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Wybory samorządowe – 21 października

„Zagrać w duszy warszawiaków”
P

onad 20-osobowa grupa liderów warszawskich spółdzielni spożywców
spotkała się 20 września br. w siedzibie WSS Śródmieście z kandydatem na prezydenta m.st. Warszawy, posłem Rafałem Trzaskowskim.
Podczas spotkania, które prowadziła prezes WSS Śródmieście Anna Tylkowska, zabierający głos prezesi spółdzielni wyrażali poparcie dla kandydatury posła, licząc na jego wspieranie spółdzielczego handlu.
Poseł Trzaskowski, jako jedyny z kandydatów na włodarza stolicy, był w tej
kampanii wyborczej żywo zainteresowany problemami warszawskiej spółdzielczości i deklarował rozwiązywanie jej problemów. W szczególności kwestii
prawnych, własnościowych, wspierania inwestycji oraz realizowania zasad
sprawiedliwego handlu i ochrony rodzimych firm. Chce „zagrać w duszy warszawiaków…” (Na str. 3 zamieszczamy wywiad z posłem).

o spotkaniach w sierpniu
i wrześniu, także w październiku br., na zaproszenie zarządów KZRSS Społem i KPH
Społem, w Centrum Konferencyjnym KZRSS Społem w Warszawie,
cyklicznie odbywają się spotkania
robocze przedstawicieli krajowej
i regionalnych agencji i grup zakupowych oraz kierownictwa Związku. Ich przedmiotem jest określenie
zakresu koniecznych zmian w organizacji działalności handlowej Spółdzielni Spożywców „Społem”. Jak
nam nieoficjalnie wiadomo, podczas
II etapu tych spotkań, potocznie
nazywanych społemowskim „Okrągłym Stołem”, dyskutuje się m.in. o prawnych i ekonomicznych kwestiach
budowy systemu wspólnych zakupów przez spółdzielnie społemowskie.

Prezes Krajowego Związku Ryszard Jaśkowski wyraża swój optymizm
i zdeterminowanie co do koniecznego osiągnięcia trwałego porozumienia przed końcem br. Jak twierdzi, „nikt na tym porozumieniu nie traci,
a wszyscy zyskują” i to jest ostatni dzwonek, aby je zawrzeć. Powtarza:
„Teraz albo nigdy!”. Równolegle problemy te będą omawiane podczas
ośmiu regionalnych spotkań delegatów na VI Zjazd KZRSS Społem.
W miarę postępu tych konsultacji będziemy o nich pisali w następnych
numerach. (Patrz też str. 5)
(Red.).

Dyplomy od marszałka

Podobnie jak inni spółdzielcy, podczas dyskusji wskazywałem na fatalną politykę handlową kolejnych rządów i wielu samorządów, która faktycznie sprzyjała kolonizacji rynku przez obce koncerny handlowe, powodujące co roku
upadek tysięcy polskich sklepów. W ub. kadencji Sejmu grupy posłów PO forsowały ustawy antyspółdzielcze, zapominając że spółdzielcy stanowią połowę
elektoratu. Uważam, iż do porażki PO w wyborach parlamentarnych przyczyRafał Trzaskowski jako fan „Pokochaj niły się boleśnie przyjęte przez społemowców gesty – reklamowanie przez ówSpołem”.
Fot. Marcin Cieluba czesną premier w TVP sieci obcych dyskontów, czy odznaczenie szefa tej sieci,
sprawcy rozbicia polskiego handlu, wysokim odznaczeniem państwowym.
Spółdzielcy muszą patrzeć władzy na ręce i odnotowują też pozytywne działania, jak np. wspieranie przez obecną
prezydent i Radę Warszawy rewitalizacji Hali Mirowskiej i życzliwy stosunek do społemowskich problemów. Odnotowują też niespełnione obietnice, jak choćby wyrównywania szans polskiego handlu, głoszonej przez polityków PiS,
podczas kampanii i pierwszych miesięcy rządzenia. Probierzem wiarygodności polityków jest właśnie realizacja ich
programów z kampanii wyborczej.
Więcej na str. 3 u

Śmiałe inicjatywy

WSS Wola

W

śród trzech kończonych w najbliższych miesiącach inwestycji wolskiej spółdzielni Społem,
z inicjatywy jej niezwykle energicznego i charyzmatycznego prezesa Janusza Szczękulskiego, jest jedna
szczególnie wyjątkowa i wywoła szerokie zainteresowanie wolskich konsumentów. To pokazywany obok sklep
u zbiegu Alei Solidarności i Żelaznej, vis a vis wolskiego
ratusza, przy ruchliwej arterii i przystankach, blisko popularnego szpitala św. Zofii i wśród budynków mieszkalnych i biurowców.
Tutaj właśnie na parterze 7-piętrowego bloku trwają prace adaptacyjne przed uruchomieniem tego rewelacyjnego,
specjalistycznego sklepu mięsnego z połączeniem w jednym
lokalu z bistro. „Na oczach” klientów kucharz upiecze błyskawicznie wybrany kawałek mięsa, np. steka i poda wraz
z dodatkami do stolika. Tutaj niedługo zabłysną społemowskie szyldy i pojawią się bogate oferty na tablicach.
Więcej na str. 2 u

PSS Wyszków

J

Dla wyszkowskich rodzin

uż po raz piąty, 23 września br. PSS Społem
w Wyszkowie zorganizowała, we współpracy
z Urzędem Miasta, Wyszkowski Festiwal Latawcowy, czyli coroczny piknik rodzinny. Mimo
pochmurnego, zimnego dnia wzięło w nim udział
rekordowo dużo dzieci szkolnych, ich rodzin i opiekunów. Aż 105 latawców startowało w konkursowych zawodach. Zabawie towarzyszył piknik z darmowym grillem, napojami, zjeżdżalniami dla dzieci
itp.

To znakomity przykład dla innych bratnich spółdzielni, budowania bliskich więzi
spółdzielców z mieszkańcami miasta, bo pod
patronatem miejscowej spółdzielni jest to duża
impreza rodzinna wyszkowian. W trzecią sobotę
września wokół społemowskiej restauracji gromadzą się dzieci szkolne i przedszkolne z całego
miasta i okolic, wraz z rodzinami. Te zawody
i zabawa to prawdziwe święto wyszkowskich
rodzin, szkół i ich przyjaciół, czyli spółdzielców
i samorządowców. Znak więzi spółdzielni z miasMoment ogłoszenia wyników zawodów. Od prawej: prezes
tem.
Jadwiga Tofel, burmistrz Grzegorz Nowosielski, przewodnicząWięcej na str. 5 u cy RN Edward Groniecki, wiceprezes Marek Kędzierski.

Na zdjęciu prezesi: Anna Tylkowska z WSS Śródmieście i Janusz Kazimierczuk
z SPC.
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września br. kilkuset spółdzielców uczestniczyło w uroczystym spotkaniu samorządowców i spółdzielców z woj. mazowieckiego, zorganizowanym wspólnie przez Krajową Radę Spółdzielczą, marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika oraz gminę Brwinów
w siedzibie już 70-letniego Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w Otrębusach. Zespół uświetnił spotkanie swoim atrakcyjnym występem.
Prezes KRS Mieczysław Grodzki mówił m.in., że od czasu odzyskania
niepodległości w 1918 r. , zawsze spółdzielczość współpracowała blisko
z samorządem, troszcząc się o wspólne dobro. Marszałek Adam Struzik
podkreślił, że połowa mieszkańców naszego województwa to spółdzielcy.
Też mam zaszczyt być spółdzielcą, jestem członkiem jednej z najstarszych
w Polsce spółdzielni spożywców – PSS Społem „Zgoda” w Płocku – przyznał
marszałek województwa.
Dyplomy Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego „w podziękowaniu za zasługi w propagowaniu ruchu spółdzielczego oraz cenny
wkład wniesiony w rozwój gospodarczy województwa mazowieckiego”
otrzymały m.in. spółdzielnie społemowskie: Społem WSS Śródmieście,
Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie, Społem PSS Zgoda
w Płocku.
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Fot Danuta Bogucka

Więcej na str. 2 u
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uż wkrótce mieszkańcy Woli
i przyjezdni będą mogli podziwiać nową społemowską
placówkę przy Al. Solidarności 92,
róg ul. Żelaznej, gdzie trwają intensywne prace adaptacyjne. Oto,
na miejscu dawnego sklepu odzieżowego, po przekroczeniu progu,
każdy klient-konsument poczuje
wyjątkowość tego 180-metrowego lokalu. Na tle biało-błękitnych
ścian, przetykanych ciepłymi, ceglastymi i drewnianymi brązami
pojawią się wygodne miękkie ławy
z poduszkami i kwadratowe drewniane stoliki, ażurowe metalowe
krzesła na panelowych podłogach,
wiszące lampy, zieleń.

Powita nas zapewne zapach świeżych pieczonych mięs i przyjemne
tło muzyczne. Na prawo, w części
kuchennej i sprzedażowej na ścianach można będzie przeczytać na tablicach menu i ofertę dnia. Tutaj możemy zamawiać potrawy na miejscu
i na wynos, przygotowywane przez
kucharza „na oczach” klienta. Wskazany przez nas kawałek mięsa, czy to
steka, kurczaka, kotleta schabowego,
karkówki, białej kiełbasy, wątróbki,
kaszanki, itp. kucharz rzuci na płytę
grzewczą, na grilla, do opiekacza, by
po pewnej chwili podać nam gorące,
pachnące danie z wybranymi dodatkami warzywnymi do konsumpcji.
Raj dla mięsożerców!
Do tego możemy otrzymać gorącą
zupę, barszcz, soki wyciskane, napoje, kawę, herbatę, a w przyszłości
może i piwo i wino. W dalszej części
sali z regałów i chłodziarek możemy
samodzielnie wybierać dania goto-

Koła Historycznego Spółdzielczości Spożywców
przy redakcji „Społemowca Warszawskiego”
do Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Spożywców SPOŁEM oraz
warszawskich spółdzielni spożywców

Śmiałe inicjatywy

we, wędliny, sery do konsumpcji na
miejscu, albo na wynos. Uzupełniające zakupy klienci mogą robić w istniejącym bliźniaczym, ogólnospożywczym sklepie społemowskim nr
16 po drugiej stronie tego budynku,
od ul. Żelaznej za wejściem na klatkę
schodową. Taką wstępną, atrakcyjną
aranżację przygotowała Agnieszka
Goryl z firmy Iglootechnika, specjalizująca się w aranżacji wnętrz sklepowych i gastronomicznych. Projekt
będzie doskonalony w toku dalszych
prac i funkcjonowania tego nowego
sposobu sprzedaży mięsa i wędlin.

Jak podkreśla prezes WSS Wola
Janusz Szczękulski, ta wyjątkowa inwestycja w sercu dzielnicy
powstała dzięki spółdzielczej solidarności. Zarząd Sp. Mieszkaniowej Starówka z prezes Alicją Burkacką wybrał na najemcę właśnie

spółdzielnię Społem, a nie np. obcy
koncern zagraniczny. Podobnie zaprzyjaźniona, SM Jary na Wilanowie
wynajęła przed dwoma laty pawilon
osiedlowy dla WSS Wola przy ul. Jabłonowskiego 3. Takie spółdzielcze
porozumienia sprzyjają rozwojowi
spółdzielczego, polskiego handlu,
a nieco hamują agresywną ekspansję
wielkich sieci zagranicznych.
Śmiałe wizje rozwojowe i nowatorskie inicjatywy wolskiego prezesa,
obok jego zdolności negocjacyjnych,
zaowocują jeszcze tej jesieni w postaci uruchomienia 250-metrowego
sklepu w 8-piętrowym budynku Park
Redutowa, gdzie już w większości
zasiedlono 82 mieszkania. Poza tym
trzecia inwestycja to modernizacja
popularnego sklepu u zbiegu Al. Solidarności i Alei Jana Pawła II, naprzeciwko gmachu Sądów, w samym
centrum komunikacyjnym dzielnicy.
Zapewne i tutaj pojawią się nowinki w technice sprzedaży i aranżacji
wnętrz, ale prezes skromnie ich nie
ujawnia.
Warto zaznaczyć, że nowatorski
projekt na Woli łączy sprzedaż mięsa
i wędlin z gastronomią i jest podobny do opisywanych u nas wcześniej
koncepcji największej społemowskiej spółdzielni w Białymstoku.
Tam od dwóch lat oddają do użytku
supermarkety, w połączeniu z barami szybkiej obsługi kuchni regionalnej obok. Ale są to osobne duże
obiekty osiedlowe, natomiast tutaj
na Woli połączono handel i gastronomię w jednym lokalu! A dodatkowo
większe zakupy innych nie mięsnych
towarów można zrobić w sąsiednim
sklepie WSS.
Do naszych relacji z otwarcia tegorocznych nowych dużych inwestycjach społemowskich w stolicy,
Universamie i Sezamie, wkrótce
należy dodać piątą z kolei tak wielką inwestycję WSS Wola, jaką jest
obiekt wielofunkcyjny przy ul. Redutowej 52, o nazwie „Park Redutowa”. Powstały na miejsce zużytego
parterowego „blaszaka”, 8-piętrowy
budynek posiada 82 mieszkania o powierzchni 48-81 mkw., z podziemnymi garażami. Obok tego będą tam
lokale użytkowe na wynajem oraz
na parterze znowu sklep spożywczy
o powierzchni 250 mkw.
Przypominamy, że o dotychczasowych czterech wolskich inwestycjach, oddanych w ubiegłych latach
– przy ul. Redutowej 39, ul. Antka
Rozpylacza 2a, ul. Górczewskiej 80
i ul. Wolskiej 96, pisaliśmy obszernie w lutym 2015 r. Co roku efekty
tych inwestycji w znaczący sposób
wpływają na zyski spółdzielni, co
z satysfakcją odnotowują Zebrania
Przedstawicieli WSS. Jak podkreślali
delegaci, motorem postępu i inwestycji jest niespożyty prezes spółdzielni, który przoduje w innowacjach
i wciąż porywa do działania śmiałymi inicjatywami.
Podobnie w innych warszawskich
spółdzielniach spożywców inwestycje i modernizacje są źródłem postępu i rozwoju handlu. Także u nich
inicjatorami są liderzy spółdzielni
i ich zasługi z pewnością zostaną
docenione podczas bilansu 150-lecia
WSS w przyszłym 2019 roku.
DARIUSZ GIERYCZ

