek. Wokół panował świetny nastrój towarzyski,
cichy gwar, bo zbierali się widać starzy
znajomi, bywalcy i pary randkowe.
Po zakupach przedświątecznych nasze kroki ochoczo skierowaliśmy do
PIKANTERII na Saskiej Kępie przy
Walecznych. Na szczęście znalazło się
miejsce w ogrzewanej i jasnej werandzie
na parterze. Mimo że przy stołach, na
ławach siedziały i zagadane kumoszki,
i pary, i grupy znajomych.

Od razu dostaliśmy karty i energiczna
pani Dorota z uśmiechem towarzyszyła
nam do końca. Mimo że zabiegana, czasem pytała o nasze życzenia. Wybraliśmy
po konsultacji z panią zupę dnia, czyli
moją ulubioną grzybową z łazankami,
za umiarkowaną cenę 6 złotych, a potem nasz wybór padł na tradycyjne nóżki
w galarecie. I tu haczyk, bo w karcie zachęcano do zestawu „meduza z lornetą”,
czyli z dwoma lampkami wódki. Stary
warszawiak nie pogardzi taką ofertą,
zwłaszcza po słusznej cenie za zestaw
– 24 zł. Potem, po dłuższej biesiadnej pogawędce spojrzeliśmy po sobie, no i nie
ma co, powtórzyliśmy… Pewnie zostali-

A wita nas beczka jakby z winem, na
której stoi latarnia z zapaloną świecą. Na
wprost czynny kominek z trzaskającym
żywym ogniem, co wprowadza od razu
w miły nastrój i ciepło emitowane też do
innych sal. Stylowe stonowane światło
z żyrandoli z żółtymi abażurami. Na stołach białe serwety w delikatne brązowe
roślinne wzory. Są i świece schowane
w kielichach i wiklinowych koszykach.
W tle łagodny, cichy jazz...
Z miejsca powitany zostałem miło
przez dwie blondynki, które podały
kartę. A w niej do wyboru kilka zup
i dań głównych, kuchni polskiej i włoskiej, z których wybrałem polski rosół
domowy wraz z ulubionymi
pielmieni oraz ulubione włoskie gnocchi z sosem bolognese. Okazało się, że mają tutaj
moje ulubione piwo witnickie
z beczki! Co za zbieżność gustów! Jedzenie super, gorące, obfite, smaczne.
Pielmienie nieco dłuższe niż oryginalne, ale treściwe z kulkami mięsnymi
(sztuk osiem), a gnocchi rozpływały się
we ustach, były delikatne, nieduże, jak
na Sycylii, z typowym włoskim sosem.
A piwo, wiadomo, smakowało tak jak
w witnickim browarze...
Wielkim atutem lokalu jest przytulny,
swojski, ciepły nastrój, co tworzy przemyślane wnętrze, muzyka, potrawy, no
i sympatyczna załoga. Przez cały czas
panie troskliwie, ale nie natarczywie dbały o moje potrzeby. W pewnym momencie do rozmowy włączył się właściciel
lokalu Krzysztof Abramczuk. Widać, że
prowadzi biznes z pasją, a towarzyszy mu
małżonka Edyta, autorka tego całego stylowego wnętrza.

Liczy się nastrój
byśmy na golonce, ale czas było wracać
z zakupami w pobliskich pawilonach do
domu…
Nie muszę dodawać, że grzybowa
i nóżki smakowały nadzwyczajnie, bo
były świetnie przyrządzone. Do sporych
nóżek był akuratny ocet, a łazanki były
odpowiednio miękkie. Obsługa i klimat
znakomite. Na koniec pani Dorota przywołała nam taxi, bo byliśmy przecież
spóźnieni z zakupami…
Po dwóch latach od poprzedniej wizyty nastąpiła tu w wołomińskiej restauracji FALCON przy siedzibie PSS
Społem przeogromna zmiana na lepsze!
Lokal teraz urządzony z wielkim pietyzmem, z dbałością o szczegóły, stylowo.
Dawniej robił wrażenie przypadkowego
bałaganu różnych stylów, a teraz przeważa elegancka biel ścian, sufitu, bufetu
z ładnym kredensem i ladą, na której stoją
dwa pluszowe zajączki i tajemniczy ptak.

