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Rok 2019 to ostatni, pełny rok wyznaczający
okres 100-u letniej działalność  naszej Spół-
dzielni. Historia dziejów często nie była dla
Spółdzielni łaskawa, Spółdzielcy wielokrotnie
walczyli o przetrwanie i tak może być jeszcze nie
raz …, bo choćby dziś niespodziewanie przyszło
nam zmagać się z pandemią, która odciska swe
piętno na wszystkich branżach gospodarki.

Kiedy koniunktura była zła nikt niczego nie podarował Spółdzielni, postawa kolejnych 
Zarządów, Pracowników i Członków, którzy nie bacząc na przeciwności, poświęcając niejed-
nokrotnie przywileje pracownicze i członkowskie, walczyli o przetrwanie Spółdzielni budując
w ten sposób jej dorobek i dobre imię, które przetrwało do dziś. I to dobre imię, piękna, choć
nie zawsze łaskawa historia dziejów naszej Spółdzielni jest naszą chlubą i dumą, ale przede
wszystkim motorem napędowym do dalszego, efektywnego działania i rozwijania Spół-
dzielni. Jak powiedział ponad 100 lat temu Henry Ford – amerykański przedsiębiorca, 
inżynier i założyciel firmy Ford Motor Company: „Firmy, które rosną dzięki rozwojowi 
i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła
doskonałość i teraz musi tylko  produkować /funkcjonować/ – już po niej.”  „Interes, który
nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem.” Ta idea jest ciągle aktualna i myślę,
że dzieje Spółdzielni pięknie wpisują się w słowa wielkiego przemysłowca Forda. Bo nie tylko
pieniądze mają znaczenie ale to człowiek jest najważniejszy, to dzięki ludziom pracującym 
i poświęcającym się dla Spółdzielni istniejemy i istnieć nie przestaniemy.

Ozorków to urokliwe miejsce, ale trudny rynek, w małym mieście znajduje się kilkanaście
sklepów należących do wiodących sieci handlowych, powstają nowe obiekty handlowo-
usługowe, mimo to Spółdzielni udało się zwiększyć sprzedaż o blisko 1.5 mln zł w stosunku
do roku poprzedniego. Poprawie także uległy także warunki pracy i płacy w Spółdzielni, pro-
wadzone są inwestycje mające na celu ograniczenie rosnących kosztów (ogrzewanie, energia
elektryczna). Wyniki jakie osiągnęliśmy w roku 2019, dają poczucie rzetelnie wykonanej
pracy i przekonanie, że to co zrobiliśmy wspólnie z załogą, stanowi dobrą podstawę do 
działania w najbliższej przyszłości, realizowania zadań wynikających z przedmiotu i celu
działalności Spółdzielni.

Starania nasze zostały dostrzeżone przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Kon-
kursu Gepardy Biznesu 2019. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ozorkowie to
Gepard Biznesu 2019 - jest to już drugie tego typu wyróżnienie, pierwsze Spółdzielnia 

Szanowni Państwo!

Prezes Zarządu - Agnieszka Derlecka
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otrzymała za działalność roku 2010. Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut 
Europejskiego Biznesu napisali o nas tak: Spółdzielnia „Społem” w Ozorkowie powstała 
w 1920 roku i jest najstarszą, działającą nieprzerwanie do dziś, firmą handlową w mieście.
Bez względu na meandry historii jej zadanie pozostaje niezmienione: codziennie dostarcza
świeże produkty spożywcze w możliwe szerokim asortymencie. Jako spółdzielnia stawia
sobie ponadto inne zadania: dba o reputację ozorkowskiego przedsiębiorcy, stawia na 
solidność, rzetelność i zawsze dotrzymuje zobowiązań. Otacza troską środowisko zewnętrzne,
angażuje się w lokalne działania na rzecz ozorkowskiej społeczności, tworzy zdrowe relacje
wewnątrz firmy. We wszystkich jej siedmiu sklepach pracownicy czekają na klientów.