W związku ze zbliżającym się doniosłym Jubileuszem 150-lecia Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców w 2019 roku, Koło Historyczne,
skupiające działaczy „Społem”, działające przy redakcji Społemowca
Warszawskiego, apeluje do KZRSS Społem oraz warszawskich spółdzielni
spożywców o zorganizowanie i wzięcie udziału w obchodach tego doniosłego, wyjątkowego Jubileuszu.
W szczególności proponujemy Związkowi i Spółdzielniom rozważyć:
1. Obchody jubileuszowe w 2019 r. powinny być świętem nie tylko najstarszej spółdzielni społemowskiej – WSS Śródmieście i warszawskich
spółdzielni spożywców, ale również wszystkich spółdzielni spożywców
w kraju oraz ich Krajowego Związku, któremu wypada powierzyć rolę
głównego koordynatora i organizatora obchodów. Jest to znakomita,
niepowtarzalna okazja do upowszechnienia społemowskiej misji i dorobku niezawodnego służenia Polakom przez trzy stulecia, w każdych
warunkach historycznych – wojen, kryzysów i odbudowy, zniewolenia
i odrodzenia.
2. Obchodom, które zintegrują i wzmocnią ideowo spółdzielnie i ich Związek – organizujący w końcu roku 2019 siódmy, a w historii już 50-ty
Zjazd Krajowy – trzeba nadać jednocześnie uroczysty i praktyczny charakter. Dlatego można nimi objąć np. przeprowadzenie okolicznościowych konferencji popularno-naukowych i informacyjno-prasowych,
zorganizowanie pikniku jubileuszowego dla mieszkańców Warszawy,
cyklu szkoleń historycznych dla kadr spółdzielczych, powszechnych
konkursów, wystaw, loterii, itd.
3. Należy położyć szczególny nacisk na promocję bogatej, wyjątkowej historii i obecnej radykalnej modernizacji SPOŁEM. Konieczne jest przełamanie wreszcie ogromnych obszarów niewiedzy i szkodliwych negatywnych stereotypów, tkwiących od szeregu lat w opinii społecznej,
w tym zwłaszcza wśród młodych pokoleń. Dla szczegółowego określenia programu i koordynacji działań promocyjnych niezbędne jest powołanie Komitetu Promocji SPOŁEM, z udziałem przedstawicieli KZRSS
Społem i warszawskich spółdzielni spożywców.
Jednocześnie deklarujemy swój udział i zaangażowanie w zorganizowaniu i przeprowadzeniu obchodów jubileuszowych. W szczególności pomoc
i udział redakcji w redagowaniu tekstów promocyjnych, plakatów, ulotek,
komunikatów na strony internetowe i dla mediów, w przeprowadzeniu
szkoleń i konferencji, w tym prasowych, a nawet w potrzebnym obecnie
wznowieniu opiniotwórczego czasopisma „Społem”, wydawanego w latach 1906-2006.
Przekonani o pilnej potrzebie podjęcia stosownych przygotowań i działań programowych i organizacyjnych już w roku obecnym, przed jubileuszowym rokiem 150-lecia SPOŁEM i przed kolejnym Zjazdem Krajowym KZRSS Społem, prosimy o odczytanie naszego Apelu, który zawiera
tylko propozycje i przykłady podejmowania działań, na posiedzeniach Rad
Nadzorczych i Zarządów Spółdzielni oraz Związku.
Ze społemowskim pozdrowieniem
Redaktor naczelny
Dariusz Gierycz

Przewodnicząca Koła
Cecylia Przedpełska
Warszawa, dnia 7 września 2018 r.
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września br. w Sali Owalnej
Muzeum Spółdzielczości przy
ul. Jasnej w Warszawie spotkali się członkowie Koła Historycznego Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców, działającego
przy redakcji Społemowca Warszawskiego. Od roku kontynuuje
ono prace Komisji Historycznej
WSS, która od ponad 30 lat działała przy WSS Śródmieście, inicjując m.in. powołanie Izby Pamięci
WSS, ufundowanie tablic pamiątkowych ku czci Ireny Strzeleckiej
i Mariana Rapackiego w historycznym gmachu Związku Społem oraz
postulując wznowienie wydawania
czasopisma „SPOŁEM”, które
ukazywało się w latach 1906-2006.

Koło, pod przewodnictwem Cecylii Przedpełskiej, uhonorowało
dyplomami i kwiatami grupę zasłużonych działaczy warszawskiej
spółdzielczości spożywców, którzy
zostali wpisani wcześniej do Księgi
Zasłużonych Działaczy WSS. Sylwetki większości z nich ukazywaliśmy już na łamach Społemowca.
Następnie wysłuchano dwóch wystąpień redaktora naczelnego Dariusza
Gierycza – prelekcji pt. „Społemowcy dla odzyskania niepodległości

w 1918 r.” oraz propozycji dotyczących obchodów jubileuszu 150-lecia
warszawskiej spółdzielczości spożywców w 2019 r., które przyjęto
oklaskami.

W dyskusji, w której zabierali
głos m.in. Jadwiga Wójtowicz-Garwoła, Janina Kowalska, Danuta
Bogucka i przewodnicząca Cecylia
Przedpełska, wyrażono akceptację
zgłoszonych propozycji. W szczególności poparto wniosek redaktora,
aby z okazji nadchodzącego, doniosłego i wyjątkowego jubileuszu
150-lecia WSS, Koło Historyczne
wystosowało w tej sprawie APEL
do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców Społem
oraz warszawskich spółdzielni spożywców, zachęcając je do organizacji i udziału w obchodach jubileuszu
(tekst publikujemy powyżej).
Podczas zebrania wręczono dyplomy grupie osób – Zasłużony
Działacz Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców. Byli to Danuta
Bogucka, Halina Kurkowska, Bogusław Pieńkowski, Elżbieta Szkiela, Jadwiga Wójtowicz-Garwoła
i Hanna Zienkiewicz.
DG
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WSS Śródmieście

W

sali
konferencyjnej
WSS Śródmieście ponad
20-osobowa grupa liderów warszawskich spółdzielni spożywców spotkała się 20 września br.
z kandydatem na prezydenta m.st.
Warszawy, posłem Rafałem Trzaskowskim. Spotkanie prowadziła,
moderując dyskusję, prezes WSS
Śródmieście Anna Tylkowska. Głos
zabierali kolejno prezesi – Hal Banacha Józef Idzikowski, SS Mokpol
Sylwester Cerański, WSS Wola Janusz Szczękulski, Hali Wola Anatol
Świeżak oraz redaktor SW Dariusz
Gierycz, na co odpowiadał zebranym poseł Trzaskowski.

Na wstępie jednak gospodyni spotkania przedstawiła gościowi jego
uczestników. Przeważali wśród nich
ci prezesi spółdzielni, którzy przed
sześciu laty na zaproszenie wówczas
europosła Rafała Trzaskowskiego
odwiedzili siedzibę Unii Europejskiej w Brukseli. Z sentymentem
i wdzięcznością wspominali potem

tę niecodzienną wizytę. Prezes Tylkowska przypomniała także, podobnie jak inni prezesi, ówczesne sympatyczne spotkanie z posłem w tej
samej sali, co przed sześcioma laty.
Pani prezes witając gościa, wspomniała że już w przyszłym 2019
roku WSS Śródmieście, a wraz z nią
cała warszawska spółdzielczość spożywców obchodzi swoje 150-lecie,
służąc niezawodnie przez trzy wieki
warszawiakom. Jak zadeklarowała w imieniu społemowców, znając
poglądy posła i byłego europosła,
w wyborach samorządowych poprzemy jego kandydaturę na prezydenta
Warszawy, licząc na dobrą współpracę i po wyborach, „na dobre i na

nie, przewlekłe starania Hal Banacha
o uwłaszczenie.
Bardziej szczegółowo przedstawił te problemy i troski prezes Józef Idzikowski ze Spółdzielni Hale
Banacha. Los 300 zatrudnionych
pracowników pozostaje niepewny
od ponad 30 lat, bo pomimo wieloletnich uporczywych zabiegów spółdzielni na różnych szczeblach władz
samorządowych, aż do tej pory biuro
gospodarki nieruchomościami nie
potrafiło wypracować należytego
rozwiązania. – Nie oczekujemy zbyt
wiele – mówił prezes. Tylko stabilności i spokojnych warunków pracy.
Wierzymy w pana posła, jako przy-

złe”. Będzie to zapewne tak dobra
współpraca jak z dotychczasowymi
władzami stolicy, choć do rozwiązania pozostają pilne sprawy spółdzielni. Przykładem choćby 30-let-

szłego włodarza stolicy, w lepsze
podejście do tej palącej sprawy – zakończył mówca.
Na gorąco odpowiadał poseł
Trzaskowski, prosząc o bardziej

Fot. Dariusz Gierycz

„Zagrać w duszy warszawiaków”

Rafał Trzaskowski specjalnie dla „Społemowca Warszawskiego”
– Jako klient, czy docenia Pan
ogromną modernizację handlu
społemowskiego w Warszawie,
gdzie blisko 150-letnia najstarsza
WSS Śródmieście i cztery dzielnicowe spółdzielnie – na Woli, Żoliborzu, Pradze, Mokotowie, co roku
modernizują swe placówki, jak np.
Halę Mirowską, Merkury, Megasam oraz budują nowe, jak Sezam,
Universam, Redutowa Park?
– Sam bywam klientem tych sklepów. Zadowolonym klientem. Jako

Podczas ożywionej dyskusji. 

młody chłopak z Nowego Miasta
często wpadałem do ówczesnego
Sezamu i do Hali Mirowskiej. Teraz
zdarza mi się korzystać np. ze spółdzielczego sklepu na ulicy Wiejskiej,
niedaleko siedziby Sejmu. Widzę,
jak szybko sklepy spółdzielcze się
zmieniają. Dziś w niczym nie odstają od konkurentów. I warszawiacy to
doceniają – z tego co wiem, roczne obroty sklepów spółdzielczych
w Warszawie przekraczają 700 mln
złotych. Ta liczba mówi sama za
siebie. Sklepy społemowskie
były i są ważną częścią warszawskiego handlu.

