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1960 - 2010
Jubileusz 50-lecia

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wyszkowie
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RYS HISTORYCZNY O WYSZKOWIE

 Aby dojść do dnia dzisiejszego i przedstawić obraz działalności obecnej Spółdzielni „Społem”, 
trzeba się cofnąć o wiele lat.
 Wyszków – to stara prasłowiańska osada. Nazwę swą prawdopodobnie zawdzięcza właścicielowi 
osady, który zapewne miał na imię „Wyszko”. Położenie przy wodnym szlaku handlowym, łączą-
cym Morze Czarne z Bałtykiem oraz bliskość Puszczy Białej, były dogodne dla rozwoju osadnictwa.
W 1502 roku Wyszków otrzymał prawa miejskie. W 1523 roku został zrównany w przywilejach nada-
nym innym miastom, a w 1528 roku król Zygmunt Stary pozwolił wystawić most na rzece Bug i 
pobierać opłaty za przejazd. W tym okresie pod opieką przebywającego często w Wyszkowie Karo-
la Ferdynanda Wazy biskupa płockiego, który wzniósł tu okazały  pałac – miasto przeżywało okres 
swojej świetności. W okresie Rzeczpospolitej szlachecko – magnackiej Wyszków przechodził  różne 
klęski hamujące jego rozwój. W 1657 roku Szwedzi zniszczyli miasto z jego umocnieniami. W latach 
1581, 1634, 1708, 1710 miasto było nawiedzane przez zarazy, które zdziesiątkowały ludność. W celu 
podźwignięcia Wyszkowa, Stanisław August ustanowił nowe targi i jarmarki, a na prośbę brata Bisku-
pa Poniatowskiego wprowadził zależność od biskupów płockich. 
 W drugiej połowie XIX wieku wybudowana została linia kolejowa łącząca Warszawę z Ostrołęką 
przez Wyszków, z tym, że bezpośredniego połączenia z Wyszkowa nie było z uwagi na brak mostu 
kolejowego na Bugu. Budowa  kolei  przyczyniła się do dalszego ożywienia życia gospodarczego i 
rozwoju miasta. Na przełomie XIX wieku wzrosła też liczba mieszkańców Wyszkowa .
 1 września 1939 roku pierwsze bomby hitlerowskie spadły na miasto, powodując pożary. 
 6 września 1939 roku wojska hitlerowskie wkroczyły do miasta. Wyszków zniknął z powierzchni 
ziemi zamieniając się w gruzy i popiół. Miasto zostało spalone w 95 %.
 Od podstaw na zgliszczach i popiołach wyszkowianie budowali swoje nowe domy. We wrześniu 
1944 roku Wyszków został oswobodzony od hitlerowskiego najeźdźcy. Miasto podobne było do więk-
szej wioski.
 Dynamiczny rozwój miasta zapoczątkowało nadanie Wyszkowowi rangi powiatu w 1956 roku.

WYSZKÓW

Monografi a „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Wyszkowie - Jubileusz 50 - lecia
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Witamy w Wyszkowie - mieście malowniczo położonym nad rzeką Bug, w sąsiedztwie Puszczy Białej 
i Kamienieckiej, w odległości ok. 55km na północny-wschód od Warszawy. Kompleksy leśne Puszczy 
Białej i Kamienieckiej znajdują się w strefi e „Zielonych Płuc Polski”.
Zapraszamy Państwa do „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Wyszkowie, obchodzącej 
w 2010 roku 50-lecie istnienia.
Bogata i długoletnia tradycja spółdzielczości spożywców „Społem”, napawa nas dumą i zobowiązuje 
do zachowania i pomnażania dorobku naszych poprzedników. 
Obchody Jubileuszu stały się okazją do podsumowania efektów pracy wielu spółdzielców, pracowni-
ków i działaczy spółdzielczych. Ludzi,  którzy wpływali na kształt i rozwój naszej Spółdzielni.
Tradycja i zaufanie to siła napędowa wielu przedsięwzięć. Opieranie się na nich pozwala z optymi-
zmem spoglądać w przyszłość.
To przeświadczenie przyświecało wydaniu tego monografi cznego albumu, obrazującego 50 - letnią
historię oraz dzień dzisiejszy „Społem” Powszechnej  Spółdzielni Spożywców w Wyszkowie.
Z okazji tak pięknego Jubileuszu, pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę;
 • Władzom miasta i powiatu
 • Zarządowi Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie
 • Wszystkim naszym partnerom handlowym
 • Szanownym klientom za zaufanie, jakie w nas pokładają wybierając nasze placówki do realizacji
   codziennych zakupów
Dziękujemy wszystkim pracownikom i członkom naszej Spółdzielni, życzymy dużo satysfakcji i za-
dowolenia oraz kolejnych Jubileuszy.
Sympatykom „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Wyszkowie wraz z wyrazami po-
dziękowania życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni

Szanowni 
        Państwo

łączymy tradycję z nowoczesnością

Jadwiga Tofel - Prezes Spółdzielni
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 Nadanie miastu rangi powiatu w 1956 roku spowodowało jego dynamiczny rozwój w każdej 
dziedzinie. Zaistniały warunki rozwoju handlu. Dostrzegli to miejscowi działacze organizując w 1959 
roku Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Jedność Robotnicza” w Wyszkowie.
 Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 listopada uchwalono pierwszy statut. Założycielami Spół-
dzielni, którzy go podpisali byli: Janina Dąbrowska, Jadwiga Pióro, Antoni Rytel, Maksymilian Li-
sowski, Franciszek Marucha, Tadeusz Stroiński, Jan Mróz, Władysław Giziński, Wacław Mieszkow-
ski, Władysław Puławski, Stanisław Niźnicki, Tadeusz Piekarek.
 Do pierwszej Rady Nadzorczej zostali wybrani następujący przedstawiciele członków:
  • Antoni Rytel - przewodniczący
  • Wacław Mieszkowski – z-ca przewodniczącego
Członkowie: Maksymilian Lisowski, Janina Dąbrowska, Aleksander Kostecki, Władysław Giziński, 
Zygmunt Bobrowski, Władysław Puławski, Stanisław Niźnicki.
 7 maja 1960 roku przez Sąd Powiatowy dla miasta stołecznego Warszawy – Pragi do rejestru 
Spółdzielni został wpisany zarząd w składzie:
  • Józef Krym
  • Marian Bieńkowski
  • Zdzisław Stoszewski
Od tej daty Spółdzielnia mogła formalnie prowadzić działalność.
 Pierwsze sklepy i masarnia powstały w 1959 roku w bardzo prymitywnych warunkach. Wydzier-
żawiano od prywatnych właścicieli różne lokale i mieszkania, przerabiano, dopasowywano na potrze-
by Spółdzielni.
 W kronice Spółdzielni odnotowano:
Jedna z najstarszych pracownic Spółdzielni -  Wacława Ziemiecka  – powiedziała:
„zajmowaliśmy z mężem i dziećmi małe dwuizbowe mieszkanie w drewnianym budynku parterowym 
przy  ul. Kościuszki nr 4, właśnie postawionym na gruzach spalonego domu we wrześniu 1939 roku. 
Ponieważ jeden pokój był od ulicy, zdecydowaliśmy się z mężem oddać  go Spółdzielni, których wła-
dze miały olbrzymie kłopoty w znalezieniu jakichkolwiek lokali do prowadzenia działalności.  Sami 
ścieśniliśmy się w drugim. Zdawaliśmy sobie doskonale sprawę, że każdy początek jest trudny, że 
trzeba od czegoś zacząć, opierając się na starym przysłowiu, że… nie od razu Kraków zbudowano ,a  
pracując wytrwale stworzymy na pewno lepsze warunki…”.