Tarczyk srebrzysty
N
ależy do rodziny kąsaczowatych. Pochodzi z północnej części Amazonii leżącej w Ameryce
Południowej. Wielkość w warunkach
naturalnych nie przekracza 8cm.Wygląd
tych ryb jest dość charakterystyczny.
Mają bowiem ciało bocznie silnie spłaszczone w kształcie rombu o zabarwieniu
srebrzysto szarym. Grzbiet ryb posiada
zielonkawobłękitny odcień nasilający się
bliżej nasady płetwy grzbietowej. Tuż za
pokrywami skrzelowymi występuje czarna plama, kilka mniejszych podobnych
może występować również u nasady płetwy. Czasami widoczny jest ciągnący się
od pokryw skrzelowych do ogona ciemnozielony pas.
Samce są zwykle smuklejsze od samic co powoduje ,że rozróżnienie płci
nie stanowi większego problemu. Tarczyki należą do ryb bardzo ruchliwych
i sprawnych z ożywieniem przemykają
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rypa należy do chorób zakaźnych
wywoływanych przez wirusy.
Wirusy grypy ulegają częstym zmianom genetycznym (tzw. mutacje), co powoduje, że w okresie wiosna jesień tak dużo
osób choruje na grypę. Grypa ze względu na
swoje powikłania dotyczące ważnych dla
życia narządów może skończyć się nawet
zgonem. Do najczęstszych powikłań grypy
należą: zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc,
zapalenie zatok, zapalenie ucha, zaostrzenie
już istniejących chorób np. chorób układu
krążenia (niewydolność krążenia), chorób
układu oddechowego (astma, przewlekłe
zapalenie oskrzeli i inne).Do zakażenia
może dojść pośrednio drogą kropelkową
,wtedy gdy osoba zarażona w trakcie kaszlu
bądź kichania rozpyla drobiny śliny i śluzu
zawierające wirusy w bezpośrednim otoczeniu innych osób oraz poprzez kontakt
bezpośredni to jest przez stykanie się z
ciałem osoby zarażonej.

przed przednią szybą akwarium ciesząc
oczy hodowcy. Należą też do gatunków
stadnych i dlatego najlepiej czują się w

większej grupie. Jeśli jest ich tylko kilka
chowają się wśród roślinności unikając
otwartych przestrzeni pozostając w bezruchu.

Baran 21.III –20.IV

W drugiej dekadzie warto
zmniejszyć tempo. Koniec
roku przyniesie rozwiązanie
niezręcznych sytuacji. Powodzenia.

Byk 21.IV–21.V

Koniec roku kalendarzowego
nie oznacza końca roku astrologicznego. Wszelkie decyzje
należy podejmować w porozumieniu
z bliskimi Ci osobami.

Bliźnięta 22.V–21.VI

W każdej dekadzie miesiąca
będzie się coś działo . Decyzje
możesz podejmować, ale
z rozmysłem. Korzystaj z dobrych rad,
których nigdy nie jest zbyt dużo.

Rak 22.VI–22.VII

Niektóre dni nie będą odpowiednie na podjecie działań.
Weekendy sposobnością na
odpoczynek. Powitanie Nowego Roku
w miłej atmosferze.

Lew 23.VII–22.VIII

Większość Lwów będzie mogła pochwalić się swoimi sukcesami. Samorealizacja
twórcza przyniesie Ci dużo zadowolenia.
Poświęć trochę czasu domowi.