– Czy, podobnie jak dotychczasowe władze miasta,
będzie Pan wspierał rozwój
społemowskiego handlu, np.
poprzez dofinansowanie odnowy zabytkowych obiektów handlowych, jak np.
Hala Mirowska oraz poprzez zapewnianie równych
szans dla handlu spółdzielczego?
– Cieszę się, że miasto sfinansowało remont Hali Mirowskiej. To przykład polityki
miejskiej, którą zamierzam
kontynuować. Miasto musi
dbać o tradycję i pielęgnować
świadectwa naszej historii.
Gościa żegna Zarząd WSS Śródmieście – pre- Hala jest przecież jednym z najzes Anna Tylkowska i wiceprezes Karolina ważniejszych symboli stolicy:
Strząska.
Fot. Marcin Cieluba. była gospodarczym sercem

STANOWISKO VI ZJAZDU DELEGATÓW
KZRSS SPOŁEM 18 listopada 2015 r. (fragment)
„Zebrani na VI Zjeździe KZRSS „Społem” Delegaci, reprezentujący ponad 250 zrzeszonych spółdzielni spożywców z terenu całego kraju
i zatrudniających ponad 28 tys. osób, zwracają się do najwyższych władz
państwowych, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentu i Rządu,
o zmianę dotychczasowej polityki Państwa wobec polskiego spółdzielczego handlu.
Spółdzielczość spożywców „Społem” to jedna z najstarszych branż spółdzielczych w Polsce. „Społem” jest firmą o blisko półtora wiekowej niezawodności i zasługach dla państwa polskiego i społeczeństwa. Przez trudne lata
zaborów, utraty niepodległości, a także w okresach odbudowy kraju z ruin wojennych, kryzysów gospodarczych, strajków o wolność i demokrację, budowy
gospodarki rynkowej, „Społem” konsekwentnie krzewiło postawy patriotyczne, suwerenności gospodarczej i politycznej Polaków, zbiorowej zaradności
i solidarności.
Nasz ruch ma swój wielki dorobek w najnowszych dziejach Polski, był też
ostoją dla przedsiębiorczości i samorządności w okresie gospodarki scentralizowanej, która dławiła aktywność i inicjatywę. Dzisiaj spółdzielczość „Społem” jest silnym sprzymierzeńcem państwa w zwalczaniu bezrobocia, w aktywizacji i rozwoju regionów i wielu miast.
Dlatego też mamy prawo żądać od władz wszystkich szczebli, rządowych i samorządowych, sprawiedliwej polityki handlowej, gwarantującej
równoprawne warunki dla uczestników rynku, zaprzestania preferencji
dla obcych koncernów i ich wspierania w niszczeniu rodzimej przedsiębiorczości. Chcemy, aby nowe władze państwowe doceniały polskich
przedsiębiorców, doceniały polski, sprawdzony w trudnych warunkach,
tradycyjny handel, w tym naszą spółdzielczą działalność. Oczekujemy, że
nowe władze państwowe dokonają istotnych zmian w sferze prawnych regulacji dotyczących spółdzielczości, prowadzących do wzmocnienia spółdzielczej formy gospodarowania/…/”.

miasta w czasie, gdy Rzeczpospolita odzyskiwała niepodległość. Była
świadkiem obrony stolicy, a potem
bohaterstwa Powstańców Warszawskich, którzy walczyli w jej murach.
Hala przetrwała, a wraz z nią – pamięć. Miasto powinno dalej wspierać
spółdzielców w modernizacji ważnych dla Warszawy obiektów.
Równolegle Warszawa powinna prowadzić odpowiednią politykę czynszową i handlową, tak by
wspierać tradycyjne formy handlu,
małe sklepy i punkty usługowe. Warszawiacy chcą móc robić codzienne
zakupy w sklepach blisko domu,
w miejscach, które znają. Sklepy
spółdzielcze doskonale się w tę wizję
wpisują, warszawiacy mają do nich
zaufanie. Dzięki takim lokalnym
sklepom ulice Warszawy żyją.
– Czego życzy Pan warszawskim
spółdzielniom spożywców, które
przez trzy wieki niezawodnie służą warszawiakom, na ich bliskie
150-lecie?
– Życzę warszawskim spółdzielcom co najmniej kolejnych 150 lat
działalności w Warszawie, satysfakcji z dobrze wykonanej pracy i zadowolonych klientów. Jesteście częścią
tradycji Warszawy, cząstką historii
naszego miasta – i niech ta tradycja
rozwija się w kolejnych pokoleniach!
Notował:
DARIUSZ GIERYCZ

szczegółowe informacje, by zająć
się społemowskimi najważniejszymi problemami, w tym Hal Banacha. Stwierdził, że spółdzielczość,
w tym konsumencka kojarzy mu się
jak najlepiej, z pozytywną energią
ludzi działających razem dla wspólnego dobra, z dbałością o wysoką
jakość życia. Tak jest np. w Szwajcarii, Francji, gdzie spółdzielczość
odgrywa na rynku znaczącą rolę. Tak
powinno być w Polsce. Z przyjemnością – jak przyznał – robi zakupy
w Hali Mirowskiej i na targowisku,
gdzie handel społemowski jest lubiany i doceniany. Jego córka kupuje płatki śniadaniowe w sklepach
Mokpolu. I jak mówi – Sklepy społemowskie to gwarancja świeżości
i jakości i dlatego można tu kupować
„w ciemno”.
Gość spółdzielców zaznaczył, że
na ulicach Warszawy za dużo jest chaosu, pstrokacizny. Za dużo przypadkowych, niespójnych z otoczeniem
krzykliwych reklam. Niedopuszczalne są np. pstrokate billboardy
na zabytkowych budynkach i tutaj
Hala Mirowska jest chlubnym wyjątkiem, bo jej dekoracje są skromne
i harmonizują z zabytkowym obiektem. W konsultacji z właścicielami
budynków należałoby ustalić zasady
umieszczania reklam, by nie szpeciły
miasta.
Kolejni mówcy skupili się na trudnej sytuacji w handlu. Prezes Sylwester Cerański z Mokpolu podkreślił,
że wielkie zagraniczne koncerny co
roku wypierają z rynku tysiące rodzimych sklepów i firm. Zaapelował
do posła, aby ratować polski handel,
bo inaczej ulegniemy zupełnie zagranicznym sieciom, które odprowadzają kolosalne zyski za granicę. Zdecy-

dowanie poparł go prezes WSS Wola
Janusz Szczękulski, który na co
dzień boryka się z rosnącą agresywną ekspansją obcych sieci. Również
zwrócił się do posła, jako przyjaciela
spółdzielczości, aby zadbał o wyrównywanie szans 150-letniego Społem
z wielkimi zagranicznymi potęgami, bo przecież w bogatych krajach,
jak Francja, Niemcy, W.Brytania
na rynku dominują rodzime sieci,
a nie obce. Podobnie wypowiadał się
prezes Hali Wola Anatol Świeżak,
wskazując, że wprawdzie klienci idą
do tanich dyskontów, ale politycy
muszą ich uświadamiać, by nie dać
się złapać na lep do „czarnej dziury”,
bo we wspólnym interesie jest dbałość o polską gospodarkę.
W odpowiedzi poseł przyznał, że
faktycznie trzeba uregulować rynek,
by nowe hiper i supermarkety powstawały na obrzeżach miast, jak na
Zachodzie, a nie w centrum,. Zapowiedział, że będzie wsłuchiwał się
w głosy warszawiaków i spółdzielców oraz działał tak, aby „zagrać
w duszy warszawiaków”. Będzie też
dobierał takich współpracowników,
którzy są wrażliwi społecznie. W tym
miejscu redaktor Społemowca Warszawskiego Dariusz Gierycz dodał
prośbę, by poseł uczulił także swoje
polityczne koleżanki i kolegów na
potrzeby spółdzielców, bo przecież
stanowią oni połowę elektoratu.
Spotkanie zakończyła prezes Anna
Tylkowska życząc gościowi sukcesu
wyborczego i konsekwentnej realizacji programu. Rafał Trzaskowski także serdecznie podziękował za spotkanie, zapewniając, że nie zapomni
o troskach i problemach warszawskich społemowców.
DG
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Mazurskie krajobrazy
O
tym, że Warmia i Mazury
są piękne, nie trzeba nikogo
przekonywać. Jeziora, rzeki, lasy, gotyckie zamki, malownicze porty... Kraina Tysiąca Jezior,
bo tak nazywane bywają Warmia
i Mazury zachwycają również
tradycyjną, mazurską zabudową
wsi i małych miasteczek. Do tego
jeszcze to zróżnicowanie kulturowe i religijne. O ludziach z Mazur,
Wojciech Kętrzyński pisał: „Mazur
jest średniego wzrostu, twarz jego
inteligentna, a twarze kobiet nieraz
bardzo delikatne i piękne. Usposobienie Mazura jest wesołe, serce ma
dobre, nawet prostoduszne, lubi towarzystwo, a więc i karczmę, i tańce,
które z niezrównaną gracją wykonywa. Poza tym gościnny i rad zawsze
uraczyć gościa tym, co do jego ma
najlepszego”.

Aby poznać tą gościnność i rozkoszować się pięknem mazurskich
krajobrazów 24 sierpnia br. 50
osobowa grupa śródmiejskich społemowców ruszyła w drogę. Program trzydniowego wyjazdu był
nader bogaty: Mrągowo, Giżycko,
Kętrzyn, Reszel, św. Lipka i Mikołajki. A wieczorami dobra zabawa
w hotelu Anek w Mrągowie, gdzie
grupa stacjonowała. Pierwszego
uroczysta kolacja przy muzyce,
drugiego grill i ognisko nad brzegiem jeziora Czos.

w. Twierdzę Boyen. Niewątpliwą
atrakcją tego przepięknego miasta
jest XIX most obrotowy – jedyny
taki zabytek techniki w Polsce.

Nieplanowaną
niespodzianką
dnia, była wizyta w Owczarni – Muzeum Ziemi Mazurskiej, gdzie zwiedzający ma wrażenie jakby przeniósł
się w czasie. Znajdując się w bezpośrednim otoczeniu mebli, czy sprzętów gospodarstwa domowego może
poczuć klimat minionych lat i poznać
życie codzienne dawnych mieszkańców Mazur. Przejeżdżając do św.
Lipki położonej na granicy Mazur
i Warmii grupa zobaczyła barokowe
sanktuarium, którego atrakcją są zabytkowe organy z 1721r. posiadające
40 głosów i około 4000 piszczałek,
ozdobione ruszającymi się figurami.
Na 5 km odcinku od Świętej Lipki
do Reszla podziwiać można było kapliczki usytuowane po obu stronach
drogi różańcowej wykonane w I połowie XVIII w.
Reszel – niewielkie warmińskie
miasteczko o średniowiecznym
założeniu. Pierwsze w Polsce miasto, które zostało wpisane na listę
Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow – co oznacza
powolne miasto, czyli wolne od
stresu i chaosu, którego mieszkańcy nie spieszą się i delektują ży-

ciem. Miasta takie mają przyjazną
przestrzeń publiczną z kafejkami,
sklepami, zabytkami i przyrodą.
Wspierają tradycyjne rzemiosło
i lokalną kulturę, tworzą silną,
otwartą na innych społeczność.
Chronią środowisko, promują dobre jedzenie, podnoszą jakość życia
mieszkańców. O Kętrzynie można
powiedzieć, że to miasto z wieloma
tajemnicami II wojny światowej.
Trzeciego dnia żegnając się
z Warmią i Mazurami, grupa spacerowała po Mrągowie. Padał ciepły letni deszcz, a to festiwalowe
miasto muzyki wszelakiej odkrywało przed zwiedzającymi swe tajemnice, liczne parki, skwery, Górę
Czterech Wiatrów czy miasteczko
westernowe Mrongoville.
Każdego roku Warmia i Mazury przyciągają niezliczone tłumy
turystów. Tytuł książki Katarzyny
Enerlich „Prowincja pełna marzeń”
powinien zainspirować do przyjazdu tych, którzy jeszcze tu nie byli.
Maleńkie miejscowości zagubione wśród lasów, jeziora, kajakowe
szlaki i nieskażona przyroda, a to
wszystko opisane słowami pani Małgosi – lokalnej przewodniczki, która
to z pasją i miłością do „swojej prowincji” przez trzy dni towarzyszyła
grupie. Niezapomniane atrakcje
weekendu przygotowało dla społemowców biuro podróży „Janter”.
I jak tu z nimi nie podróżować?
DANUTA BOGUCKA
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hymer Rigby to brytyjski
dziennikarz
publikujący
swe artykuły na łamach tak
znanych pism jak Financial Times, Sunday Telegraph i Management Today. Swobodnie porusza
się w obszarze finansów dysponując oprócz oczywistej wiedzy
świetnym warsztatem pisarskim.
W opinii znawców tematu niewielu autorów potrafi z równą energią
i polotem pisać o tak prozaicznym

Wielcy biznesmeni

z pozoru temacie jakim jest świat
biznesu. Felietonista Stefan Stern
skwitował jego twórczość twierdzeniem: „Rigby nie umie napisać
ani jednego nudnego zdania”.
My możemy przekonać się o trafności takich recenzji biorąc do ręki
jego książkę „Wielcy świata biznesu”. Na prawie dwustu stronach autor szkicuje dziennikarsko sylwetki
28 osób, które dzięki swoim wybitnym osiągnięciom nadały sferze
przedsiębiorczości nowy wymiar
redefiniując wiele jej filarów. Czytanie biografii zawsze trochę trąci
szkolnym zakuwaniem życiorysów

jest anegdotami i ciekawostkami
sprawiającymi, że książkę czyta się
jednym tchem.