POCZĄTKI SPÓŁDZIELCZOŚCI 
SPOŻYWCÓW W WYSZKOWIE

Na zdjęciu Teresa Perzyna i Alina Brejnak
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Pokój ten został przerobiony na sklep dziewiarski.
Jeszcze w tym samym roku powstały następujące placówki:
 1. Sklep spożywczy przy ul. Armii Czerwonej/róg 22 lipca/,
 2. Sklep spożywczy przy ul. I Armii Wojska Polskiego,
 3. Sklep spożywczy w Latoszku,
 4. Sklep spożywczy w Rybienku Leśnym,
 5. Sklep z pasmanterią przy ul. Armii Wojska Polskiego,
 6. Sklep z obuwiem przy ul. Armii Czerwonej,
 7. Sklep dziewiarski przy ul. Kościuszki,
 8. Masarnia przy ul. Nadgórze.
 W kronice Spółdzielni odnotowana została relacja jedne-
go z założycieli Spółdzielni, Maksymiliana Lisowskiego, który 
powiedział;
„w roku 1959 byłem jednym z dwunastu, którzy podpisali pierw-
szy Statut Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Jedność Robot-
nicza” w Wyszkowie. Numer ewidencyjny członka Spółdzielni otrzymałem pierwszy, żona moja drugi. 
Od początku istnienia Spółdzielni pełniłem funkcje w Radzie Nadzorczej. Pracując na tym stanowisku przez 
wiele długich lat  broniłam spraw Spółdzielni na każdym kroku, w nawet najdrobniejszych jej szczegółach, 
ciesząc się z jej szybkiego rozwoju. Lata 1959 – 1963 były intensywną pracą w rozwijaniu i umacnianiu 
Spółdzielni. Trzeba śmiało stwierdzić, że okres ten był dla władz Spółdzielni bardzo trudny. Trzeba było 
wkładać dużo pracy, wysiłku, inicjatywy aby Spółdzielnię ugruntować….” 
 Spółdzielnia od pierwszych chwil istnienia pięła się w górę ogarniając swoim zasięgiem coraz większy 
krąg Wyszkowa. Zwiększały się obroty, powiększała się liczba pracowników oraz  ilość członków Spół-
dzielni, zwiększały się zyski. Spółdzielnia umacniała swoją pozycję na terenie Wyszkowa. Stawała się 
każdego roku poważniejszą instytucją, opartą nie tylko na autorytecie, ale na mocnych podstawach ekono-
micznych.  
 Na koniec 1963 roku Spółdzielnia zrzeszała 520 członków, a średnie zatrudnienie wynosiło 40 osób. 
Działalność prowadzona była w 12 placówkach.
 Wszystkie najważniejsze wydarzenia  całych 50 lat istnienia  Spółdzielni zapisywane były  w kronice 
prowadzonej przez długoletnie pracownice Danutę Bluszko i Hannę Płochocką.

Na zdjęciu Wiesława Sowa

Na zdjęciu od prawej: Zofi a Chrzanowska, Wacław Mieszkowski, Nastazja Kwiatkowska
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1960 
7 maja Sąd Powiatowy dla miasta stołecznego Warszawy – Pragi wpisał do rejestru Powszechną
Spółdzielnię Spożywców w Wyszkowie o nazwie „Jedność Robotnicza”.
 
1962 
Wybudowano pierwszy własny obiekt Pawilon 
Handlowo-Gastronomiczny. Obecna Restauracja 
Wyszkowianka.        

1963 
Funkcję Prezesa Zarządu objął Stanisław Sałajczyk. 
31 sierpnia Rada Spółdzielni na swym posiedzeniu 
postanawia wybudować Pawilon Handlowy przy 
ul. Daszyńskiego. 

1964 
Powstały kolejne własne obiekty handlowe i produk-
cyjne 
• Masarnia przy ul. I Armii Wojska Polskiego 
• Sklep przy ul. Prostej 
• Rozpoczęto budowę Pawilonu Handlowego przy 
   ul. Daszyńskiego.

1967 
W budowanych pawilonach przy ul. Sowińskiego od-
dano do użytku  pierwszy sklep spożywczy nr 17. 

1968 
W ramach centralizacji zarządzania Spółdzielnia zo-
stała Oddziałem Wojewódzkiej Powszechnej Spół-
dzielni Spożywców w Warszawie. 

1971 
We wrześniu oddano do użytku Pawilon Handlowy 
przy ul. Daszyńskiego oraz rozpoczęto budowę  pa-
wilonu w Rybienku Leśnym. 

1972
W lutym działalność rozpoczął sklep spożywczy w Rybienku Leśnym. Pracę w Spółdzielni na stanowisku 
Wiceprezesa ds. handlu rozpoczął Władysław Mielczarczyk późniejszy wieloletni Prezes Spółdzielni.

1973 
Ukończono budowę pawilonów handlowych przy ul. Sowińskiego. 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY I WYDARZENIA MINIONEGO
50-LECIA ODNOTOWANE W KRONICE SPÓŁDZIELNI

1960 19711962 1972

Pawilon handlowy przy ul. Sowińskiego

Restauracja Wyszkowianka

Zakład Masarski przy ul. I Armii Wojska Polskiego
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1974 
Spółdzielnia zatrudniała 260 pracowników. Skład 
majątku trwałego był znaczący, stanowiły go: 16 
sklepów, zakład masarski, Ośrodek „Praktyczna 
Pani”, restauracja z kawiarnią „Wyszkowianka”. 
Bary „Pod Sosną” , „Popularny”, zakłady usługowe 
i kioski detaliczne mieszczące się w pomieszcze-
niach dzierżawionych.

1975
Z powodu nowego podziału administracyj-
nego kraju Spółdzielnia została Oddziałem 

Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w 
Ostrołęce. 

1976 
Decyzją władz państwowych dokonano w han-
dlu rozdziału branży na przemysłową, którą 
zajęło się Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Han-
dlu Wewnętrznego (WPHW) i branżę spożyw-
czą, którą pozostawiono w gestii „Społem”. 
W skutek tej decyzji Spółdzielnia straciła 4 
sklepy oraz znaczącą liczbę pracowników. 
31 lipca oddano do użytku Samoobsługowy 
Pawilon Handlowy nr 2 przy ul. 22 lipca. 

1977
Przeprowadzono wojewódzki konkurs dla Spółdzielni 
Uczniowskich działających pod patronatem „Społem”, w 
którym Spółdzielnia Uczniowska przy Liceum Ogólno-
kształcącym w Wyszkowie zajęła II miejsce, a Spółdziel-
nia Uczniowska przy Szkole Podstawowej w Rybienku 
Leśnym, III miejsce w skali województwa.

1978 
30 czerwca odszedł na emeryturę prezes Stanisław Sałaj-
czyk. Rada Spółdzielni na funkcję prezesa powołała Ryszarda 
Zbrzeźnego. W grudniu uruchomiono Piekarnię nr 1, której kierownikiem został Tadeusz Pągowski. 

19761974 19781977
1979

Sklep Spożywczy w Rybienku Leśnym

Sklep nr 2 SAM przy ul. 22 Lipca

Nagrodzone uczennice ze Spółdzielni Uczniowskich

Piekarnia Nr 1 przy ul. I Armii Wojska Polskiego Pierwsza produkcja pieczywa w piekarni 
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1979
Restauracja „Wyszkowianka” zajęła I miejsce w wojewódzkim konkursie Światowida o srebrną patelnię 
i uzyskała Handlowy Znak Jakości.

1981
Zaprzestano działalności w zakładzie masarskim, przekształcając go w magazyn administracyjny i bazę 
remontową

1982 
20 października w oparciu o ustawę Prawo Spół-
dzielcze powołano, Powszechną Spółdzielnię Spo-
żywców „Społem” w Wyszkowie. Samodzielna 
Spółdzielnia powstała w oparciu o majątek dotych-
czasowego Oddziału .Wybudowano wiatę maga-
zynową przy piekarni organizując w niej magazyn 
opakowań i administracyjno- inwestycyjny. 