R o z m n a ż a n i e tego gatunku
nie powinno nastręczać większych problemów, wystarczy zapewnić rybą odpowiedni zbiornik najlepiej 40–60l z
rusztem zapewniającym ochronę przed
tarlakami którem mogą pożreć ikrę.
Najlepsza dla nich jest woda dobrze
odstana, o twardości od 7 do 15°n, pH
7 i 22–25°C, ważne by była ona świeża i odstana.W czasie tarła składają do
2000 sztuk ikry. Wylęg rozpoczyna się
po około 30 godzinach a po kolejnych
kilku dniach narybek zaczyna samodzielnie p ł y w a ć .
Ryby tego gatunku są wszystkożerne,tak więc dobór pokarmu zależy od upodobania akwarysty. Nie mniej pokarm
żywy okresowo powinien być jednak
podawanty zwłaszcza w celu stymulacji
tarła. Najlepiej skarmiać rybki dafnią,
oczlikami, wazonkowcami, ochotką, tubifexem czy też szklarką.
(M.W.)

Panna 23.VIII–22.IX

Przyszłoroczne sukcesy czekają na ciebie. Nie lekceważ zmęczenia pod koniec
miesiąca. Doskonała aura w stosunkach
rodzinnych.



Waga 23.IX–23.X

W pierwszej dekadzie przedyskutuj swoje plany na
przyszłość. Nastąpi wzrost
Twojego oddziaływania na otoczenie. Nie
przekraczaj dozwolonej granicy.

Skorpion 24.X –22.XI

Konstruktywne działania pomogą Ci przetrwać złe momenty, dotyczące napięć i lęków.
Słuchaj czasem rad innych

Strzelec 23.XI–23.XII

Właściwe osoby przyczynią
się do realizacji Twoich zamierzeń. Pomyśl kto z grona
będzie najwłaściwszą służył Ci pomocą

Koziorożec 24.XII–20.I

Czas na wyciszenie się. Nie
podejmuj żadnych decyzji.
Czekają Cię niespodzianki w sprawach sercowych. W domu lepsze stosunki

Wodnik 21.I–20.II

Zainwestuj w podróże w
pierwszej dekadzie. W ostatnim tygodniu miesiąca nie
podejmuj żadnych decyzji. Pomyślności
w Nowym Roku.

Ryby 21.II–20.III

Nie unikaj spotkań w miłym gronie. Nawet jeśli pojawią się jakiekolwiek niepowodzenia łatwiej będzie je znieść i miną
bezpowrotnie.

Diagram Świąteczny



Znowu grypa

Okres kiedy osoba zarażona może
przenieść infekcję na inne, rozpoczyna się
już 2–3 dni przed wystąpieniem objawów
a kończy się po kilku dniach od ustąpienia
dolegliwości, zwykle 3–4 dni, dlatego
profilaktyka odgrywa tak ważną rolę
zwłaszcza u osób mających bliski kontakt z chorym. Objawy choroby są dobrze
znane ,należą do nich: gorączka (powyżej
38 st. C) z towarzyszącymi dreszczami
i obfitym poceniem, kaszel katar ,bóle
mięśniowo stawowe, osłabienie, zapalenie spojówek a często i krwawienia z
nosa. Jeśli postępowanie lecznicze jest
prawidłowo prowadzone objawy ustępują
z reguły po około tygodniu.
W rozpoznaniu kierować się możemy
nie tylko objawami i wywiadem, ale
również możemy sięgnąć po specjalistycz
ne testy na grypę A, między innymi (A/
H1N1) oraz B (np. clear test influenza)
oraz wymazy z gardła. W profilaktyce

Aforyzmy Władysława Grzeszczyka

Jeden stracony przyjaciel –
to co najmniej stu wrogów więcej.

Pytanie, na które nie ma odpowiedzi,
ma zazwyczaj najwięcej wyjaśnień.

Wzniosłe myśli – to nie te,
które wysoko latają, lecz te,
którym nie grozi upadek.

Czas nie ma początku ani końca,
ma tylko środek, w którym
wypadło nam żyć.

Kobieta daje, żeby brać,
Mężczyzna bierze, by dawać –
oto i cała różnica, zwana różnicą płci.