Ułatwienia w rozwoju produkcji
żywności ekologicznej i wysokiej
mogą spowodować wzrost ich podaży i co za tym idzie spadek ich cen.
Wsparcie rolnictwa na terenach górskich przyczynić może się do wzrostu produkcji i spożycia żywności
tam produkowanej.
Działania przeciw suszy w tym
poprawa żyzności gleb i retencji
wód wpłynie na zwiększenie produkcji na obszarach narażonych na
suszę. Sukcesywne zastępowanie
białka paszowego z importu białkiem
produkowanym w Polsce pozwoli
na zmniejszenie kosztów żywienia
zwierząt i wzrost bezpieczeństwa
żywnościowego. Wsparcie wykorzystania surowców rolniczych w przemyśle i wzrost stosowania odnawialnych źródeł energii spowoduje
poprawę stanu środowiska i większe
możliwości produkcji żywności ekologicznej i wysokiej jakości.

Objętość tej recenzji nie pozwala
wspomnieć o wszystkich przywołanych przez Rigby`ego postaciach.
Zaręczyć jednak mogę, że warte są
one bliższego poznania i zachęcić do
sięgnięcia po książkę. Czy ta pozycja będzie przydatna w codziennym
życiu. Na pewno nie, gdyby chcieć
ją traktować jako podręcznik opisujący jak osiągnąć sukces w biznesie.
Ma ona inną wartość. Inspiruje do
kreatywnego myślenia, śmiałego
działania i odrzucania skostniałych
schematów. A to zawsze i każdemu
może się przydać.
Żuk

Na początek Mikołajki i malowniczy rejs statkiem po największym polskim jeziorze Śniardwy.
Mikołajki to miasto, które ściąga do siebie przede wszystkim
amatorów żeglarstwa i sportów
wodnych. Ale również atrakcyjne
zabytki, kościoły, cmentarz żydowski, Fontanna z Królem Sielawem – symbolem Mikołajek, dzika przyroda w Mazurskim Parku
Krajobrazowym i tętniąca życiem
wioska żeglarska.
Drugi dzień wycieczki obfitował licznymi atrakcjami Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich. Całodzienną wyprawę grupa rozpoczyna w Giżycku – nazywanym stolicą
żeglarstwa w Polsce, położonym
na przesmyku pomiędzy jeziorami
Niegocin i Kisajno. Giżycko z racji swego położenia było jedynym
skrawkiem lądu, umożliwiającym
na przełomie wieków przemarsz
wojsk, dlatego też na tzw. wyspie
giżyckiej wybudowano w XIX

T

egoroczna susza spowodowała wyraźne obniżenie zbiorów
wszystkich roślin uprawnych.
Spadek zbiorów pszenicy oceniany
jest na 16 proc. w porównaniu ub.r.
Mniej będzie nie tylko zbóż, ale także
ziemniaków i buraków cukrowych.
W przeciwieństwie do tego mamy
do czynienia z ogromnym urodzajem
jabłek, choć też z dużym spadkiem
produkcji warzyw gruntowych.

Ceny
zbóż
konsumpcyjnych
i paszowych rosną w szybkim tempie zarówno na rynku krajowym jak
i na rynku światowym. Nadal są one
w Polsce na tyle niskie, że kupują je
handlowcy z UE z myślą o eksporcie.
Wzrost cen pszenicy będzie ponadto
ograniczany przez jej duże światowe
zapasy.
Gorsze są prognozy cenowe
w przypadku produkcji zwierzęcej
bazującej na paszach pochodzenia
roślinnego. Według specjalistów
ceny mięsa drobiowego (kurczaków
i indyków), tradycyjnie najtańszego
jesienią i zimą mogą w tym czasie
znacznie wzrosnąć. Ceny pasz dla
drobiu już dziś wzrosły o 25 proc.
w porównaniu z 2017 r., a ceny eksportowe drobiu są atrakcyjniejsze niż
na rynku krajowym. Mniejsza ma też
być produkcja wołowiny i wieprzowiny. Może to spowodować wzrost
cen mięsa.
Na szczęście spadek produkcji
pasz w Polsce jest niższy niż w Niemczech, gdzie z ich braku oczekiwane
są ogromne redukcje pogłowia bydła

Mikołajki z perspektywy jeziora Śniardwy

mięsnego i krów. Natomiast na wielkość produkcji wieprzowiny w Polsce wpływ mają też uboje związane
z kolejnymi ogniskami ASF w polskich chlewniach.
Mimo tych zagrożeń nieuzasadnione są opinie związkowców rolniczych, mówiących o gigantycznych
podwyżkach cen żywności i cenie
detalicznej chleba na jesieni w granicach 8-10 zł za bochenek. Warto,
bowiem pamiętać, że wartość ziarna
niezbędnego do wyprodukowania
chleba lub kaszy nie przekracza 15
proc. ich cen detalicznych.

5. Wsparcie hodowli zwierząt
na terenach górskich,
6. Przeciwdziałanie suszy – np.
wapnowanie gleb, zwiększona
retencja wód,
7. Zastępowanie importu z zagranicy białkiem z produkcji krajowej,
8. Wspieranie wykorzystania surowców rolniczych w przemyśle
i rozwinięcie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie.
Część założeń tego planu może
mieć wpływ na ceny żywności, choć
raczej z opóźnieniem gdyż szczegóły

Według
specjalistów
równie
nieprawdopodobne są informacje
o wzroście cen drobiu, wieprzowiny
i wołowiny aż o 30-40 proc. Także
ministerstwo rolnictwa nie widzi powodów do tak wysokich podwyżek
cen żywności.

planu zostaną uchwalone dopiero jesienią. Zwiększenie dofinansowania
do zakupu paliwa rolniczego może
wpłynąć na spadek kosztów produkcji roślin uprawnych wołowiny i mleka.
Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego z udziałem rolników, nie powinien mieć zasadniczego
wpływu na kształtowanie się cen skupu płodów rolnych i ogrodniczych.
Również stosunkowo małe znaczenie
dla kształtowania się cen żywności powinna mieć większa sprzedaż
bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny. Nieco większe znaczenie
dla kształtowania się cen hurtowych
może mieć sprzedaż przez rolników
żywności bezpośrednio do sklepów
i gastronomii.

Susza i ceny
Plan dla wsi

Plan dla wsi ogłoszony przez Ministerstwo Rolnictwa zawiera 8 zasadniczych punktów:
1. Większe dofinansowanie do paliwa rolniczego,
2. Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego.
3. Większa sprzedaż bezpośrednia
i rolniczy handel detaliczny,
4. Zwiększona pomoc dla produkcji zdrowej polskiej żywności,

postaci pomnikowych. Tym razem
jednak nie ma się takiego odczucia.
Dziennikarskie portrety kreśli Rigby po mistrzowsku. Jest jak wielki
malarz, który kilkoma ledwie ruchami pędzla tworzy prawdziwe dzieło sztuki. Owszem, każdy portret
mieści w sobie notkę biograficzną,
ale przede wszystkim poznajemy
bariery jakie napotykali na swej
drodze bohaterowie książki, przeszkody jakie pokonywali, uczestniczymy w podejmowanych przez
nich decyzjach, obserwujemy jak
osiągali wyznaczone cele. Widzimy
nie tylko blaski ale też i cienie ich
sławy. Wszystko to zaś okraszone

Susza w rolnictwie i Plan dla wsi
to czynniki mogące mieć wpływ na
ceny żywności, choć ich działanie
powinno być opóźnione i słabsze niż
powszechnie uważa się. Warto pamiętać, że w latach porównywalnie
niekorzystnej dla rolnictwa pogody
ceny rosły, ale w sposób znacznie
bardziej umiarkowany niż pierwotnie oczekiwano. Popyt na żywność,
a szczególnie jej podstawowe asortymenty jest bardzo mało elastyczny
cenowo. Dotyczy to zarówno wzrostu jak i spadku cen.
hipp

Poznajemy Steve Jobsa, który stworzył z firmy Apple nie tyle
przedsiębiorstwo co zjawisko kulturowe i sprawił, że każde wprowadzenie na rynek nowego produktu staje
się wydarzeniem na skalę światową.
Obserwujemy jak Richard Branson szef marki Virgin dostrzegł, że
sława może sprzyjać biznesowi.
Dowiadujemy się dlaczego Warren
Buffett gotów jest przekazać połowę swego majątku organizacjom
charytatywnym. Poznajemy powody, dla których Jeff Bezos z Amazonu szczerze komunikował, że
jego firma przez kilka lat nie będzie
przynosiła dochodów. Wprawdzie
o Rupercie Murdohu każdy słyszał,
ale nie każdy wie dlaczego niewiele
głów państw odmówiłoby prośbie
o spotkanie z nim.
Rigby przedstawia nam sir Tima
Berners – Lee, który wprawdzie nie
jest biznesmenem ale jako uznany
ojciec sieci WWW miał ogromny
wpływ na to jak dziś robimy interesy. Poznajemy Anitę Roddick, która była pionierką w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.
Możemy dowiedzieć się czemu Ray
Kroc uzyskał miano Henry`ego Forda w świecie hamburgerów. Odkrywamy dlaczego Peter Drucker traktował zarządzanie nie jako naukę ale
liberalną sztukę. Po tej lekturze wiemy jak Jack Welch, król pomnażania
wartości akcji zyskał sobie przydomek neutronowy Jack, jak Howard
Schultz i jego Starbucks zmienili
podejście Amerykanów do kawy
i jak rozumieć stwierdzenie Davida
Ogilvy, że klient nie jest kretynem,
jest twoją żoną.
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KZRSS Społem

Konsultacje trwają

W

ramach roboczych konsultacji liderów organizacji społemowskich,
o czym piszemy na str.1, KZRSS przedstawił propozycje ujednolicenia witryn sklepowych. Można je obejrzeć w holu gmachu Związku.

G

dy dojeżdżaliśmy do mostu
na Bugu w Wyszkowie, aby
zdążyć na finał dorocznych
szkolnych zawodów latawcowych,
to ciężkie chmury i wiatr zwiastowały zagrożenie, że zaraz lunie
deszcz i zakłóci rozdanie nagród.
Ale nie! Na szczęście, tego ostatniego dnia lata zaczęło padać dopiero po zakończeniu finału. W ten
wietrzny i pochmurny dzień latawce wzlatywały wysoko, hen aż ponad wieże pobliskiego kościoła.
Już od pięciu lat wyszkowska
PSS Społem organizuje tę wspaniałą imprezę. 22 września br. w godz.
10-15 na błoniach nadbużańskich,
koło społemowskiej restauracji
„Wyszkowianka” odbył się V Wyszkowski Festiwal Latawcowy,
czyli coroczny piknik rodzinny,
zorganizowany przez Społem PSS
Wyszków i sponsorowany także
przez Urząd Miasta. Patronat medialny objął tygodnik „Wyszkowiak”.
Zawody konkursowe obejmowały
zarówno dla tych, którzy wykonali
latawce własnoręcznie, jak i tych,
którzy kupili gotowe. Dopuszczono

do zawodów także osoby dorosłe. Ich
uczestnicy wraz z towarzyszącymi
gośćmi imprezy mogli pokrzepić się
przy dźwiękach muzyki mechanicznej na pikniku obok. Były darmowe
potrawy z grilla, napoje, ciasta, kawa
i herbata. Poza tym dzieci korzystały ze zjeżdżalni. W Wyszkowiance
dostępne było festiwalowe menu
z 50-procentowym rabatem.
Jak napisał patron medialny festiwalu, tygodnik Wyszkowiak: „Od
godz. 10.00 trwała rejestracja zawodników. Mimo niepewnej pogody, która załamała się po okresie wysokich
temperatur, dzieci i dorośli licznie
przyszli na plac przy Wyszkowiance.
Wielu zrealizowało naprawdę oryginalne pomysły na ozdobienie latawców i opatrzenie ich hasłem promują-

Z kart

h i sto r i i

T

o już 40 lat mija od transmisji TVP 22 października
1978 r. z uroczystej inauguracyjnej mszy św. wybranego
16 października tego roku Papieża-Polaka, na pl. Św. Piotra
w Watykanie. Jan Paweł II w homilii programowej na zakończenie
po polsku powiedział: „Do was się
zwracam, umiłowani moi Rodacy,
pielgrzymi z Polski, bracia biskupi
z waszym wspaniałym Prymasem
na czele, kapłani, siostry i bracia
polskich zakonów, do was, przedstawiciele Polonii z całego świata.
A cóż powiedzieć do was, którzy
tu przybyliście z mojego Krakowa,
od stolicy św. Stanisława, którego
byłem niegodnym następcą przez
lat 14. Cóż powiedzieć?! Wszystko, co mógłbym powiedzieć, będzie
blade w stosunku do tego, co czuje w tej chwili moje serce, a także
do tego, co czują wasze serca. Więc
oszczędźmy słów. Niech pozostanie
tylko wielkie milczenie przed Bogiem, które jest samą modlitwą…”