1984 
Z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu rezygnował 
Ryszard Zbrzeźny. Rada Nadzorcza powołała na jego 
miejsce dotychczasowego Wiceprezesa ds. ekono-
micznych Czesława Piotrowicza.

1985 
Na stanowisko Wiceprezesa ds. ekonomicznych Rada 
Nadzorcza powołała Teresę Chodkowską, która przez 
wiele lat pracowała w pionie ekonomicznym, na sta-
nowisku Kierownika Działu Ekonomicznego. Po 10 
latach starań podłączono do ciepłowni miejskiej sklep 
Nr 2 SAM. 15 czerwca Spółdzielnia świętowała jubi-
leusz 25 lecia działalności.

1986 
Zmarł były prezes Spółdzielni Stanisław 
Sałajczyk. 29 sierpnia samoobsługowy 
sklep spożywczy nr 2 przy ul. 22 Lipca 
otrzymał status Sklepu Wzorcowego. 
W Spółdzielni dokonano wielu remon-
tów i modernizacji bazy lokalowej.  

1987
Kawiarnię w restauracji „Wyszkowiaka” 
przekształcono w bar szybkiej obsługi. 

1979 19851982 1986

Wiata magazynowa przy piekarni

Zebranie Przedstawicieli od prawej: Władysława Deluga, przema-
wia Prezes Ryszard Zbrzeźny, Krystyna Żurawska, Przewodniczący 
Rady Nadzorczej Wacław Mieczkowski, zaproszeni goście.

Odznaczenia na Jubileuszu Spółdzielni otrzymali od prawej : Czesław Piotrowicz, 
Stanisław Sałajczyk, Helena Tanianis, Stanisława Deptuła, Leokadia Nowowiejska
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1988 
Odzyskano od WPHW sklepy przemysłowe. Działal-
ność gastronomicną prowadzono w 2 zakładach gastro-
nomicznych „Wyszkowiance” i „Barze Popularnym”, 
2 stołówkach przyzakładowych znajdujących się w 
Fabryce Mebli i Hucie Szkła oraz 2 punktach małej 
gastronomii. Przeprowadzono modernizację restauracji 
„Wyszkowianka” w celu podwyższenia poziomu obsłu-
gi klientów. 

1989 
Na osiedlu „Polonez” uruchomiono nowy sklep spo-
żywczy, wykupiony na własność od Urzędu Miasta i 
Gminy w Wyszkowie. W gastronomii nastąpił znaczny 
spadek obrotów. Restauracja „Wyszkowianka” oddana 
została do prowadzenia w systemie agencyjnym.

1990 
Z powodu trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju zrezygnowano z uroczystego obchodzenia 
jubileuszu 30-lecia Spółdzielni. Na Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołała Władysława Mielczar-
czyka dotychczasowego Wiceprezesa ds. handlu. Na przestrzeni roku zlikwidowano 7 małych i ekono-
micznie nieefektywnych punktów detalicznych, równocześnie uruchomiono 4 nowe sklepy o większej 
powierzchni użytkowej. Przeniesiono siedzibę biura do nowo wybudowanego budynku przy ul. Sowiń-
skiego.

1991 
Na rynku zanotowano wzrost liczby prywatnych zakładów piekarskich, masarni i sklepów. Spółdzielnia 
osiągnęła jednak dobre wyniki i powiększyła swój majątek.
W nowych obiektach wybudowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową uruchomiono: sklep Nr 9 na 
osiedlu Polonez, sklep „Sezam” przy ul. Sowińskiego 59 z częścią spożywczą na parterze i sklepem 
przemysłowym „ Pewex” na piętrze. Rozbudowany został sklep Nr 8 w Rybienku Leśnym oraz dopro-
wadzono gaz do piekarni. 

1992 
Przejęto ostateczne od Spółdzielni Mieszkaniowej na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu następujące obiekty: sklepy „Sezam”, Nr 16, Nr 6, biuro Spółdzielni, mieszczące się w budyn-
ku przy ul. Sowińskiego oraz sklep Nr 9 na osiedlu Polonez przy ul. Geodetów.

19891988 19911990
1992

Spotkanie w Restauracji „Wyszkowianka”, od prawej Prezes 
Zarządu Wojewódzkiej Spółdzielni „Społem” w Ostrołęce 
Ryszard Żuber, Henryka Bajno, Jadwiga Tofel.

Stoisko ze słodyczami w nowo otwartym sklepie nr 16 w budynku przy ul. Sowińskiego.
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1993 
Uruchomiono przyzakładową przychodnię lekar-
ską czynną 2 razy w tygodniu. Rozwój Spółdziel-
ni skutecznie ograniczał wysoki kredyt inwesty-
cyjny i jego 43% oprocentowanie.

1994 
Zmodernizowano sklep Nr 2 przy ul. 22 Lipca 
oraz sklep Nr 8 w Rybienku Leśnym organizując 
sprzedaż samoobsługową. Dla stałych klientów 
Spółdzielni i członków wprowadzono „Kartę Sta-
łego Klienta” z 5 % rabatem. 

1995 
Spółdzielnia obchodziła jubileusz 35 lecia. W jubile-
uszowym roku Spółdzielnia prowadziła działalność w 
16 sklepach i w piekarni. Wydzierżawiono Restaurację 
„Wyszkowianka”, lokal starego biura i 2 kioski gastro-
nomiczne. Prezes Zarządu Władysław Mielczarczyk bę-
dący członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Związku 

Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” w 
Warszawie wziął udział w obchodach 150 roczni-
cy Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w 
Anglii. 

1996 
Stan członków wyniósł 244 osoby, zatrudnienie 
zmniejszyło się do 178 osób. 

1997 
Nastąpił przyrost powierzchni sprzedażowej o około 200 
m2, uzyskany przez modernizację sklepów nr 2 i nr 19 o ist-
niejącą powierzchnię magazynową. Sklep nr 2 przejściowo 
otrzymał nazwę „Tęcza”. 

1998 
Sklep nr 2 przy ul. 22 Lipca, po uprzedniej zmianie aranża-
cji został przekształcony na sklep typu „Lux”. 

1994 19971995 1998

Pracownicy sklepu Nr 2 w dniu uruchomienia sprzedaży samoobsługowej

Wręczenie odznaczeń zasłużonym działaczom : Jadwidze Pujer, 
Markowi Kędzierskiemu, Janinie Grzybowskiej, Józefowi Wasi-
lewskiemu przez Zastępcę Prezesa KZRSS „Społem” w Warszawie 
Stanisława Sosnowskiego.

Zebraniu Przedstawicieli przewodniczy Jan Hryniewicz z jego lewej stro-
ny byli przewodniczący Rady Nadzorczej Edward Jaworowski i Kazimierz 
Kowalczyk zaś z prawej strony zasłużone pracownice Jadwiga Kentla i 
Danuta Bluszko.

Uroczyste otwarcie sklepu LUX – wstęgę przecina 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Hryniewicz przy 
udziale władz miasta.
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1999
Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o 
przystąpieniu Spółdzielni do Krajowej Agencji 
Handlowej „Społem” w Warszawie. Przepro-
wadzono generalny remont wnętrz Pawilonu 
Handlowego. 

2000
Po 28 latach pracy w Spółdzielni na emerytu-
rę odszedł prezes Władysław Mielczarczyk. 
Rada Nadzorcza powołała na Prezesa Zarzą-
du dotychczasowego Wiceprezesa ds. handlu 

Czesława Piotrowicza. Gruntowne wyremontowano 
i skomputeryzowano sklep „Sezam”. Zebranie Przed-
stawicieli dokonało zmian w statucie zmniejszając 
skład Zarządu z 3 do 2 członków. 