HOROSKOP

SMAKOSZ

AKWARIUM

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 12 (574)

Tylko silni potrafią bez obawy
śmiać się ze swoich słabostek..

ważne jest wdrożenie odpowiedniego
postępowania, i tak w okresie epidemii
powinniśmy unikać miejsc publicznych
w celu ograniczenia ryzyka infekcji,
zastosować wzmożone zalecenia higieniczne sprowadzające się do częstego mycia rąk, zakładania maseczek ochronnych
(w trakcie trwania epidemii), poddawania
się szczepienia ochronnym (szczepionki
Vaxigrip, FIuarix, Bergivac, Influvac).
Niestety w Polsce szczepionki przeciw
grypie nie są refundowane nawet dla
osób z grup wysokiego ryzyka powikłań
pogrypowych. Niemniej relatywnie niski
koszt szczepienia ok. 20–30 zł stwarza
możliwość zakupu we własnym zakresie.
Do leków objawowych nie wymaga
jących recepty w leczeniu grypy należy
Gripex, Afubin, Ascalcin Plus, Aspiryna,
Cholinex, Coldrex, MaxGrip.
Do leczenia pacjentów najbardziej
narażonych na ryzyko poważnych chorób
stosuje się leki antywirusowe. Obniżają
one intensywność symptomów i zapo
biegają rozprzestrzenianiu się wirusa w
organizmie.
Aby leki zadziałały, muszą zostać podane pacjentom w ciągu 48 godzin od
wystąpienia pierwszych objawów. Mimo
złagodzenia symptomów grypy, leki nie
eliminują zagrożenia zakażeniem od osób
z infekcją. Wśród tego typu leków może
my wymienić Amantadynę – stosowany
do leczenia grypy typu A oraz inhibitory
neuraminidazy (Zanamivir i Oseltamiyir–
Tmiflu ) stanowiące nową grupę leków
antywirusowych używanych do leczenia
wirusów grypy typu A i E.
ESKULAP

W diagramie świątecznym w pionie
i poziomie umieszczonych zostało 15
wyrazów związanych z ofertą Średzkiej
Spółdzielni Mleczarskiej „Jana”. Odgadnięcie 12 stanowi rozwiązanie diagramu.
Znaczenie wyrazów
* mleczny napój
* ser tzw. świeży
* „mleko bułgarskie”
* siedziba Spółdzielni Jana
* napój z mleka fermentowanego
* do kawy bardziej gęsta niż mleko
* skondensowany tłuszcz mleczny
* rodzaj mleka
* w jogurcie owocowym
* jogurt może nim być po obiedzie
* żółty lub biały
* podpuszczkowy ser rodem z Holandii
* podstawa produktów mlecznych
* ser z którego słynie miasto Edam
* deser zdrobniale
Karty pocztowe z dopiskiem Diagram
Świąteczny prosimy przesyłać na adres
redakcji do dnia 31 grudnia br. Prawid-

łowe rozwiązanie będzie premiowane w
drodze losowania nagrodą ufundowaną
przez Średzką Spółdzielnię Mleczarską Jana.
Rozwiązanie
krzyżówki nr 10/14
Poziomo: 1) Joanita, 5) ćwieki, 6)
klocek, 9) reimport, 10) chinozol, 11) kaszak, 13) knaga, 16) Rawik, 20) apanaż,
23) śmieszka , 24) porządki, 25) tlenki,
26) ladaco, 27) Weinheim.
Pionowo: 1) Jakuci, 2) abolicja, 3)
niemoc, 4) akryl, 5) ćwiek, 6) impas, 7)
kurzajki, 12) ażór (róża wspak) , 14) nadproża, 15) alka, 17) wędzenie , 18) perlon, 19) wadium, 21) nazwa, 22) żądło,
23) śpiew.
HASŁO: NAJWAŻNIEJSZA JAKOŚĆ i SMAK
Nagrodę ufundowaną przez Firmę
Cukierniczą M.W. Janczewscy otrzymuje Beata Traczyk z Warszawy.
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