Moment jedności

Tych słów przejmujących i wzruszających, słuchali wtedy chyba
wszyscy Polacy w swoich domach,
przeżywając, tak rzadkie niestety,
chwile narodowej jedności.
Pamiętam, że te niecodzienne
chwile spędzałem podczas gościnnej
kolacji w domu przewodniczącego
Rady Nadzorczej Wielobranżowej
Spółdzielni Rzemieślniczej w Rybniku. Przy uroczyście zastawionym
stole zasiedli wtedy obok całej rodziny gospodarza, także jego najbliżsi współpracownicy oraz goście
z Warszawy – przewodniczący Rady
Centralnego Związku Rzemiosła Stanisław Lenczewski i niżej podpisany,
jako ówczesny naczelnik Biura Rady
CZRzem. Nasza wizyta związana
była z obchodami jubileuszu 50-lecia
tej spółdzielni.
Byliśmy już po uroczystościach,
z udziałem miejscowych władz
i śląskich rzemieślników w okaza-

łym rybnickim Domu Rzemiosła.
Odprężeni, ale podekscytowani niecodzienną telewizyjną transmisją. Po
posiłku i luźnej rozmowie, gospodarz
włączył telewizor i wszyscy z pilną
uwagą wpatrywali się w ekran. Podziwialiśmy uroczystą celebrę, stroje kardynałów, gwardii papieskiej,
tłumy pielgrzymów, w tym z Polski
z polskim flagami.
W napięciu słuchaliśmy słów papieskich, wierząc, że także odezwie
się do rodaków po polsku. I oto zabrzmiały jego niezapomniane słowa
w ojczystym języku, cytowane na
początku. Jednak najsilniejsze wrażenie wywołało ich zakończenie:
„Proszę was! Bądźcie ze mną! Na
Jasnej Górze i wszędzie! Nie przestawajcie być z papieżem, który dziś
prosi słowami poety: „Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
i w Ostrej świecisz Bramie” - i do
was kieruję te słowa w takiej niezwykłej chwili”.
Coś ściskało za gardło. Łzy napływały do oczu. Patrzyłem, jak na
klęczki rzuciła się z płaczem żona
gospodarza, a obok jego córka. Reszta gości siedziała wyraźnie poruszona. Spojrzałem na siedzącego obok

wiceprezes Marek Kędzierski, którzy
pięć lat temu w naszym mieście reaktywowali piękną tradycję zabawy
z latawcem. Komisja sędziowska
oceniała konstrukcję latawców, staranność ich wykonania, zdobienie,
lot, efekty specjalne, hasło dotyczące
Społem. Spoglądając w niebo można
było podziwiać latawce skrzynkowe, płaskie, fabryczne. Dodatkowe
nagrody przyznawano tym, których
latawce poszybowały najwyżej. Tu
wyróżnił się Robert Dziubłowski,
dawny uczeń Jana Hryniewicza, który w 1985 r. zajął I miejsce w imprezie wojewódzkiej „Zawody Latawcowe” w klasie latawców płaskich
w Przasnyszu, a w roku 1984 i 1985
był także na podium.” Dodajmy, że
w tym roku córka p.Roberta, Blanka
została jedną z laureatek konkursu.

Od lewej burmistrz Grzegorz Nowosielski, prezes Jadwiga Tofel i Robert
Dziubłowski (zdobywca I miejsca w woj.zawodach latawcowych w Przasnyszu
przed 33 laty).

Dla wyszkowskich rodzin

cym PSS Społem (można za nie było
otrzymać dodatkowe punkty).
Gości witali sędzia główny zawodów Jan Hryniewicz, prezes PSS
Społem w Wyszkowie Jadwiga Tofel,

W tym roku w zawodach wzięło
udział rekordowo dużo, bo aż 105 latawców, w tym 64 płaskich, 6 skrzynkowych, 33 fabrycznych, 2 klasy
open. Najwięcej ze Szkoły Podstawowej nr 1, bo aż 52 /dyr. Hanna
Dziubel/. Każdy uczestnik otrzymał
nagrodę niespodziankę, a zwycięzcy
nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe dla szkół burmistrz wręczy na
naradzie dyrektorów szkół. Specjalne
podziękowania należą się sędziemu
głównemu Janowi Hryniewiczowi
oraz jury, w składzie: przewodnicząca Małgorzata Mościcka i członkowie – Magdalena Biernacka, Sylwia
Iwańska, Renata Milczarek, Arkadiusz Mirkowski, Karol Pych.
Według protokołu zawodów, w kategorii latawce płaskie I miejsce zajął
Mateusz Krasoń (Szkoła Podstawowa nr 5), II - Blanka Dziubłowska
(Szkoła Podstawowa nr 2), III - Nikola Baranowska (Szkoła Podstawowa nr 2), IV - Lena Zalewska

(Szkoła Podstawowa nr 2), Szymon
Dąbkowski (Szkoła Podstawowa
w Lucynowie). W kategorii latawce
skrzynkowe I miejsce zajęła Ania
Konarska (Szkoła Podstawowa nr 4),
II - Agata Łada (Szkoła Podstawowa
nr 1), III - Weronika Jechna (Szkoła
Podstawowa w Rybnie). W kategorii
latawce fabryczne I miejsce zdobył
Igor Kur (Szkoła Podstawowa w Lucynowie), II - Igor Wyszyński (Szkoła Podstawowa nr 3 w Wyszkowie),
III - Przemek Wielątek (Szkoła Podstawowa nr 1). W kategorii latawce
open I miejsce Agata Zalewska, II Sylwia Wilczyńska.
W konkursie na najlepsze hasło
promujące PSS Społem zwyciężyła Olga Zdrojewska („Po pieczywo
czy wędlinę, idź do Społem, to ci
zajmie tylko chwilę. Zawsze miło,
blisko domu. Nie zaszkodzi to nikomu”), II - Ania Konarska („Gwałtu,
rety, gdzie me picie? O choroba, na
zeszycie. Do Sezamu szybko biegnę,

mojego szefa z Warszawy. I oto, ten
zagorzały ateista, deklarujący dystans do religii, siedział jak skamieniały i tylko łzy ciekły mu wyraźnie
po policzkach! Nie trzeba było słów.
Wspaniały cytat mickiewiczowskiej,
narodowej poezji pobudził nasze długo drzemiące, a czasem tłumione, tęsknoty i pragnienia…
Potem już spokojniej oglądaliśmy
transmisję, ale znowu jeden moment
wywołał drgnienie serca. Oto, podczas składanego hołdu-homagium
nowemu papieżowi kolejno przez
wszystkich kardynałów, byliśmy
świadkami wyjątkowej, historycznej
sceny.
W momencie gdy nasz Prymas
Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński klękał przed papieżem i całował jego pierścień, nagle polski
papież wstał, ukląkł naprzeciwko
prymasa i uściskał go mocno i serdecznie po bratersku. Ten wspaniały gest uwieczniono już w pomnikach. I także on budzi zadumę
nad tymi wielkimi autorytetami
dla polskiego narodu. Tak bardzo
nam dziś ich brak.
DARIUSZ GIERYCZ

katastrofie zapobiegnę”), III - Agata
Łada („Bułeczka, szyneczka, masło, soczek, woda - tak się zaczyna
ze Społem przygoda”), IV - Antoni
Dzierżanowski („Czy to Krynica,
Wyszków, Zakopane, sklepy Społem
są zawsze lubiane”), V - Szymon
Dąbkowski („Z tatą w Społem kupię
mięsko i bułki świeże, żebym miał
siłę z bratem śmigać na rowerze”).
To znakomity przykład dla innych bratnich spółdzielni, budowania bliskich więzi spółdzielców
z mieszkańcami miasta, bo pod patronatem miejscowej spółdzielni
jest to duża impreza rodzinna wyszkowian. W trzecią sobotę września wokół społemowskiej restauracji gromadzą się dzieci szkolne
i przedszkolne z całego miasta
i okolic, wraz z rodzicami i opiekunami. Te zawody i zabawa to
prawdziwe święto wyszkowskich
rodzin, szkół i ich przyjaciół, czyli spółdzielców i samorządowców.
Znak więzi spółdzielni z miastem.
DARIUSZ GIERYCZ
MAREK GRABOWSKI
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Dzień Pacjenta

Powsińskie Dożynki

S

połem”
WSS
Śródmieście
„
po
wakacyjnej przerwie wznowiła działania na rzecz
środowiska, włączając
się 8 września w organizowany III Dzień
Pacjenta
„SERCE
w RUCHU” w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Organizatorzy
umożliwili przybyłym
tego dnia do Instytutu
sprawdzenie swojego
stanu zdrowia. Mając
Stoisko WSS Śródmieście na tle portretów wybitnych wykonane tam badakardiochirurgów. 
Foto: Danuta Bogucka nie krwi, EKG, spirometrię, wyniki masy
i składu ciała , obliczony wiek serca każdy mógł skonsultować je z kardiologiem , fizykoterapeutą, psychologiem, dietetykiem i farmaceutą.
Aby uzupełnić wiadomości o aktywności w zapobieganiu i leczeniu chorób
serca, stosowaniu diety zdrowego serca i sposobie dozowania leków czy też
jak zadbać o psychiczne samopoczucie w obliczu choroby można było skorzystać z wykładów prowadzonych przez specjalistów.
Z kolei warsztaty obejmujące m.in. Nordic Walking , pokazy pierwszej pomocy , pokazy technik obrony własnej w wykonaniu Grupy pokazowej Straży
Miejskiej były przerywnikiem w badaniach i konsultacjach. Dla dzieci przygotowano filmy i zajęcia plastyczne.
W społemowskim stanowisku można było uzupełnić zasób witamin w postaci marchewki, śliwek, jabłek, jak również uzupełnić wodę w organizmie
Selenką z kujawskiego uzdrowiska Wieniec Zdrój bogatą w wapń, magnez,
potas, lit, cynk, selen, którą poleca Krajowa Platforma „Społem”.” Witaminy”
dostarczyło Gospodarstwo Sadownicze W.B. Musiałowscy i spółka BURY.
Pulę upominków dla dorosłych i dla dzieci w postaci wydawnictw zapewniła
spółka Garmond Press.
Jolanta Jędrzejewska
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O

statnia niedziela sierpnia dla
Powsina była, jak każdego
roku, dniem wyjątkowego,
dorocznego wydarzenia etnograficznego. W tym dniu Centrum Kultury
Wilanów i Parafia św. Elżbiety zaprosili na Powsińskie Dożynki 2018.
XIII Festiwal Etnograficzny zainaugurowany został barwnym korowodem prowadzonym przez starostę
i starościnę, będącym jednocześnie
prezentacją wieńców dożynkowych.
Tradycją jest również odprawiana
w tamtejszym kościele Msza Święta Dziękczynna. W plenerach Domu
Pracy Twórczej przygotowane zostały imprezy dla dzieci m.in. przedstawienie teatralne pt. „Mazowiecka

chata”, a także gry, animacje i zabawy.
Na scenie występowały zespoły
folklorystyczne: Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej , Zespół
Śpiewaczy „ Powsinianie”, działający w ramach Pracowni Etnograficznej przy Centrum Kultury Wilanów ,
którego rozpoznawalnym elementem
jest charakterystyczny haft zdobiący
kostiumy oraz zaprzyjaźnione z wilanowską placówką zespoły z Białorusi, Litwy, Estonii i Rosji.
W plenerowych stoiskach można
było obejrzeć, a także kupić przedmioty rękodzieła artystycznego, jak
również spróbować regionalnych
przysmaków.