2001
Skomputeryzowano dwie kolejne placówki, sklep 
Lux i sklep 12 góra „Sezamu”. Przeprowadzono 
generalny remont sklepu 17 przy ul. Sowińskiego, 
powiększono salę sprzedażową o 25 m2 i nadano 
nazwę dla sklepu „Świt”. 

2002
Sklepy „Sezam’ i „ Świt” wyposażono w klimatyzację. Zmodernizowany został parking na zapleczu 
sklepu „Lux”. Na nowym parkingu odbył się festyn dla dzieci i młodzieży „ Niech żyją wakacje”. 

19991998 20012000
2002

Kierownik sklepu spożywczego Nr 4 Krystyna Żurawska

Pożegnanie odchodzącego na emeryturę Prezesa Władysława 
Mielczarczyka przez Burmistrza Wyszkowa Jana Malinowskiego.

Na zdjęciu od lewej : Prezes Zarządu KZRSS „ Społem” w 
Warszawie Edmund Bubak, Burmistrz Wyszkowa Jan Malinowski, 

przemawia Prezes Władysław Mielczarczyk.

Uczestnicy spotkania z Prezesem Władysławem Mielczarczykiem. Pracownice sklepu nr 11 „Sezam” przed otwarciem sklepu po remoncie.
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2003 
W klimatyzację wyposażone zostały kolejne 
sklepy : „Lux”, Pawilon Handlowy i sklep nr 
14 przy ul. Prostej. Na emeryturę po 42 latach 
pracy w Spółdzielni w tym 18 lat na stanowisku 
Wiceprezesa ds. ekonomicznych, odeszła Teresa 
Chodkowska .
7 maja na stanowisko Wiceprezesa ds. ekono-
micznych Rada Nadzorcza powołała Jadwigę 
Tofel, Kierownika Działu Ekonomicznego.

2004
Sklepy 9 i 20 na osiedlu Polonez wyposażone zostały 
w klimatyzację. Przeprowadzono szereg drobnych re-
montów i modernizacji lokali sklepowych oraz wyko-
nano I etap modernizacji piekarni, wyodrębniając część 
cukierniczą.

2005
Rocznica 45 - lecia Spółdzielni. Zebranie Przed-
stawicieli miało szczególnie uroczystą oprawę. Za-
służonym działaczom i pracownikom Spółdzielni 
wręczono odznaczenia. Dokonano dalszych moder-
nizacji placówek sklepowych i wykonano II etap 
modernizacji piekarni, części sanitarno -socjalnej. 

2006
Dokonano modernizacji elewacji Domu Handlowego „Sezam” i sklepu nr 9 na osiedlu Polonez. Wyremon-
towano pomieszczenia biurowe. Od sklepu „Świt” rozpoczęto proces instalacji systemów wizyjnych. 

2003 20052004 2006

Występ zespołu Bolter na festynie przy sklepie Lux.

Pamiątkowy wpis do Kroniki Spółdzielni

Zasłużeni działacze Ruchu Spółdzielczego naszej Spółdzielni, 
od lewej: Gabriela Stępniwska, Czesław Piotrowicz, obok Prezes 
KZRSS „Społem” w Warszawie Jerzy Rybicki, Jadwiga Kentla, 

Edward Groniecki, Teresa Chodkowska, Marianna Budek.

Sklep Nr 17 „Świt”, ul. Gen. J. Sowińskiego 28
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2007
Ukończono III i ostatni etap modernizacji piekarni oraz wdrożono system HACCP w produkcji piekarskiej. 
Nową elewację otrzymał Pawilon Handlowy i sklep Nr 8 w Rybienku Leśnym. Skomputeryzowano 3 pla-
cówki i w kolejnych 3 zainstalowano systemy wizyjne.
2008
Po 38 latach pracy w Spółdzielni na emeryturę odszedł Prezes Czesław Piotrowicz. Na stanowisko Prezesa 
Rada Nadzorcza powołała dotychczasową Wiceprezes ds. ekonomicznych Jadwigę Tofel, natomiast funkcję 
Wiceprezesa powierzono Kierownikowi Działu Administracji Markowi Kędzierskiemu.
W sklepie nr 12, góra Domu Handlowego „Sezam” uruchomiono Salon „Eleganza– świat dobrych ubrań” 
z nowoczesnym wystrojem i nowym asortymentem towarów. Nowy wystrój po remoncie otrzymał sklep 
nr 16 Krasnal i sklep nr 11 Sezam. W obydwu placówkach powiększono powierzchnię sprzedażową o część 
zaplecza. Wymieniono witryny w sklepie Lux. Uruchomiono w sklepie LUX i nr 4 w Pawilonie Handlowym 
stoiska z żywnością ekologiczną. 

2009
Wszystkim placówkom handlowym nadano nazwy i wykonano nowe szyldy. Powiększono powierzchnię 
handlową w sklepie nr 9-Rosa, dokupując 91m2 lokalu sąsiadującego oraz przeprowadzono remont całego 
sklepu. Wprowadzono system komputerowy w 2 kolejnych placówkach. Powiększono powierzchnię Salo-
nu „Eleganza” w Domu Handlowym „Sezam” o 51 m2 zaplecza.
Zmodernizowano górę Pawilonu Handlowego-Tęcza, uruchamiając drugi Salon „Eleganza – świat dobrych 
ubrań”. Wykupiono od Spółdzielni Mieszkaniowej na własność z wyodrębnionym prawem do gruntu lokal 
„Praktycznej Pani”. Podjęto decyzję o przejęciu od dzierżawcy do dalszego prowadzenia zakład gastrono-
miczny „ Wyszkowianka”. 

2007 20092008

Sklep Nr 8 w Rybienku Leśnym

Pożegnanie odchodzącego na emeryturę Prezesa Czesława 
Piotrowicza przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego 

Bogdana Pągowskiego.

Prezes Czesław Piotrowicz z pracownikami.
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Pawilon Handlowy „Tęcza”, ul. Daszyńskiego 43



15

łączymy tradycję z nowoczesnością

Dzisiejsza Spółdzielnia to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się fi rma. Należy do największych praco-
dawców w Wyszkowie. Działalność handlową prowadzimy w 12 dobrze wyposażonych sklepach branży 
spożywczej i przemysłowej, oferujących bogaty asortyment towarów wysokiej jakości, konkurencyjne ceny, 
miłą i fachową obsługę. Do placówek dostarczamy pieczywo i wyroby cukiernicze z własnej piekarni.

Sklepy przemysłowe
W strukturze sprzedaży branża przemysłowa poleca artykuły dziecięce, odzież damską i męską, obuwie, 
bieliznę, szkło i porcelanę oraz artykuły chemii gospodarczej i kosmetyki, sprzęt AGD, wyroby z naturalnej 
wełny.
Dużym powodzeniem cieszą się dwa salony „Eleganza –świat dobrych ubrań”, znajdujące się: 
• Salon nr 1 - w Domu Handlowym „Sezam” ul. Sowińskiego 59, 
• Salon nr 2 - w Pawilonie Handlowym „Tęcza” ul. Daszyńskiego 43 .
Oferują klientom dobrą odzież znanych polskich producentów po przystępnych cenach. 
W sklepie nr 16 „Krasnal” można kupić wszystko dla dzieci w wieku od 0 do 15 lat, poczynając od łóżecz-
ka, śpiochów, kaftaników, zabawek po buty i kurtki.

Duży wybór porcelany, szkła i innych dodatków wyposażenia kuchni dla wszystkich pań i panów poleca 
sklep nr 19 „Domus”.

