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:áDĞFLFLHOHPDá\FKVNOHSyZQLH
Vą]DGRZROHQL]ZSURZDG]HQLD]DND
]XKDQGOXZQLHG]LHOH2ND]XMHVLĊ
ĪHREURW\ZFDOHQLHVąZLĊNV]HER
OXG]LHZROąURELü]DNXS\QD]DSDV
ZVXSHUPDUNHWDFK
=DQDPLNLONDQLHG]LHO]]DND]HP
KDQGOX 1LH ZV]\VF\ PDMą MHGQDN
SRZRG\GRUDGRĞFL:ĞUyGGUREQ\FK
SU]HGVLĊELRUFyZSU]HSLV\URG]Lá\QLH
ODGDQDG]LHMH
1LHVWHW\W\ONRQDG]LHMH
W naturalny sposób wzroĞnie konkurencja wĞród mikroprzedsiĊbiorców,
co poskutkuje spadkiem cen i moĪliwo-

Ğcią áatwego i szybkiego dostĊpu do
artykuáów w sklepach zlokalizowanych
w najbliĪszym otoczeniu. Wspieranie
rozwoju rodzimej przedsiĊbiorczoĞci
jest wartoĞcią dodaną ustawy WDN
Ä6ROLGDUQRĞü´X]DVDGQLDáDSRWU]HEĊ
RJUDQLF]HQLDKDQGOX-DNMHVWZU]H
F]\ZLVWRĞFL"
3DĔVWZR$QLWDL=HQRQ6WDPEXáR
ZLHSURZDG]ąG]LHZLĊüVNOHSyZVSR
Ī\ZF]\FK
Klienci nie są zadowoleni z tego,
Īe nasze sklepy są zamkniĊte. ZauwaĪyliĞmy, Īe ludzie mają potrzebĊ robienia zakupów w niedzielĊ. ĝwiadczą

o tym kolejki, które ciągną siĊ przez caáy
sklep, kiedy wraz z Īoną decydujemy
siĊ, aby otworzyü któryĞ z punktów PyZLSDQ=HQRQ6WDPEXáD
'RWHMSRU\PDáĪHĔVWZXQLH]GDU]\
áRVLĊMHGQDNE\NWRĞSURVLáRRWZDUFLH
VNOHSXERPXVLFRĞSLOQLHNXSLü
Raczej nie mamy takich przypadków. Znajomi pytają tylko, który
z naszych sklepów bĊdzie otwarty
w niedzielĊ. Ludzie są „skoáowani”,
nie wiedzą jeszcze dokáadnie, kiedy
obowiązuje zakaz. W niedzielĊ pracujemy zazwyczaj na ul. Grunwaldzkiej.
W przyszáoĞci byü moĪe zrobimy tak,
Īe za kaĪdym razem otworzymy inny
sklep. Nie jesteĞmy w stanie obsáugiwaü
dwóch punktów naraz, bo panuje taki
ruch, Īe jedna osoba by sobie nie poradziáa.
-DNVLĊUyZQLHĪRND]XMHQLHG]LHO
Q\]DND]KDQGOXQLHVSRZRGRZDáE\
ZVRERWĊ]DNXS\URELáRZLĊFHMNOLHQWyZ
Nie zauwaĪyliĞmy róĪnicy. WiĊkszoĞü osób robi zapasy w marketach.
WáaĞciciele maáych sklepów są niestety
stratni. Markety mają potĊĪne pieniądze
na reklamy - nieraz sáyszymy w radiu
czy w telewizji, jak zachĊcają do zakupów bo np. wydáuĪyli czas otwarcia.
WáaĞcicieli drobnych przedsiĊbiorstw
nie staü na takie reklamy.
W maáych sklepach, takich jak
nasze, ludzie raczej robią zakupy na
bieĪąco, przychodzą, bo czegoĞ im
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2 VáXĪELH ]GURZLD UyZQLHĪ WHM
RVWU]HV]RZVNLHMPyZLVLĊQDRJyáPDáR
SRFKOHEQLH-HGQDNĪHRGE\ZDMąFDVLĊ
F]HUZFDÄ%LDáD6RERWD´]\VNDáDSR
ZV]HFKQąDSUREDWĊRVyENWyUHSU]\
V]á\QDRVWU]HV]RZVNL5\QHN1DDNFMĊ
]RUJDQL]RZDQąSU]H]2VWU]HV]RZVNLH
&HQWUXP=GURZLDOLF]QLHRGSRZLHG]LHOL
PLHV]NDĔF\PLDVWDLSRZLDWX=MDZLOLVLĊ
WXFKRU]\L]GURZLERSU]HFLHĪ]DZV]H
ZDUWRVSUDZG]LüF]\FRĞQDPQLHGROH
JD-HGQLSU]\V]OLVDPLGUXG]\ĪHE\
E\áRUDĨQLHMZJURQLHSU]\MDFLyáOXE
URG]LQ\3U]\NáDGHPWDNLHJRURG]LQ
QHJRXF]HVWQLFWZDZEDGDQLDFKVą
SDĔVWZR-DQLQDL&]HVáDZ.XORZLH
RUD]LFKFyUND,ZRQD
- Bardzo dobra inicjatywa - FKZDOL
SDQL-DQLQD. - MoĪna
bez kolejek skorzystaü z usáug róĪnych
specjalistów. Skorzystaáam z pomocy kardiologa oraz internisty.
Ponadto daáam sobie
zmierzyü poziom cukru, ciĞnienie…
- Jest to dobre takĪe dlatego, Īe moĪna