Krakowskie kursy SU

zas wakacji to zarówno odpoczynek dla uczniów jak i nauczycieli , a także okazja do
uzupełnienia wiedzy dla tych drugich. Z tej możliwości skorzystali
opiekunowie Spółdzielni Uczniowskich , będący słuchaczami dwóch
kursów zorganizowanych przez

Fundację Rozwoju Spółdzielczości
Uczniowskiej. Do Krakowa przyjechali opiekunowie , których staż ze
środowiskiem młodych spółdzielców nie przekraczał dwóch lat, jak
i ci którzy na zorganizowanych
warsztatach wypracowywali strategię dla uczniowskich spółdzielni,

dotyczącą rozliczeń finansowych,
szczególnie w zakresie rozliczania podatku VAT. Ze wstępnych
informacji wynika, że powstał
interesujący materiał, który po
opracowaniu w znacznym stopniu pomoże w prowadzeniu finansowych spraw w uczniowskich
„przedsiębiorstwach”.
Kurs dla początkujących był spotkaniem przygotowującym nauczycieli do pełnienia funkcji opiekunów
SU. Doświadczone grono wykładowców przekazało słuchaczom wiedzę
z zakresu organizacji spółdzielczości,
ekonomii, rachunkowości , organizacji pracy i Bezpieczeństwa Higieny
Pracy. Uczestnikom szkolenia bogaty zakres wiadomości przekazali
wykładowcy : Anna Mironiuk, Zofia
Węgrzyniak, kierownik kursu Bronisław Bieś, Anita Strzebońska i Anna
Bulka prezes FRSU, a aktualną sytuację w „spółdzielczości dorosłych”

Uwaga depresja

liczba prób samobójczych w populacji osób dorosłych jest ponad 20-krotnie wyższa niż samobójstw, podczas gdy w populacji nastolatków
– stu– a nawet dwustukrotnie wyższa. W przypadku nastolatków, co
piąta śmierć następuje właśnie w wyniku samobójstwa.
– Policja rejestruje tylko zdarzenia
zgłoszone. Bardzo wiele dzieci trafia
po próbach samobójczych na oddziały intensywnej terapii i wypadają ze
statystyki, bo nie są często zgłaszane
do rejestru – mówiła prof. Agnieszka Gmitrowicz, kierownik I Katedry
Psychiatrii UM w Łodzi.
– Nie ma jednej przyczyny samobójstwa – podkreślała prof.
Gmitrowicz. Wpływ na liczbę
samobójstw mają liczne uwarunkowania,
m.in.
klimatyczne, geopolityczne czy kulturowe.
Profesor wskazuje na odrębne, indywidualne czynniki ryzyka samobójstwa, jak sytuacja w rodzinie, środowisku i społeczeństwie.
Eksperci podkreślają, że każdy
może doświadczyć kryzysu psychicznego i każdy może pomóc osobie
cierpiącej. Myśli samobójcze mogą
się wygasić pod wpływem wsparcia.
To mogą być czasem proste słowa,
jak na przykład: „Jestem przy tobie”
– podkreśliła prof. Gmitrowicz.
Czasem potrzebna jest pomoc specjalistyczna, np. działającego przez

całą dobę Centrum Wsparcia dla
Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, dostępnego pod numerem telefonu 800 70 22 22, lub na stronie
internetowej: liniawsparcia.pl.
– Warto być uważnym na to,
co mówią nasi bliscy, jak i na nagłą zmianę ich zachowania. Nie
należy lekceważyć słów o tym, że
ktoś nie chce już żyć. Nie należy
bać się pytań o myśli samobójcze, które mogą pojawić się np.
w momencie, kiedy ktoś czuje, że
obecnie przerastają go jego problemy lub też gdy wynikają one
z choroby. To znak, że trzeba jak
najszybciej zwrócić się o pomoc
do specjalisty.
Zdarza się, że osoby doświadczające problemów natury psychicznej
wstydzą się zwrócić do specjalisty
psychologa czy lekarza psychiatry.
Bywa też, że ich bliscy boją się albo
nie potrafią zareagować – podkreślił
Sulimir Szumielewicz, psycholog
i koordynator Centrum Wsparcia.
Dodał, że Centrum świadczy pomoc na odległość i jest to jedyne
miejsce w Polsce, w którym przez
całą dobę dyżurują specjaliści z różnych dziedzin: psycholodzy, terapeuci, pedagodzy, ale także lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy
socjalni. Zaletą kontaktu z Centrum
Wsparcia jest możliwość zachowania
całkowitej anonimowości.

Uczestnicy kursu w Krakowie (pierwsza z lewej Beata Boguszewska).
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ie ma jednej przyczyny samobójstwa, takim tragediom można zapobiegać,
a w kryzysie psychicznym mogą
pomóc proste słowa drugiego człowieka. To przesłanie konferencji
z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom 10 września,
która odbyła się w PAP.
– Samobójstwa to problem globalny. Rocznie 800 tysięcy ludzi na
świecie ginie z powodu targnięcia
się na swoje życie. Co roku miliony
ludzi cierpią z powodu samobójczej
śmierci kogoś bliskiego – mówił dr
Krzysztof Ostaszewski, pedagog
z Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
Jak podał rzecznik Komendanta Głównego Policji mł.insp. Mariusz Ciarka, w Polsce z powodu
samobójstw ginie więcej ludzi niż
w wypadkach drogowych. Zgodnie
z najnowszymi statystykami w 2017
roku życie odebrało sobie 5276 osób
(w wypadkach zginęło 2831 osób).
W ubiegłym roku co 47 minut dochodziło do zamachu samobójczego
(łącznie odnotowano ponad 11 tysięcy prób samobójczych i samobójstw).
Jednak zarówno dokonanych samobójstw, jak i prób samobójczych,
jest znacznie więcej. Szacuje się, że

omówili Zdzisław Zatorski, Janusz
Paszkowski, Patrycja Dobranowska
i Ewelina Jasińska.
Mimo trwającej kanikuły do Grodu
Kraka przyjechało w sumie pięćdziesiąt osób z dziewięciu województw:
z kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego,
podkarpackiego, pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Wśród słuchaczy z Mazowsza
byli Beata Boguszewska i Leszek
Polkowski, opiekunowie istniejącej od dwóch lat w warszawskim
Zespole Szkół Specjalnych nr 105
- SU PYCHOTKA, której patronuje
„Społem” Warszawska Spółdzielnia
Spożywców Śródmieście. Zapytani
o wrażenia ze spotkania z tak liczną
grupą opiekunów SU z kraju, pracownikami Fundacji i prowadzącymi zajęcia tak podsumowali swoje
uczestnictwo w szkoleniu :

Ten powtarzany od trzynastu lat
projekt ma na celu zachowanie i popularyzację lokalnej tradycji chłopskich dożynek, integrację mieszkańców dzielnicy Wilanów, jak również
zainteresowanie obrzędem szerszego
grona zwolenników tradycji polskiej
wsi. Nieodłącznym zakończeniem
święta plonów była „potańcówka na
dechach”.
Nad powsińską imprezą honorowy patronat objęli: marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik oraz burmistrz Dzielnicy
Wilanów Ludwik Rakowski i przewodniczący Rady Dzielnicy – Hubert
Królak. 
J.J.
„ Od momentu założenia w naszym
Zespole SU PYCHOTKA ciągle czuliśmy niedosyt zwłaszcza w kwestii
prowadzenia księgowości. Dlatego
kiedy Fundacja umieściła na swojej
stronie informację o szkoleniu , nie
wahaliśmy się ani sekundy. Od razu
postanowiliśmy jechać, mimo że kurs
został zaplanowany w środku wakacji. Była to niepowtarzalna okazja
do wymiany poglądów, pomysłów
dotyczących działalności spółdzielni
uczniowskich, szansa na pozyskanie
nowych kontaktów i zawarcie nowych
znajomości.
Życzliwa atmosfera ze strony organizatora i bardzo miłe towarzystwo sprawiło, że trzy dni minęły
bardzo szybko, aż żal było z Krakowa wyjeżdżać. Bardzo cieszymy się,
że mogliśmy uczestniczyć w kursie.
Wiedza, którą pozyskaliśmy usprawni funkcjonowanie ”Pychotki”, a doświadczenia innych uczestników pozwolą jeszcze bardziej uatrakcyjnić
nasze działania.”
Jolanta Jędrzejewska

Słowa ratują

Od lewej: red.Justyna Wojteczek, Sulimir Szumielewicz, prof.Agnieszka Gmitrewicz,
dr hab.Krzysztof Ostaszewski, Natalia Bielak i Alicja Galas.

– Każdy operator numeru 112 pośród wszelakich zgłoszeń (wypadki,
pobicia, zgony, głupie żarty, pomyłki,
porwania, gwałty, zawały, omdlenia)
odbiera również zgłoszenia dotyczące
prób samobójczych – mówiła Natalia
Bielak, psycholog z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi.
Podstawowym zadaniem operatora numeru alarmowego jest pozyskanie od zgłaszającego danych
niezbędnych do tego, aby pomoc dla
niego była szybka i skuteczna. Dzięki
temu, już w trakcie rozmowy operatorzy mogą powiadamiać niezbędne
do interwencji służby – Ratownictwo
Medyczne, Policję lub Straż Pożarną.
Aby zyskać pewność, że pomoc do-

tarła na miejsce, w przypadku zgłoszeń dotyczących samobójstw, operator podtrzymuje aktywnie rozmowę
ze zgłaszającym, aż do przyjazdu
służb na miejsce.
– Dzięki prowadzonym rozmowom operatorzy numerów alarmowych codziennie ratują zdrowie
i nierzadko ratują życie. Od początku
tego roku do końca lipca na numer
112 wpłynęło 24 336 zgłoszeń dotyczących prób samobójczych – to
oznacza, że średnio do każdego Centrum Powiadamia Ratunkowego trafia 7-8 takich zgłoszeń dziennie. Co
roku liczba ta wzrasta – powiedziała
Natalia Bielak.
Opr.red.

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 10 (620)

ak podaje 4 września br. portal
onet.pl, według badań wykonanych przez Kantar Millward
Brown na potrzeby raportu „Portfel
statystycznego Polaka”, co miesiąc
statystyczne gospodarstwo domowe
ma do zapłaty zobowiązania na kwotę 1572 zł, podczas gdy trzy lata temu
było to 976 zł. Ponad 70 proc. Pola-

dla opłat za energię cieplną. Polacy
odczuwają w swoich portfelach, że
obecnie o wiele więcej płacą za media – rachunki za gaz, w ich odczuciu, wzrosły o 73 proc., podobnie jak
rachunki za prąd (wzrost o 65 proc.),
wodę (wzrost o 56 proc.), czy telefon
(wzrost o 24 proc.).
W ocenie Polaków, koszty życia w naszym kraju są wysokie.
W ciągu ostatnich trzech lat kwoty comiesięcznych rachunków do
opłacenia wzrosły o 61 proc. Dla

ków uważa, że koszty życia w Polsce
są wysokie lub bardzo wysokie. 193
zł za prąd, 102 zł za telefon, 108 zł za
wodę, 52 zł za wywóz nieczystości,
68 zł za internet, 83 zł za telewizję
kablową lub satelitarną, 116 zł za
gaz, 514 zł za czynsz i 336 zł za energię cieplną – to średnie comiesięczne
opłaty, jakie deklarują Polacy.
Według deklaracji respondentów,
wszystkie opłaty, jakich dokonują co
miesiąc, wzrosły w przeciągu trzech
ostatnich lat. Począwszy od 20-proc.
wzrostu w przypadku opłat za telewizję kablową, do nawet 188 proc.

porównania, pensja minimalna w tym
okresie wzrosła jedynie o 20 proc.,
a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
według GUS, wzrosło o 23 proc.
Polacy najczęściej płacą za prąd,
telefon, wodę, wywóz nieczystości.
Średnie zadłużenie wobec dostawców prądu notowane w Krajowym
Rejestrze Długów wynosi 1046 zł,
a zadłużenie z tytułu rachunków za
telefon – to średnio 2416 zł.
Jak wynika z raportu, po opłaceniu wszystkich comiesięcznych zobowiązań, średnio w portfelu zostaje

CO PISZĄ INNI?
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Wysokie koszty życia
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nam prawie 1679 zł. Według co trzeciego Polaka jest to wystarczająca
suma, która nie dość, że wystarcza
na zakup jedzenia, ubrań, artykułów
chemicznych i kosmetyków, to jeszcze na pokrycie kosztów rozrywki
oraz oszczędności.
Najwięcej pieniędzy do dyspozycji po opłaceniu wszystkich stałych
zobowiązań pozostaje osobom od
25. do 34. roku życia oraz osobom
z wyższym wykształceniem – jest to
średnio ponad 2600 zł, czyli niemal
o tysiąc złotych powyżej średniej.
Wśród osób o najwyższych zarobkach, powyżej 6 tys. zł i więcej, jest
to średnio 3686 zł. Zdecydowanie
więcej pieniędzy mają także mieszkańcy największych miast – 2099 zł,
podczas gdy na wsiach jest to o ponad 700 zł mniej, bo zaledwie 1322
zł.
Najmniej
pieniędzy
zostaje
w portfelu osób z wykształceniem
podstawowym – 596 zł oraz u emerytów i rencistów – 775 zł. Zauważalna
jest też duża dysproporcja pomiędzy
kobietami i mężczyznami. Mężczyznom zostaje w portfelu 2180 zł, kobiety zaś mają do dyspozycji niemal
o tysiąc zł mniej – zaledwie 1215 zł.
Opr. Red.
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15-latek pracownikiem młodocianym