2010
SPÓŁDZIELNIA OBECNIE

50 lat tradycji
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Sklepy spożywcze 
Placówki spożywcze codziennie oferują swoim klientom produkty świeże o najwyższej jakości: mięso, 
wędliny, drób, nabiał, pieczywo, owoce, warzywa, których sprzedaż przekracza 50 % sprzedaży ogółem. 
Jest to możliwe dzięki codziennej, dobrej współpracy z dostawcami. Celem spełnienia rosnących ocze-
kiwań klientów w sprzedaży pojawia się wiele nowości po promocyjnych cenach. Współpracujemy z lo-
kalnymi gazetami, w których co tydzień reklamujemy nowe produkty. Domeną naszej działalności jest 
solidność i jakość.

Codziennie w 12 placówkach handlowych 
o łącznej powierzchni około 2400 m2 
dokonuje zakupów 6-7 tysięcy klientów. 
W celu pozyskania stałych klientów od 
1994 roku prowadzimy sprzedaż na Kar-
tę Klienta „Społem”. Z każdym rokiem 
wzrasta liczba sklepów konkurencyjnych, 
co zmusza nas do poszukiwania nowych 
metod sprzedaży, reklamy i promocji.

Konkurencji, przypatrujemy się i staramy się być „krok przed”.

Produkcja piekarska
We własnej piekarni produkujemy 37 asortymentów pieczywa pszennego i żytniego oraz 61 rodzajów wy-
robów cukierniczych, bez udziału konserwantów i chemicznych środków spulchniających. Nasze wyroby 
cieszą się niesłabnącym uznaniem klientów, którzy cenią je z uwagi na wysoką jakość oraz walory smako-
we i zdrowotne. Chleb podstawowy produkowany jest na naturalnych kwasach, bez dodatku polepszaczy. 
Wypiekamy pieczywo tradycyjne pszenno-żytnie, żytnie oraz pszenne z dodatkami ziaren zbóż i owoców.
Dużym zainteresowaniem klientów cieszą się nasze wyroby ciastkarskie, serniki, szarlotki, rolady oraz 
pączki i drożdżówki. Co roku na Miejsko-Gminne Dożynki wypiekamy chleb, którym władze miasta dzielą 
się z mieszkańcami. Dodatkowo dla uczestników dożynek oraz innych imprez organizujemy degustacje 
nowych produktów pieczywa i wyrobów ciastkarskich. 

Sklep Nr 20 „Promyk”, 
ul. Geodetów 56

Sklep Nr 14 „Poranek, ul. Prosta 4
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Przez pół wieku działalności spółdzielnia zatrudniała ponad 1700 pracowników. Wielu przepracowało 
na jej rzecz po kilkadziesiąt lat. Obecnie w Spółdzielni zatrudnionych jest 134 pracowników z tego 
ponad 85% stanowią kobiety. Przez okres 50 lat wykształciliśmy wielu uczniów, którzy w większości 
zostali naszymi pracownikami. W 2008 roku Spółdzielnia objęła patronatem Spółdzielnię Uczniow-
ską „Przyszłość” działającą przy Zespole Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie. Młodzi 
spółdzielcy prowadzą w szkole sklepik, uczą się zaradności, pomocy innym oraz zapoznają się z ideą 
spółdzielczości. 

Poza wynagrodzeniami z pracy, pracownicy otrzymują inne świadczenia z funduszu socjalnego. 
Organizowane są wycieczki, wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, ogniska, zabawy taneczne. Na co dzień 
tworzymy „ rodzinę społemowską”, która doskonale czuje się ze sobą poza godzinami pracy.

Wycieczka do Kazimierza Dolnego.

Wesoła zabawa przy ognisku.
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Wycieczka do Krakowa

Spotkanie z emerytami Spółdzielni.

Do tradycji Spółdzielni należą coroczne spotkania w okresie Świąt Bożego Narodzenia z emerytami. 
Byli pracownicy przy kawie i ciasteczkach oraz dźwiękach muzyki mogą powspominać dawne czasy. 
Nigdy nie zapominamy o świątecznych upominkach. 
Spółdzielnia zrzesza 226 członków. Wszyscy członkowie posiadają „Karty Klienta Społem” oraz kar-
ty stałego klienta „Eleganza”, uprawniające do dodatkowych rabatów przy każdorazowych zakupach. 
Wartość rocznych zakupów jest podstawą dzielenia dywidendy.



20

Monografi a „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Wyszkowie - Jubileusz 50 - lecia

1. Henryk Wyszyński - staż - 43 lata - od 1991 roku jest kierownikiem piekarni.

2. Teresa Chodkowska - staż - 42 lata - przez 18 lat pełniła funkcję wiceprezesa ds. ekonomicznych, obecnie na emeryturze

3. Krystyna Żurawska - staż - 38 lat - wieloletni kierownik sklepu , emerytka 

4. Czesław Piotrowicz - staż - 38 lat - od 1975 roku członek Zarządu Spółdzielni w tym 13 lat pełnił funkcję prezesa, na emeryturze

5. Jadwiga Godkowska - staż - 38 lat - sprzedawca w sklepie „Sezam”.

6. Wanda Zadworna - staż - 37 lat - specjalista w sekcji Administracyjno-Technicznej, obecnie na emeryturze

7. Marianna Zakrzewska  - staż - 37 lat - wieloletni kierownik Komórki Spraw Pracowniczych Organizacji i Samorządu, na emeryturze