Danie Dnia na nadchodz¦c¦ niedziel¸: Zupa krem z cielonej cebulki,
Ƥlet z dorsza zapiekany pod beszamelem, makaron tagliatelle z warzywami oraz kalaƤor

zabrakáo, lub o czymĞ zapomnieli -GR
GDMHS=HQRQ
%UDNPRĪOLZRĞFLVSU]HGDĪ\ZQLH
G]LHOHSRZRGXMHWDNĪHVWUDW\ZWRZDU]H
ÄSpoĪywka” to specy¿czny towar,
z krótkim terminem przydatnoĞci. Zdarza siĊ, Īe musimy coĞ wyrzuciü, bo nie
zdąĪy siĊ sprzedaü.
1LH]DGRZROHQLDQLHNU\MąWHĪSUD
FRZQLF\
Nikt nie pracowaá wiĊcej niĪ trzeba. JeĞli któraĞ z paĔ pracowaáa w niedzielĊ, to miaáa dzieĔ wolny w tygodniu.
Mogáa sobie wtedy coĞ zaáatwiü...
To byáo dosyü dobre rozwiązanie.
UwaĪam, Īe to powinno byü inaczej
zrobione - jeĞli ktoĞ chciaá pracowaü,
to powinien mieü taką moĪliwoĞü, np.
za wiĊksze pieniądze (...)
3DQ6WDPEXáDRWZDUFLHSU]\]QDMH
ĪH]DND]KDQGOXMHVWGODQLHJREDU
G]RQLHNRU]\VWQ\
- JesteĞmy zmartwieni tą sytuacją.
Musimy wáączyü klimatyzacjĊ jak jest
gorąco, przez caáy czas chodzą lodówki - za to wszystko trzeba páaciü,
a przychodu nie ma. Nikt nam nie podaruje záotówki, nie pomniejszy ZUS-u,
podatków. Ta ustawa nie zostaáa do
koĔca przemyĞlana. Jak juĪ chcieli
zamknąü, to mogli zamknąü wszystko - przecieĪ w kawiarniach, restauracjach, czy na stacjach benzynowych teĪ
pracują ludzie. Z drugiej strony skoro
mamy demokracjĊ, to kaĪdy powinien