O

d 1 września 2018 r. został
obniżony wiek pracowników
młodocianych do 15 lat. Będzie to pracownik, który ukończył 15
lat a nie ukończył 18 lat życia.
Obniżenie wieku zostało uchwalone w 2009r. i było związane z reformą systemu edukacji.( Dz. U. z 2009
r. nr 56, poz. 458). Miało na to wpływ
obniżenie rozpoczęcia edukacji
szkolnej w wieku 6 lat, co spowodowało obniżenie do 15 roku życia
ukończenia gimnazjum. Ponadto od
1 września 2017r. wprowadzono 8
– letnią szkołę podstawową, zlikwidowano gimnazja. Podniesiono także
do 7 lat wiek dziecka rozpoczynającego szkolę. W wyniku tej nowelizacji systemu oświaty obniżenie wieku
do 15 lat jako pracownika młodocianego jest nadal uzasadnione, ponieważ taki wiek osiągną osoby kończące 8-letnia szkołę podstawową.
Definicja młodocianego obowiązująca od 1 września 2018r., sformułowana w art. 190 Kodeksu pracy,
będzie zgodna z Dyrektywą Rady
nr 94/33/WE z 22 czerwca1994r.
w sprawie ochrony pracy osób młodych. Oprócz zmiany wieku młodocianego pozostałe zagadnienia związane z zatrudniania młodocianych
pozostają bez zmian.
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a portalu newseria.ol znajdujemy 21 sierpnia br. ciekawy
artykuł o motorach decyzji
zakupowych klientów. – Trend dążenia do wygody w handlu i branży
FMCG polega na zapewnieniu konsumentom tego, czego chcą w danym
miejscu, w danym czasie i w sposób,
w jaki tego żądają. Wygoda staje się
dziś najważniejszym czynnikiem wyboru sklepu, tuż obok zapewnienia
dobrej jakości za dobrą cenę. To stawia wyzwania przed branżą FMCG
i handlem detalicznym – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes
Konrad Wacławik, ekspert rynku detalicznego Nielsen Polska.
Urbanizacja, szybszy styl życia
i dostęp do technologii powodują
również, że dziś konsumenci czują
się bardziej zabiegani i zestresowani.
Dlatego szukają wygodnych rozwiązań, które ułatwią im codzienne życie. Potencjalni klienci oczekują dziś
przede wszystkim wygody, prostoty,
oszczędności czasu i użyteczności
– wynika z globalnego raportu „The
Quest for Convenience”, przygotowanego przez firmę badawczą Nielsen.
– Konsumenci z jednej strony
przywiązują bardzo dużą wagę do

Niektóre przepisy pozostają w niezgodności z obecnie obowiązującymi
przepisami, które jako minimalny
wiek określają 16 lat pracownika
młodocianego, np.art.304 5Kp., rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
24 sierpnia 2004 r. w sprawie prac
wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (tj. Dz.U. z 2015 r.,
poz.1509), rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków,
w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych,
którzy nie ukończyli gimnazjum,
osób niemających 16 lat, oraz osób
niemających 16 lat, które ukończyły
gimnazjum. Dlatego też pracodawcy przy zatrudnianiu młodocianych
będą mieli niezgodność praw z tytułu
pracy.
Wolno zatrudniać tylko tych
młodocianych, którzy: ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową oraz przedstawią
świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie
zagraża ich zdrowiu. Nadal będzie
obowiązywał przepis, że młodociany nieposiadający kwalifikacji
może być zatrudniony tylko w celu
przygotowania zawodowego. Może

ono odbywać się w formie nauki
zawodu, przyuczenia do wykonywania określonej pracy czy rzemieślniczego przygotowania zawodu. Zatrudnienie młodocianego
w innym celu niż nauka zawodu
jest możliwe tylko przy pracach
lekkich.
Młodocianemu w okresie nauki
zawodu przysługuje wynagrodzenie
obliczane w stosunku procentowym
do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego
miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie
w II kwartale 2018 r. wyniosło –
4521,08 zł, a więc wynagrodzenie od
1.09.2018r. przedstawia się jak niżej:
Okres 1.09.2018 r. – 30.11.2018 r.
I rok nauki – nie mniej niż 4% ww.
wynagrodzenia 
180,84 zł

ortal Nielsen.com informuje
24 sierpnia br. , iż Polacy lubią czytać etykiety, nie tylko
po to, by sprawdzić skład produktu,
ale również dowiedzieć się, gdzie
powstał. Średnio co drugi konsument
w Polsce twierdzi, że woli kupować
produkty wytworzone przez lokalnych producentów niż przez międzynarodowe koncerny. Lokalność
ma dla nas większe znaczenie niż dla
przeciętnego Europejczyka, gdzie to
przywiązanie deklaruje 44% konsumentów. Tak twierdzi ekspertka,
Małgorzata Głos z Client Business
Partner w Nielsenie.
Decyzje zakupowe zyskują na
znaczeniu kiedy konsument może
wybrać produkty wytworzone przez

czy też zjeść sera przygotowanego
tradycyjną metodą?
Małgorzata Głos, jak pisze 23
sierpnia br. na portalu Nielsen.com,
Shopper-kupujący staje przed półką i zauważa średnio tylko 4 na 10
produktów. Które z nich widzi? Te,
które bardzo dobrze zna, których się
spodziewa, że znajdzie je właśnie
w tym miejscu na półce. Ale również
dostrzega produkty, których do tej
pory nie kupował. 70% decyzji zakupowych zapada przed półką, a opakowanie produktu w dużym stopniu
się do tego przyczynia.
Zdaniem autorki, Shopperzy są
w stanie zapłacić więcej za produkty o unikalnych zaletach. Przełomem
w opakowaniach deserków dla dzieci
są saszetki, które mają wiele przewag nad tradycyjnym słoiczkiem –

lokalnych producentów. Dzięki temu
może podkreślić, że jest z konkretnejspołeczności, a to co się dzieje
dookoła niego nie jest mu obce i on
-wybierając lokalne produkty – ma
na to wpływ.
Analizując zakupy dla gospodarstwa domowego lokalność ma znaczenie zdecydowanie bardziej przy
wyborze produktów spożywczych
niż chemiczno-kosmetycznych. Produkty od małych lokalnych producentów cieszą się największym powodzeniem w przypadku kategorii
nabiałowych (jogurty, ery, masło,
mleko). Aż 66% konsumentów deklaruje, że kupując nabiał preferuje
wybrać lokalną markę niż produkt
międzynarodowego koncernu i dla
tej grupy produktów wpieranie lokalności ma zdecydowanie największe
znaczenie. Ale dla ponad 1/3 konsumentów ważne jest również kupowanie wody mineralnej, piwa, lodów
oraz słodyczy produkowanych przez
mniejsze rodzime firmy.
66% polskich konsumentów deklaruje, że odnosi się bardziej przychylnie do firm, które w jasny sposób informują o tym gdzie, w jaki
sposób i z jakich składników wyprodukowano ich produkt. W przypadku lokalnych małych firm ta
komunikacja jest zdecydowanie
bardziej przejrzysta, bo to też stanowi o wyjątkowości ich oferty. Kto
z nas nie chciałby wypić lemoniady
przygotowanej z malin z sadu obok,

aby zjeść taki posiłek, dziecko nie
potrzebuje łyżeczki, a opakowanie
zachęca do samodzielnej konsumpcji. Dla 27% polskich konsumentów
wygodne opakowanie ma decydujący wpływ na wybór produktu. Nic
więc dziwnego, że sukces w kategorii deserków dla dzieci zachęcił
innych producentów do sięgnięcia
po ten typ opakowania – saszetka
świetnie wpisuje się w trend convenience. Kolejnym przykładem mogą
być serki homogenizowane – ten
sam produkt w saszetce notuje ponad
40% wzrosty sprzedaży rok do roku,
podczas gdy tradycyjne opakowanie
rośnie tylko jednocyfrowo.
Co oprócz wygody i personalizacji
ma znaczenie dla kupujących? Coraz więcej konsumentów martwi się
o stan środowiska – takie postawy są
szczególnie widoczne wśród millenialsów – aż 51% z nich czyta etykiety na opakowaniach by upewnić
się, czy produkt jest przyjazny środowisku, podczas gdy taka postawa
jest znacznie rzadziej obserwowana
wśród baby boomers (12%). I choć
przeciętnie tylko 27% polskich
konsumentów twierdzi, że chętniej
kupują produkty w opakowaniach
mających pozytywny wpływ na środowisko, to należy pamiętać, że ta
świadomość jest znacznie wyższa
wśród młodszych konsumentów, a to
oni już wkrótce będą mieli największą siłę nabywczą.
Opr. Red.

P

Konsument wybiera

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww.
wynagrodzenia 
226,05 zł
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww.
wynagrodzenia 	
271,26 zł

01.10-31.10.2018

Opracowała: Monika Bobke

Motorem wygoda
tego, żeby rozwiązanie było proste, łatwe i wygodne w użyciu. Stąd
trend rozwijających się produktów
gotowych do konsumpcji, takich jak
dania gotowe, pierogi chłodzone czy
desery w saszetkach dla dzieci i dorosłych – mówi Konrad Wacławik,
ekspert Nielsena.
– Konsumenci przywiązują też
dużą uwagę do tego, w jaki sposób
produkty są opisane, jaka jest ich
etykieta – mówi Wacławik. – Poszukują rozwiązań zdrowych, zarówno
w przekąskach, jak i w daniach gotowych.
Przekąski często zastępują pełne
posiłki i stały się czymś więcej niż
tylko słodkim lub słonym przysmakiem. Producenci i sprzedawcy detaliczni mają więc możliwość tworzenia świeżych i zdrowszych opcji
przekąsek w mniejszych opakowaniach.
– Przekąski są bardzo ważne
dla polskich konsumentów. Blisko
połowa konsumentów przekąsek
deklaruje, że czasem zastępują im
lunch. Zdecydowana większość konsumentów szuka przekąsek zdrowych,
co jednak nie oznacza, że batony słodzone czy chipsy będą traciły na zna-

Warto wiedzieć

czeniu. Wręcz przeciwnie, one
również znajdują swoje miejsce na rynku jako odskocznia
od zdrowych przekąsek, których poszukujemy na co dzień – mówi Konrad Wacławik.
Wygoda, której oczekują konsumenci, to wyzwanie nie tylko
dla producentów, lecz także dla sieci
detalicznych. Do tego trendu w coraz większym stopniu dostosowują
się zarówno sklepy małoformatowe,
które de facto kojarzą się przede
wszystkim z wygodą i łatwością dotarcia, jak i sklepy wielkopowierzchniowe.
– Sieci hipermarketów skracają
czas, który trzeba poświęcić na stanie przy kasach. To jest bardzo ważne z punktu widzenia konsumentów,
bo nikt nie lubi spędzać dużo czasu
w kolejce. Około 9 proc. konsumentów w Polsce deklaruje, że ten czas
oczekiwania powinien wynosić dokładnie 0 sekund. Z drugiej strony
sieci wielkoformatowe również inwestują w żywność gotową czy kanapki, które można kupić na miejscu.
Powstają również food courty, czyli
strefy gastronomiczne, gdzie można
wypić kawę i coś zjeść na miejscu
– mówi ekspert rynku detalicznego
Nielsen Polska.
Opr. Red.

JOGOBELLA
150 g (asort.)
7,27 zł/kg

1,09*

PRIMO Jogurt naturalny
180 g/5,83 zł/kg

1,05*

MONTE
150 g (asort.)
13,27 zł/kg

1,99*

ZOTTARELLA
125 g (asort.)
23,92 zł/kg

2,99*

*Oferta obowiązuje w wybranych sklepach Społem w okresie od 1 do 31 października 2018 r. lub do wyczerpania zapasów.
Oferowane ceny są maksymalnymi cenami sprzedaży. Sklepy mają możliwość ich modyfikacji. Zdjęcia prezentowanych produktów
mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu.

Str. 8															

smaki warszawy

W

ciąż bywają tu spotkania
z autorami sąsiedniego
Wydawnictwa
Czytelnik,
a nade wszystko utrzymywany
jest wspaniały duch towarzyskich
spotkań, przy obiadach z polską
kuchnią, bądź tylko przy kawie.
W wielkiej powodzi nowych lokali
w Warszawie, w tym wielu obcych
nam kulturowo kuchni, bardzo niewiele pozostało tych z rodzimymi,
warszawskimi tradycjami. Wśród
nich takim diamentem błyszczy od
lat nieco schowany na Wiejskiej,
po schodkach w dół, lokal którego
rodowód sięga 1957 roku.