8. Elżbieta Pułym - staż - 37 lat - specjalista kontroli wewnętrznej, bhp i p.poż., na emeryturze.

9. Marianna Budek - staż - 37 lat - wieloletni kierownik Działu Handlu, obecnie na emeryturze.

10. Halina Pawlak - staż - 37 lat - pracownik księgowości.

11. Barbara Deptuła - staż - 37 lat - kierownik sklepu „Poranek” 

12. Teresa Błaszczak - staż - 37 lat - zastępca kierownika sklepu „Sezam”.

13. Marianna Chawłowska - staż - 37 lat - sprzedawca w sklepie „Rosa”.

14. Jadwiga Zawadka - staż - 37 lat - długoletni pracownik działu handlowego

15. Danuta Bluszko - staż - 36 lat - przez wiele lat zajmowała się obsługą samorządu Spółdzielni, emerytka

16. Teresa Misiałkiewicz - staż - 36 lat - kierownik sklepu „Świt” 

17. Barbara Sobiewska - staż - 36 lat - sprzedawca w sklepie nr 4 „Tęcza”

18. Danuta Ponichtera - staż - 36 lat - kierownik sklepu „Sezam”

19. Irena Kowalska - staż - 35 lat - długoletni specjalista działu ekonomicznego, emerytka

20. Teresa Zaręba - staż - 35 lat - długoletnia kierowniczka Pawilonu Handlowego przy ul. Daszyńskiego, na emeryturze.

21. Wiesława Gałązka - staż - 35 lat - kierownik sklepu „Promyk” 

22. Hanna Szwejda - staż - 34 lata - sprzedawca, była również kierownikiem sklepu, obecnie na emeryturze.

23. Henryka Depta - staż - 34 lata - ostatnio kierowniczka sklepu „Lux”, obecnie na emeryturze.

24. Wiesława Flis - staż - 34 lata - sprzedawca w sklepie „Świt”.

25. Jadwiga Stańczykowska - staż - 34 lata - sprzedawca w sklepie „Lux”.

26. Celina Śniadała - staż - 34 lata - sprzedawca w sklepie „Sezam”.

27. Teresa Płochocka - staż - 34 lata - z-ca kierownika sklepu „Poranek”.

28. Maria Narowska - staż - 34 lata - kierownik sklepu „Domus” 

29. Halina Zyśk - staż - 34 lata - sprzedawca w sklepie „Lux”.

30. Jadwiga Kentla - staż - 33 lata - ostatnio z-ca kierownika Działu Ekonomicznego, obecnie na emeryturze.

31. Teresa Kot - staż - 33 lata - od początku kariery zawodowej pracuje w piekarni.

32. Bożena Świercz - staż - 33 lata - księgowa w dziale ekonomicznym

33. Stanisław Łapiński - staż - 33 lata - od wielu lat brygadzista w piekarni.

34. Tadeusz Dąbrowski  - staż - 32 lata - sprzedawca, kierownik, obecnie na emeryturze.

35. Elżbieta Kukwa - staż - 32 lata - ostatnio z-ca kierownika sklepu „Zorza”, zmarła.

36. Halina Bułatowicz - staż - 32 lata - specjalista ds. fi nansowych w dziale ekonomicznym

37. Teresa Perzyna - staż - 32 lata - sprzedawca w sklepie „Lux”.

38. Henryka Szczepańska - staż - 31 lat - wieloletni kierownik sklepu, obecnie na emeryturze.

39. Bożena Kurowska - staż - 31 lat - sprzedawca w sklepie „Lux”.

40. Marek Kędzierski - staż - 31 lat - obecnie wiceprezes Zarządu.

41. Grażyna Śliwka - staż - 31 lat - z-ca kierownika sklepu „Zorza”.

42. Kłos Grażyna - staż - 30 lat -wieloletni sprzedawca, obecnie nie pracuje.

43. Grażyna Majewska - staż - 30 lat - specjalista ds. pracowniczych organizacji i samorządu.

44. Jadwiga Tofel - staż - 30 lat - obecnie prezes Zarządu.

45. Barbara Gałązka - staż - 30 lat - sprzedawca w sklepie „Poranek” 

46. Lipiński Zdzisław - staż - 29 lat - piekarz, specjalista w wyprowadzaniu kwasów do produkcji

PRACOWNICY SPÓŁDZIELNI Z DŁUGOLETNIM 
STAŻEM PRACY
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47. Maria Urbaniak - staż - 28 lat - wieloletni pracownik działu ekonomicznego, ostatnio kierownik, na emeryturze.

48. Barbara Elward - staż - 28 lat - ostatnio kierownik sklepu, obecnie na emeryturze.

49. Halina Borowiec - staż - 28 lat - ostatnio specjalista ds. administracji i remontów, na emeryturze.

50. Władysław Mielczarczyk - staż - 28 lat - od 1971 członek Zarządu Spółdzielni, przez 9 lat, prezes Zarządu, obecnie na emeryturze.

51. Barbara Archacka - staż - 28 lat - sprzedawca w sklepie nr 4 „Tęcza”.

52. Zofi a Wojgienica - staż - 27 lat - ostatnio kierownik sklepu, obecnie na emeryturze.

53. Stanisława Rudnik - staż - 27 lat - pracownik piekarni, odeszła z zatrudnienia.

54. Kazimierz Bloch - staż - 27 lat - piekarz, obecnie na rencie.

55. Hanna Płochocka - staż - 27 lat - specjalista ds. marketingu w dziale handlowym

56. Krystyna Chmielak - staż - 26 lat - kierownik stołówki przy Fabryce Mebli, obecnie na emeryturze.

57. Jadwiga Grądzka - staż - 26 lat - wieloletnia księgowa, na emeryturze.

58. Danuta Szulecka - staż - 26 lat - wieloletni kierownik sklepu, obecnie na emeryturze.

59. Teresa Kulesza - staż - 26 lat - sprzedawca w sklepie „Promyk”.

60. Alina Bralewska - staż - 26 lat - sprzedawca w sklepie nr 4 „Tęcza”.

61. Maria Wyrzykowska - staż - 26 lat - długoletnia księgowa w dziale ekonomicznym

62. Dorota Piotrowska - staż - 26 lat - sprzedawca, w sklepie ‘Sezam”.

63. Agnieszka Szczerba - staż - 26 lat - sprzedawca, w sklepie „Lux”.

64. Anna Paciorek - staż - 26 lat - kierownik sklepu nr 4 „Tęcza”.

65. Halina Kuchta - staż - 26 lat - zastępca kierownika sklepu „Rosa” 

66. Czesława Dana - staż - 25 lat - zajmowała się organizacją technik sprzedaży, obecnie na emeryturze.

67. Krystyna Błachno - staż - 25 lat - wieloletni sprzedawca, obecnie na emeryturze.

68. Stanisław Jackiewicz - staż - 25 lat - konserwator w brygadzie remontowej, zmarł. 

69. Janina Augustynik - staż - 25 lat - sprzątaczka w sklepie „Sezam”.

70. Bożena Dylewska  - staż - 25 lat - sprzedawca w sklepie „Sezam”.

71. Gabriela Świderek - staż - 25 lat - z-ca kierownika sklepu „Sezam’.

72. Stanisława Błaszczak - staż - 25 lat - sprzedawca w sklepie „Sezam”.

73. Katarzyna Stępkowska - staż - 25 lat - sprzedawca w sklepie „Świt”

74. Dorota Kozon - staż - 25 lat - sprzedawca w sklepie „Krasnal”.

75. Janina Górecka - staż - 25 lat - sprzedawca w sklepie „Sezam”.

76. Małgorzata Malińska - staż - 25 lat - sprzedawca w sklepie „Promyk”.

77. Małgorzata Mościcka - staż - 25 lat - pracuje na stanowisku specjalista ds. administracji zaopatrzenia i inwentaryzacji.

Sklep Nr 2 „LUX”, ul. 11 Listopada 28
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Antoni Rytel – jeden z założycieli Spółdzielni, przewod-
niczący I Rady Nadzorczej Spółdzielni powołanej w 1960 
roku. Po 30 latach ponownie przewodniczył Radzie Nad-
zorczej przez 1 kadencję. Zasłużony społecznik.

Kazimierz Kowalczyk – zasłużony członek Spółdzielni 
od 1959 roku. Przepracował 5 kadencji w Radzie Nad-
zorczej w latach 1987-1990 pełnił funkcję przewodniczą-
cego.

Wacław Mieszkowski – jeden z założycieli Spółdzielni. 
Przez 25 lat pracował w Radzie Nadzorczej, początkowo 
jako wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący

Maksymilian Lisowski – założyciel i członek Pierw-
szej Rady Nadzorczej Spółdzielni. Zapisany w ewiden-
cji członków Spółdzielni pod numerem 1. Przez wiele lat 
pracował w Radzie Nadzorczej.

Wacława Ziemiecka – członek Spółdzielni od 1959 roku. 
Aktywna działaczka spółdzielcza. Czynnie uczestniczyła 
w organizowaniu Spółdzielni w początkach jej istnienia. 
Była członkiem Rady Nadzorczej. Przez wiele lat była 
również pracownikiem „Społem” w Wyszkowie. 

Helena Tanianis – członek Spółdzielni od 1959 roku, 
przez wiele kadencji członek Rady Spółdzielni a następ-
nie Rady Nadzorczej, której w latach 1985 -1987 prze-
wodniczyła.

Lucyna Kacprzyk – członek Spółdzielni w okresie 1970 - 
2006. Aktywnie działała w strukturach samorządowych.

Jadwiga Matejko – członek Spółdzielni od 1960 roku. 
Chętnie pracowała w strukturach samorządowych, przez 
wiele lat działała w komitetach sklepowych, kilka ka-
dencji była członkiem Rady Nadzorczej. Bardzo oddana 
Spółdzielni.

Zofi a Rychlińska - wieloletni członek Spółdzielni – od 
1962 roku. Aktywnie działała w strukturach samorządo-
wych.

Krystyna Groszkowska – członek Spółdzielni od 1966 
roku. Działała przez szereg lat w komitetach sklepowych. 
Przez 2 kadencje członek Rady Nadzorczej.

Barbara Tarasiuk – członek Spółdzielni od 1959 roku, 
pracowała w komitetach sklepowych aktywnie działała w 
strukturach samorządowych Spółdzielni.

Teresa Korzeniowska – członek Spółdzielni od 1960 
roku, aktywnie działa w organach samorządowych: 8 
kadencji w komitetach sklepowych, 2 kadencje członek 
Rady Nadzorczej.