bez rejestracji dokonaü potrzebnych badaĔ - ZáąF]DVLĊSDQ&]HVáDZ. - Przez
to unikamy koniecznoĞci pójĞcia do
lekarza w szpitalu lub oĞrodku zdrowia,
a to zawsze jest bardzo stresujące.
Jestem zadowolony, Īe coĞ takiego
jest organizowane w naszym mieĞcie
=EDGDĔVNRU]\VWDáDUyZQLHĪLFK
FyUND,ZRQD.XOD
- Zrobiáam najpierw podstawowe
badania, potem
udaáam siĊ na konsultacje do internisty. Korzystaáam
teĪ z porad ¿zjoterapeuty. Byáam tu
w ubiegáym roku wróciáam bardzo
zadowolona, wiĊc
postanowiáam
przyjĞü równieĪ tym
razem - bez skierowania, bez czekania w kolejkach.
Trudno sobie wyobraziü, by wszystkie takie badania
moĪna byáo zrobiü
w jednej przychodni
i w krótkim czasie.
Bardzo pochwalam
tĊ inicjatywĊ i mam
nadziejĊ, Īe badania na Rynku bĊdą kontynuowane.
- ChcieliĞmy wyjĞü do pacjentów,
odczarowaü strach przed szpitalem,
przed lekarzem. Wiele osób ma obawĊ
przed wejĞciem w szpitalne muryPyZL
.DWDU]\QD5XWNRZVNDG\UHNWRUGVSLH
OĊJQLDUVNLFKMamy do zaoferowania
zarówno konsultacje lekarskie, jak i badania laboratoryjne, przeprowadzane
przez nasze laboratorium „Labor”. Tam
moĪna teĪ zrobiü podstawowe badania
onkologiczne. Potem te wyniki skonsultowaü moĪna z lekarzem specjalistą.
Porad udzielają równieĪ poáoĪne i pielĊgniarki. Z wynikami badaĔ moĪna udaü
siĊ do lekarza internisty, by uzyskaü
wáaĞciwą diagnozĊ, radĊ. Dodatkową
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decydowaü sam za siebie - i to czy
chce iĞü do pracy czy nie, powinno byü
jego indywidualnym wyborem -SRGVX
PRZXMHQDV]ąUR]PRZĊPĊĪF]\]QD
A. àawicka
1LHG]LHOHSRGF]DVNWyU\FKRERZLą
]XMH]DND]KDQGOXWRGODZV]\VWNLFK
QRZRĞüZLĊFF]DVHPMHV]F]HWUXGQR
VLĊRGQDOHĨüL]DSDPLĊWDüNLHG\]D
NXS\]URELüPRĪHP\DNLHG\EĊG]LH
WRQLHPRĪOLZH1DMEOLĪV]DQLHG]LHOD
ZNWyUHMRERZLą]XMH]DND]KDQGOXWR
F]HUZFD
%\XáDWZLüQDV]\PF]\WHOQLNRP
SU]\]Z\F]DMHQLHVLĊGRQRZHMV\WX
DFMLSU]\SRPLQDP\UD]MHV]F]HOLVWĊ
QLHG]LHO]]DND]HPKDQGOX
 F]HUZFD
 OLSFDOLSFDOLSFD
 VLHUSQLDVLHUSQLD
 ZU]HĞQLDZU]HĞQLDZU]H
ĞQLD
 SDĨG]LHUQLNDSDĨG]LHUQLND
 OLVWRSDGDOLVWRSDGD
 JUXGQLD
:2VWU]HV]RZLHZQLHG]LHOH]]D
ND]HPKDQGOXRWZDUW\FKMHVWNLONDVNOH
SyZZNWyU\FK]DODGąVWDMąZáDĞFLFLHOH
EąGĨF]áRQNRZLHLFKURG]LQ
6ąWR
 VNOHS\ĩDEND SU]\XO*UXQZDOG]
NLHML5\QHN
 VNOHSSS6WDPEXáyZ XO*UXQ
ZDOG]ND
 VNOHSXÄ0DüND´ XO0LNRáDMRZD
 VNOHSQDXO7ĊF]RZHMZ2OV]\QLH
-HĪHOLSRPLQĊOLĞP\NWyU\Ğ]SXQN
WyZSURVLP\RLQIRUPDFMĊ
akcją, którą w tym roku robimy po raz
pierwszy, są pokazy pierwszej pomocy.
1DMZLĊFHMRVyEURELQDMSRSXODUQLHM
V]HSRPLDU\FXNLHUFLĞQLHQLHVSLURPH
WULD«6SRU\P]DLQWHUHVRZDQLHPFLHV]\
VLĊWDNĪHSXQNWUHKDELOLWDFML.ROHMHNWX
MHGQDNQLHPDERWU]\SDQLHUHKDELOL
WDQWNLUDG]ąVRELHGRVNRQDOH1DMF]ĊVW
V]DGROHJOLZRĞü]NWyUąSU]\FKRG]ą
SDFMHQFLWREyOHNUĊJRVáXSDMHGQD

]FKRUyEF\ZLOL]DF\MQ\FKGRW\NDMą
FDUyZQLHĪPáRG\FKOXG]L-HVWQDWR
UDGDGáXJLHVSDFHU\MD]GDURZHUHP
Sá\ZDQLH«.UyWNRPyZLąFGXĪRUX
FKXDQLHVLHG]HQLHSU]HGNRPSXWHUHP
LMD]GDVDPRFKRGHP
ĩaden lek nie zastąpi ruchu
PyZLMHGQD]UHKDELOLWDQWHNLZDUWRWH
VáRZD]DSDPLĊWDü
-HGQLVSHFMDOLĞFLEDUG]LHMREOHJDQL
LQQLWURFKĊPQLHMDOHQDEUDN]DMĊFLD
QLNWQLHQDU]HND6SRUDNROHMNDGRGLH
WHW\F]NL
- Czekamy doĞü dáugo na konsultacjĊ u dietetyczki, ale siedzĊ tu
z przyjemnoĞcią. PaĔstwo tacy mili,
poczĊstowali nas kawką. Tra¿áam tu
przypadkowo i jestem zadowolona
PyZLSDQL0DULD
- Takie badania powinno siĊ robiü nie tylko
w miastach, ale takĪe na
wioskach. Jestem mieszkaĔcem jednej z wiosek
naszego powiatu i wiem,
Īe tam równieĪ nie brakowaáoby pacjentów
, WDNLH JáRV\ E\áR
Vá\FKDü.WRZLHPRĪH
Z SU]\V]áRĞFL Ä%LDáH
6RERW\´UR]V]HU]ąVZyM
]DVLĊJDPRĪHRĞURGNL
]GURZLD ] PQLHMV]\FK
PLHMVFRZRĞFLWHĪÄZ\MGą´
GRVZ\FKPLHV]NDĔFyZ"
K. Juszczak