KAWIARNIA
NIK powstała jako

CZYTEL-

stołówka najstarszego powojennego Wydawnictwa Czytelnik, gdzie wciąż
można spotkać sławnych pisarzy,
poetów, aktorów, dziennikarzy,
tłumaczy, a nawet czasem parlamentarzystę z pobliskiego Sejmu.
Wciąż w powietrzu panuje duch
rozmów i biesiad Holoubka, Łapickiego, Konwickiego, Stachury,
Głowackiego, a jeszcze dawniej
Słonimskiego, Tyrmanda, Andrzejewskiego, Hena, Kawalerowicza,
Kołakowskiego.
Jak dawniej goście korzystają z dań domowych po umiarkowanych cenach. Zatem są i tanie
znakomite zupy jarzynowa, koperkowa, żurek, a następnie od lat
codziennie takie specjały jak m.in.
wołowa sztuka mięs w sosie chrzanowym z kaszą, zrazy zawijane
i bitki z kopytkami i buraczkami,
sznycel wiedeński z jajkiem, scha-

bowy z kapustą, pierogi ruskie.
Można wegetariańsko poprzestać
na porcji kalafiora, fasolki szparagowej, albo gotowanych warzyw,
a nawet po pół porcji. Uprzejma
obsługa pań przy bufecie wita
stałych bywalców, zaś naczynia
wszyscy, nawet znani literaci, odnoszą solidarnie do okienka.
Atmosfera swojska, koleżeńska, wzajemnie życzliwa, gwar
rozmów, nad którym słychać głos
zza lady wzywający do odbioru
dań. Przy bufecie można wybrać
z chłodziarki smakowite kanapki
z tatarem, wędliną lub jajkiem,

ską i amerykańską, 42-letnią Asią
Argento w Rzymie. Potem musiał
widzieć w internecie zdjęcia paparazzi, ukazujące ją w Rzymie wraz
z młodym adoratorem. Tymczasem
wcześniej przyjaciele przestrzegali jego, starszego pana, przed tym
zauroczeniem po uszy.
Aktorka popełniła straszny
błąd. Dopiero obecnie za sprawą specjalnego raportu The New
York Timesa, w sieci pojawiły się
informacje, że Argento zapłaciła
380 tys. dolarów młodemu aktorowi, Jimmy’emu Bennetowi, który
oskarżył aktorkę o gwałt, kiedy

HOROSKOP
Baran 21.III-20.IV

Los Bourdaina

Dwukrotnie już pisałem tu
o okolicznościach samobójstwa
sławnego reportera kulinarnego
CNN 61-letniego Anthony Bourdaina, co poruszyło Czytelników.
Wciąż pojawiają się nowe fakty
i wydaje się, że zabiły go tajemnice, które obudziły demony. 12 dni
przed śmiercią spotkał się ze swą
partnerką, popularną aktorką wło-

miał zaledwie 17 lat. Jednakże ona
nie tylko nie przyznała się do winy,
ale odpowiedzialność za decyzję
o wypłaceniu odszkodowania zrzuciła właśnie na Anthony Bourdaina, który miał ją do tego rzekomo
przekonać.
Niestety, reputacja i wiarygodność pani Argento upadła nisko.
Tym bardziej, iż wcześniej opowiadała o zgwałceniu jej w Hollywood przez znanego reżysera
Harveya Weinsteina, rozpoczynając międzynarodową akcję #MeToo, dającą odwagę ofiarom gwałtów do otwartej dyskusji na ten
temat. Teraz opinia odwraca się od
niej zupełnie, np. straciła kontrakt
z włoską TV, bo jednak okazała się
femme fatale…
SMAKOSZ

Jagnięcina

z rozmarynem
i jałowcem
● 2 szt combra
jagnięcego z kostką ● 3 łyżki przyprawy do mięsa ●
4 ząbki czosnku ● 1 łyżka ziaren
jałowca ● 4 gałązki rozmarynu ● ½
pęczka mięty ● 2 łyżki musztardy
d`jon ● ½ szklanki oleju
Mięso oczyścić z błon i pokroić na
mniejsze kotleciki tak, aby każdy był
z kostką. Czosnek, liście mięty oraz
igiełki rozmarynu drobno posiekać.
Ziarno jałowca rozgnieść nożem.
Wrzucić wszystko do miski. Dodać
olej, musztardę oraz przyprawę do
mięsa. Starannie wymieszać składniki marynaty. Zamarynować mięso
i odstawić na co najmniej 2 godziny.
Kotleciki smażyć na grillu po kilka
minut z każdej strony. Powinny pozostać lekko różowe w środku.

Kofty

z sosem
jogurtowym
● 500 g mięsa
mielonego z jagnięciny ● 3 łyżki
przyprawy do mięsa ● 4 ząbki czosnku ● 1 cebula ● 1 łyżka majeranku ●
1 łyżka cząbru ● 1 jajko ● ½ pęczka
natki pietruszki ● patyki do szaszłyków ● sos: ● 2 ml gęstego jogurtu ●
ząbek czosnku ● ½ pęczka mięty ●
1 cytryna

Nastąpi u ciebie zmiana
w postrzeganiu otaczającej cię rzeczywistości.
Pozyskasz większą dozę
optymizmu. Zapomnij czasami o sprawach materialnych.

Szczegółowa analiza niektórych sytuacji pomoże ci
w podejmowaniu decyzji.
Nie zrażaj się opinią osób
niekoniecznie ci życzliwych.
Strzelec 23.XI.-23.XII
Energia i życiowy entuzjazm dadzą znać o sobie.
Na horyzoncie nowe kontakty. Pamiętaj ,że szczerość nie zawsze popłaca.
Koziorożec 24.XII-20.I
Praca cię raczej nie ominie
także i w tym miesiącu.
Wykorzystaj swój talent organizacyjny, aby wszystko
przebiegało bez zahamowań.

Rak 22.VI-22.VII

Jeśli wrzesień był mało udany, to październik będzie
wyjątkowo pozytywny prawie pod każdym względem.

Czosnek, cebulę oraz natkę bardzo
drobno posiekać. Dodać do mięsa.
Dodać również jajko, majeranek,
cząber oraz przyprawę. Składniki dokładnie wymieszać. Z mięsa formować w dłoni podłużne cygara i nakłuwać na patyki do szaszłyków. Kofty
grillować po 5-7 minut z każdej strony, aby były miękkie i soczyste. Podawać z sosem jogurtowym. Przygotowanie sosu: liście mięty posiekać,
a czosnek przecisnąć przez praskę.
Połączyć składniki sosu i odstawić
go na 20 minut do lodówki.

Kotlety

Doprawić solą. Masło rozgrzać na patelni i smażyć kotlety przez 2-3 minuty po każdej stronie. Kotlety podawać
z pieczonymi warzywami i sosem.

jagnięce
● kotlety jagnięce ● 1 czosnek
solo ● 1 gałązka
świeżego rozmarynu ● 1 łyżeczka
czarnego pieprzu, młotkowanego ●
1 łyżeczka soli ● 2 łyżki masła do
smażenia ● do podania: ● pieczone
warzywa, ziemniaki, kalafior i brukselka ● pieczone pomidory ● sos czosnkowy: ● 150 g greckiego jogurtu ●
50 g majonezu ● 3 ząbki czosnku ●
sól do smaku
W miseczce wymieszać czosnek
przeciśnięty przez
praskę,
posiekany rozmaryn, sól Przysłowia październikowe
i pieprz. Natrzeć
kotlety mieszanką Gdy w październiku ciepło chadza ,
i marynować przez w lutym mrozy naprowadza.
godzinę. W międzyczasie upiec pomi- W październiku gdy liść z drzewa
dory
przekrojone niesporo spada,
na pół . W drugim późną to wiosnę zapowiada.
naczyniu
upiec 
ziemniaki, kalafior W krótkie dzionki października,
i brukselkę wymie- wszystko z pola i sadu znika.
szane z oliwą, solą
i tymiankiem. Przy- Babskie lato w październiku,
gotować czosnkowy baby mają robót bez liku.
sos. Czosnek przeciśnięty przez praskę, Jeśli październik wietrzny i mroźny,
wymieszać z jogur- to nie będzie za to styczeń, luty groźny.
tem i majonezem.

Twoja otwartość czasem
może być źle zrozumiana.
Zbliża się okres mało korzystny dla zdrowia. Należy
o nie zadbać .
Ryby 21.II-20.III
Czasem trzeba wyjść poza
własny świat. Niekiedy zmusza do tego codzienność. Weź
to pod uwagę i zainteresuj się
bardziej sprawami innych.

Jeśli wrzesień był mało udany, to październik będzie
wyjątkowo pozytywny prawie pod każdym względem.

Panna 23.VIII-22.IX

Nie zajmuj się teraz sprawami, które można odłożyć. Natomiast zaległości
z ubiegłego miesiąca będą
mogły być zrealizowane.

z hasłem

krzyżówka Nr 10
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Gulasz

z jagnięciny
● 200 g jagnięciny bez kości ● 1
czerwona cebula
● 1 łyżka oliwy
z drugiego tłoczenia ● 70 ml białego
wina ● 200 g cukinia ● 160 g fasolka
szparagowa ● 150 g papryka czerwona ● 125 ml bulionu warzywnego ● 1
łyżka świeżego tymianku ● sól morska ● pieprz biały
Mięso opłukać, osuszyć. Pokroić
w kostkę o boku 3 cm. Cebulę obrać,
posiekać. Podsmażyć na rozgrzanej
oliwie. Dodać mięso. Smażyć ok.
10 minut, mieszając, aż mięso się
zrumieni ze wszystkich stron. Wlać
bulion i wino. Gotować pod przykryciem 30 minut i bez przykrycia 10
minut. Następnie dodać fasolkę szparagową, cukinię, paprykę czerwoną,
tymianek oraz sól i pieprz do smaku.
Przykryć i dusić ok. 15-20 minut, od
czasu do czasu mieszając.
Tartinka

Wodnik 21.I-20.II

Lew 23.VII-22.VIII

8

festiwal jagnięciny

Skorpion 24.X-22.XI

Październik to jest twój
miesiąc. Czekają cię miłe
chwile. Poświęć więcej
uwagi na sprawy domowe.
Pamiętaj o zdrowiu .

domowe dania

J

W sprawach do załatwienia
wskazana jest większa doza
energii, więcej inicjatywy.
Czeka cię dużo różnych
zajęć. Staraj się je uporządkować je wg ważności.

Bliźnięta 22.V-21.VI

1

agnięcina nazywana jest mięsem
z klasą. Dietę bogatą w niektóre mięsa naukowcy łączą m.in.
z podwyższonym ryzykiem wystąpienia nowotworów, chorobami
serca i wysokim ciśnieniem tętniczym. Na tle różnych, dostępnych
na rynku mięs, zdecydowanie wybija się jagnięcina. Jest delikatna,
a w świecie kulinarnym cieszy się
wielką renomą. Zalecają ją również dietetycy. Wyrafinowany
smak jagnięciny sprawia, iż popyt
na to prozdrowotne i delikatesowe
mięso nieustannie rośnie.

Waga 23.IX– 23.X

Czekają cię przeżycia duchowe. W perspektywie
nowe znajomości. Nad ułożeniem poprawnych relacji musisz popracować nad
swoją impulsywnością.

Byk 21.IV-21.V

Legendarna kawiarnia
ciastka, piwo, a z półki wino, czy
brandy. Czyste, schludne stoliki i proste krzesła. Na ścianach
stare fotosy i logo Czytelnika,
a u wejścia codziennie pisany od
nowa jadłospis z cenami od najniższych 6 zł za zupy do najwyższych 29 zł za befsztyk z polędwicy wołowej .
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Wszystkie litery ponumerowane
w prawym, dolnym rogu napisane
w kolejności od 1– 21 tworzą hasło.
Poziomo: 1) lekka ozdobna, krzywa szabla, 5) pracuje w szpitalu, 8) np.
dyplomatyczny, 9) nieuk, 10) maszyna
introligatorska do zszywania nićmi,
11) kochanek Afrodyty, 13) ma cierpkie owoce, 16) podręcznik gramatyki
łacińskiej popularny w dawnej Polsce,
20) nauka wiary oparta na Objawieniu,
23) badają rośliny, 24) mat. zbiór będący częścią innego zbioru, 25) zwierzę
przeżuwające mające długą szyję, 27)
wymieniacz kationowy.
Pionowo: 1) oprzęd jedwabników,
2) umożliwia przepływ gazu, wody, 3)
czystością nie grzeszy, 4) w judaizmie
modlitwa zawierająca 18 błogosławieństw, 5) badanie, 6) muz. bardzo
powoli , 7) Lucyna aktorka, 12) 24 godziny, 14) muz. instrument muzyczny
np. gong, 15) Ala inaczej, 17) przyrząd
służący do wmontowywania dźwięków
na taśmę filmową,18) bokobrody inaczej, 19) na palcu mężczyzny, 21) zwa-

na trawą kanarkową, 22) w herbacie,
23) mały świder.
Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 10 prosimy przesłać na adres
redakcji do dnia 31 października br.
prawidłowe odpowiedzi drogą losowania będą premiowane nagrodą ufundowaną przez firmę ANDREA.
Rozwiązanie krzyżówki nr 8/18
Poziomo: 1) aptekarz, 5) kodeks,8)
plazma, 9) niezdara, 10) ksylofon, 11)
sektor, 13) spazm, 16) meble, 20) wigwam, 23) lukrecja, 24) kelnerka, 25)
stonki, 26) atrapa, 27) arbitraż.
Pionowo: 1) aspekt, 2) tradycja,3)
kompot, 4) Zenon, 5) kleks, 6) dudek,
7) kartofel,12) Edam, 14) pawiment,
15) mąka, 17) Bruckner, 18) krętki,19)
mariaż, 21) winda, 22) marka, 23) liana.
HASŁO: LODY NA KAŻDĄ
OKAZJĘ
Nagrodę ufundowaną przez Chłodnię Mazowsze otrzymuje Beata Traczyk z Warszawy.
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