Jadwiga Dawidzka –  członek Spółdzielni- od 1970 roku. 

Aktywnie działała w komitetach sklepowych.

Irena Stańczykowska – członek Spółdzielni w latach 
1964 – 2007. Aktywnie działała w organach samorządo-
wych, głównie komitetach sklepowych.

Krystyna Żurawska – członek Spółdzielni od 1961 roku, 
3 kadencje pracowała w Radzie Nadzorczej. Odznaczona  
Brązowym Krzyżem Zasługi.

Edward Jaworowski – aktywny działacz samorządowy, 
członek Spółdzielni od 1959 roku. Przez 6 kadencji czło-
nek Rady Nadzorczej, w latach 1992-1996  pełnił funkcję  
przewodniczącego.

Danuta Bluszko – przepracowała w Spółdzielni 36 lat 
początkowo jako referent, a następnie specjalista w ko-
mórce samorządu. Członek Spółdzielni od 1965 roku, od-
znaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

Teresa Chodkowska – od 1961 roku członek Spółdziel-
ni, w latach 1985-2003 wiceprezes ds. ekonomicznych. 
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od 2004 roku 
członek Rady Nadzorczej.

Wanda Zadworna – członek Spółdzielni od 1964 roku. 
Przez 3 kadencje pracowała w Radzie Nadzorczej.

Józef Wasilewski – członek Spółdzielni, społecznik od 
1987 roku. Przez wiele lat działał w komitetach sklepo-
wych. 2 kadencje w Radzie Nadzorczej.

Elżbieta Pułym – członek Spółdzielni od 1966 roku. Pra-
cowała w komitetach sklepowych, 1 kadencję w Radzie 
Nadzorczej.

Zofi a Napiórkowska – członek Spółdzielni od 1959 roku. 
Aktywnie działała w  komitetach sklepowych.

Halina Karpińska – członek Spółdzielni od 1959 roku. 
Przez wiele lat aktywnie działała w komitetach sklepo-
wych.

Irena Deptuła – od 1975 roku członek Spółdzielni. Wiele 
lat przepracowała w komitetach sklepowych, 2 kadencje 
w Radzie Nadzorczej.

Marianna Budek – członek Spółdzielni od 1967 roku. 
Przez wiele  kadencji członek Rady Nadzorczej.

Krystyna Chmielak – członek Spółdzielni od 1968 roku. 
Aktywnie działała w strukturach samorządowych, czło-
nek Rady Nadzorczej.

Marianna Zakrzewska – członek Spółdzielni od 1967 
roku. Przez  wiele kadencji członek Rady Nadzorczej. 
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

WAŻNE POSTACIE SPOŁDZIELNI
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Lucyna Kopytowska – od 1988 roku członek Spółdziel-
ni. Aktywnie działała w  komitetach sklepowych.

Henryk Wyszyński – od 1967 roku członek Spółdzielni. 
Przepracował 5 kadencji w Radzie Nadzorczej. Odzna-
czony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Jadwiga Kentla – wieloletnia przewodnicząca związku 
zawodowego. Od 1968 roku członek Spółdzielni, 7 ka-
dencji członek Rady Nadzorczej. Odznaczona Srebrnym 
Krzyżem Zasługi.

Henryk Bocheński – członek Spółdzielni od 1969 roku. 
Aktywnie działał w komitetach sklepowych przez 3  ka-
dencje oraz w Radzie Nadzorczej przez 4 kadencje.

Witold Puczkowski – społecznik z wieloletnim stażem. 
Przez wiele lat członek komitetów przy piekarni. 

Danuta Ponichtera – od 1976 roku członek Spółdzielni. 
Przepracowała 2 kadencje w Radzie Nadzorczej. 

Jadwiga Pujer – były pracownik Spółdzielni. Społecznik 
z wieloletnim stażem  od 1968 roku. Przez wiele lat czło-
nek komitetów przy piekarni. 

Marek Kędzierski – członek Spółdzielni od 1979 roku 
pracował w komitetach sklepowych i 2 kadencje w Ra-
dzie Nadzorczej.

Edward Groniecki – członek Spółdzielni od 1989 roku. 
Przepracował 4 kadencje w Radzie Nadzorczej, w tym od 
2008 roku do chwili obecnej jako przewodniczący.

Zofi a Chrzanowska – członek Spółdzielni od 1959 roku. 
Przepracowała 3 kadencje w Radzie Nadzorczej, aktyw-
nie uczestniczyła w pracach komitetów sklepowych.

Zofi a Szczuka – wieloletnia zasłużona działaczka Spół-
dzielni. Była członkiem  od 1959 roku. Przepracowała 
wiele lat w komitetach sklepowych. Była członkiem Rady 
Nadzorczej. 

Jan Hryniewicz – członek Spółdzielni 1968 roku. Przez 
8 kadencji członek Rady Nadzorczej. W latach 1996-2008  
pełnił funkcję przewodniczącego.

Elżbieta Szczuka – członek Spółdzielni od 1985 roku. 
Przez wiele lat działała w komitetach sklepowych. 

Władysława Deluga – były pracownik Spółdzielni i spo-
łecznik od 1967 roku. Przez wiele lat członek komitetów 
sklepowych, działała w Radzie Nadzorczej. Odznaczona 
Złotym Krzyżem Zasługi.

Gabriela Stępniewska – członek Spółdzielni od 1990 
roku. Przepracowała wiele lat w komitetach sklepowych. 
Była członkiem Rady Nadzorczej.

Barbara Kowalska – członek Spółdzielni od 1968 roku. 
Wiele kadencji przepracowała w komitetach sklepo-
wych.

Zofi a Kujawa – wieloletni pracownik Spółdzielni. Spo-
łecznik od 1978 roku. Przez wiele kadencji pracowała w 
komitetach sklepowych.

Barbara Kajdanowicz – były pracownik Spółdzielni. 
Społecznik od 1972 roku. Przez wiele lat czynnie praco-
wała w komitetach sklepowych.

Tadeusz Pągowski – wieloletni zasłużony kierownik pie-
karni. Członek Spółdzielni od 1978 roku.

Danuta Szulecka – członek Spółdzielni od 1966 roku, 
pracowała w Radzie Nadzorczej. Odznaczona Srebrnym 
Krzyżem Zasługi.

Czesław Piotrowicz – członek Spółdzielni od 1970 roku, 
przez 32 lata członek Zarządu Spółdzielni. Odznaczony 
Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Władysław Mielczarczyk – członek Spółdzielni od 1972 
roku, przez 28 lat członek Zarządu Spółdzielni. Odzna-
czony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski.

Ryszard Zbrzeźny – członek Spółdzielni od 1977 roku. 
Przez 6 lat prezes Zarządu Spółdzielni. Odznaczony 
Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Sklep Nr 9 „Rosa”, ul. Geodetów 9
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Wykaz Prezesów Spółdzielni w latach 1960-2010

Wykaz przewodniczących Rad Nadzorczych Spółdzielni 
w latach 1960-2010

Józef Krym
Marian Bieńkowski   1960-1963
Zdzisław Stoszewski

Stanisław Sałajczyk    1963 - 1978

Ryszard Zbrzeźny   1978 - 1984

Czesław Piotrowicz   1984 - 1990

Władysław Mielczarczyk   1990 - 2000

Czesław Piotrowicz   2000 - 2008

Jadwiga Tofel    od lutego 2008 - aktualnie

Antoni Rytel    1960 - 1962
Wacław Mieszkowski   1962 - 1985
Helena Tanianis    1985 - 1987
Kazimierz Kowalczyk   1987 - 1990
Antoni Rytel    1990 - 1992
Edward Jaworowski   1992 - 1996
Jan Hryniewicz    1996 - 2008
Edward Groniecki   2008 – do chwili obecnej

Sklep Nr 2 „LUX”, ul. 11 Listopada 28
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LUDZIE SPÓŁDZIELNI OBECNIE

W roku Jubileuszowym Zarząd  Spółdzielni pracuje w składzie: 
• Jadwiga Tofel – Prezes Zarządu 
Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej wydziału Chemii o specjalności - Chemia i Technologia 
Spożywcza oraz podyplomowych studiów na SGGW w Warszawie o specjalności - Rachunkowość.
Spółdzielnia jest jej jedynym miejscem pracy. 
Przez pierwsze 10 lat pracowała na stanowisku Kierownika Sekcji Produkcji i Gastronomii, następnie 
jako Kierownik Działu Ekonomicznego , Wiceprezes ds. ekonomicznych, a od lutego 2008 roku jako 
Prezes Zarządu. 
    
• Marek Kędzierski – Wiceprezes Zarządu
Jest absolwentem SGGW w Warszawie, wydziału – Żywienie Człowieka. Ze Spółdzielnią związany 
od początku swej pracy zawodowej. Cały okres w Dziale Administracji począwszy od pracownika, 
poprzez z-cę kierownika do kierownika. Od lutego 2008 roku na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. 
  
W codziennej pracy Zarząd wspierają:
• Kierownik Działu Ekonomicznego, Główny Księgowy – Teresa Iwańska
• Kierownik Komórki ds. Pracowniczych, Organizacji i Samorządu – Barbara Krawczyk
• Kierownik Działu Handlu – Renata Milczarek
• Kierownik Sekcji Administracyjno Produkcyjnej – Justyna Włodarczyk
oraz kierownicy placówek handlowych i zakładu piekarskiego.

Od lewej: Jadwiga Tofel, Teresa Iwańska, Renata Milczarek, Barbara Krawczyk, Marek Kędzierski.
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W Radzie Nadzorczej pracuje dziewięć osób. Obecna Rada na 4 – letnią kadencję została powołana w 
maju 2008 roku i działa w składzie:
Edward Groniecki – przewodniczący
Teresa Chodkowska – wiceprzewodnicząca
Danuta Kowalska - sekretarz
Komisja Rewizyjna w składzie: Marianna Budek – przewodnicząca oraz Danuta Ponichtera i Stani-
sław Łapiński.
Pozostali członkowie: Irena Deptuła, Renata Milczarek, Ewa Kwaśniewska.
 Ostatnie lata działalności Spółdzielni, to dobre lata mimo pojawienia się w krótkim czasie na 
rynku nowej silnej konkurencji. Obok nas działają Biedronka, Lidll, Tesco, Topaz, 3 sklepy sieci Po-
lomarket i Stokrotka.
 Spółdzielnia corocznie osiąga dobrą dynamikę obrotów i wypracowuje coraz wyższe zyski, które 
przeznaczane są na rozwój i dywidendę dla członków. Jest zaufanym i wiarygodnym partnerem han-
dlowym dla naszych dostawców. W codziennej pracy, najważniejszy jest klient, dla niego się zmienia-
my, o jego potrzebach ciągle myślimy.
Dorobek 50 letniej działalności Spółdzielni jest zasługą wielu pokoleń ludzi, którzy z ogromnym wy-
siłkiem tworzyli i nadal pracują nad wizerunkiem fi rmy. Nie sposób wymienić wszystkich.
Do ciągłości i aktualności idei spółdzielczych przyczyniają się pracownicy zarówno ci od dziesięcio-
leci związani z jednym miejscem pracy jak i młodzi, którzy będą kształtować naszą przyszłość.
 Z prawdziwą dumą i satysfakcją obchodzimy nasz jubileusz. Dzięki wytrwałości spółdzielców, za-
równo tych pracujących zawodowo, jak również działaczy samorządowych „Społem”, jesteśmy lide-
rem na wyszkowskim rynku, w swojej branży.
  „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wyszkowie na trwałe wrosła w historię i kra-
jobraz nadbużańskiego grodu.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni od lewej siedzą: Edward Groniecki, Teresa Chodkowska, Jadwiga Tofel, Marek Kędzierski.
Od lewej stoją: Irena Deptuła, Ewa Kwaśniewska, Danuta Ponichtera, Stanisław Łapiński, Renata Milczarek, Danuta Kowalska, 
Marianna Budek.
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Pracownicy administracji od lewej: Jadwiga Tofel, Marek Kędzierski, Jadwiga Zawadka, Barbara Krawczyk, Magda Kaniewska, 
Renata Milczarek, Teresa Iwańska, Małgorzata Mościcka, Kamil Duchnowski, Halina Pawlak, Bożena Świercz, Katarzyna Oleksiak, 
Maria Wyrzykowska, Hanna Płochocka.

Kierownicy placówek handlowych  i piekarni z Zarządem Spółdzielni od lewej : Ewa Kwaśniewska, Edyta Wiśniewska, Jolanta 
Buźniak, Danuta Ponichtera, Bożena Frąckiewicz, Wiesława Gałązka, Anna Paciorek, Henryk Wyszyński, Barbara Deptuła, Elżbieta 
Kamińska, Maria Narowska, Teresa Misiałkiewicz, Ewa Soból, Jadwiga Tofel, Marek Kędzierski.

50 lat działalności to pół wieku tradycji i zaufania !
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Lp. Sklep Adres Branża Telefon

1. Sklep nr 2 „Lux” ul. 11 Listopada 28 spożywczo-przemy-
słowy

tel. 29 742 38 64

2. Sklep nr 4 „Tęcza” ul. Daszyńskiego 43 spożywczy tel. 29 742 56 52
3. Sklep nr 8 „Zorza” ul. Aleja Walności 9 spożywczy tel. 29 742 33 32
4. Sklep nr 9 „Rosa” ul. Geodetów 76 spożywczy tel. 29 742 64 44
5. Sklep nr 11 „Sezam” ul. Gen. J. Sowińskiego 59 spożywczy tel. 29 742 65 04
6. Sklep nr 12 Dom Handlowy „Sezam”

I (piętro) salon „Eleganza - świat do-
brych ubrań”

ul. Gen. J. Sowińskiego 59 przemysłowy tel. 29 742 34 42

wew. 34

7. Sklep nr 14 „Poranek” ul.  Prosta 4 spożywczy tel. 29 742 34 31
8. Sklep nr 16 „Krasnal” ul. Gen. J. Sowińskiego 61 przemysłowy tel. 29 742 34 42

wew. 46
9. Sklep nr 17 „Świt” ul. Gen. J. Sowińskiego 28 spożywczy tel. 29 742 34 37
10. Sklep nr 19 AGD „Domus” ul. Gen. J. Sowińskiego 28 przemysłowy tel. 29 742 56 70
11. Sklep nr 20 „Promyk” ul. Geodetów 56 spożywczy tel. 29 742 57 40
12. Sklep Pawilon Handlowy „Tęcza” 1 (pię-

tro) Salon „Eleganza – świat dobrych 
ubrań”

ul. Daszyńskiego 43 przemysłowy tel. 29 742 56 19

1. Piekarnia nr 1 ul. I Armii Wojska Polskiego 160 07-200 Wyszków tel. 29 742 44 08
2. Restauracja „Wyszkowianka” ul. Daszyńskiego 10 07-200 Wyszków tel. 29 742 46 34

WYKAZ PLACÓWEK HANDLOWYCH ORAZ 
DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNI

Szkolenie pracowników handlu w zakresie produkcji wyrobów wędliniarskich metodą tradycyjną.
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Dom handlowy „Sezam” oraz siedziba Spółdzielni

Dom handlowy „Sezam” sklep spożywczy

Dom handlowy „Sezam” Salon „ELEGANZA”

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
w Wyszkowie

07-200 Wyszków, Sowińskiego 61, tel.: (29) 742 34 42