Rok 2020 rozpoczęliśmy nieświadomi tego, co przyniesie… w styczniu 2020 musieliśmy
zmierzyć się z drastycznymi podwyżkami za wywóz śmieci, nowymi często zaskakującymi
zmianami w prawie, wreszcie tym co najbardziej dało się odczuć to jest zamknięcie gospo-
darki w związku z pandemią koronawirusa. Wydawałoby się, że branża spożywcza, najmniej
odczuwa skutki „lockdown-u”, ale tak nie jest. Kryzys gospodarczy dotyczy wszystkich, pra-
wie każda branża jest nim dotknięta, a skutki będziemy odczuwać przez długi czas, co budzi
poważne obawy na kolejny rok. Jednak podsumowując, należy dodać, że „Społem” PSS 
w Ozorkowie to doświadczeni ludzie i 100-letnia historia, która pokazuje, że nawet w trud-
niejszych czasach Spółdzielnia poradziła sobie, nie zniknęła z rynku i tak będzie tym razem. 

Podziękowania należą się w szczególności pracownikom detalu. Otwarcie sklepów każdego
dnia odbywa się dzięki wielkiemu poświęceniu ze strony pracowników Spółdzielni, którzy
nie bacząc na zagrożenie, narażając własne zdrowie przychodzą do pracy i pełnią służbę, aby
społeczeństwo miało dostęp do artykułów spożywczych i higienicznych. Chylę Wam czoła 
i mam dla Was ogromny szacunek, wiem, że mam ogromny zaszczyt pracować w zaangażo-
wanym, oddanym zespole. Wielkie dzięki za to, że jesteście!

I choć 2020 rok zaskakuje nas już od samego początku, to jestem przekonana, że razem 
z moim zespołem pokonamy trudności i w kolejne 100-lecie działalności wejdziemy z nową
energią, bogatym doświadczeniem i wiarą, że SPOŁEM znaczy Razem, a to oznacza, że za
następne 100 lat będzie kolejny jubileusz!

Bardzo Państwu dziękuję i życzę wszystkiego dobrego!

Agnieszka Derlecka
Prezes Zarządu
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SPOŁEM PSS W OZORKOWIE
Początki ruchu spółdzielczego na terenie Ozorkowa sięgają początku XX wieku. W 1904

roku powstała Spółdzielnia „Bzura”, której funkcjonowanie ograniczało się jednak do pro-
wadzenia tylko jednego sklepu. Jej działalność była stosunkowo krótka, gdyż - na skutek sil-
nej konkurencji prywatnych kupców - po dwóch latach spółdzielnia została zlikwidowana.

Ozorkowscy działacze zdawali sobie sprawę, jak ważna jest rola polskiej spółdzielczości.
Dzięki ich staraniom, w 1920 roku utworzona została Spółdzielnia Spożywców „Zorza”, której
tradycje do dziś kontynuuje „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ozorkowie.

Pierwszy sklep spółdzielczy zaczął funkcjonować na Strzeblewie, wkrótce potem urucho-
miono placówkę handlową przy miejskim rynku, w lokalu uzyskanym od księdza. Spółdziel-
nia, mimo konkurencji, szybko się rozwijała. W latach 1928 - 1930 wypłacono jej członkom
dywidendę w wysokości około 30 zł. Do 1939 roku spółdzielnia prowadziła 5 sklepów, pie-
karnię i hurtownię tytoniu. Posiadała również własny budynek w rynku, w którym mieścił
się sklep spożywczy. Znaczący wpływ na dynamikę rozwoju gospodarczego mieli ówcześni
działacze Spółdzielni, do których należeli m.in.: Bartczak Wł., Niewinowski, Fabrykowski,
Pisera, Miller, Rybicki, Wojciechowski.

ROK ZAŁOŻENIA 1920

II wojna światowa przerwała działalność ozorkowskiej Spółdzielni. Cały dorobek gospo-
darczy został utracony - majątek zagarnął okupant, a obiekty Spółdzielni zostały zrujnowane
przez działania wojenne.

Po zakończeniu wojny w całym kraju podejmowano działania zmierzające do kontynuo-
wania idei polskiej spółdzielczości. Odradzała się również Spółdzielnia w Ozorkowie. Entuz-
jazm coraz to nowych działaczy doprowadził do zwołania w dniu 30 czerwca 1945 roku
pierwszego po wojnie Walnego Zgromadzenia, na którym uchwalono statut Spółdzielni. Li-
cząca 119 członków Spółdzielnia stopniowo rozwijała się. Po roku działalności liczba człon-
ków wzrosła do 1.001 osób, rok później było ich 1.563, a w 1950 roku - 2.318 członków. 14
lat po reaktywacji działalność Spółdzielni obejmo-
wała: 4 piekarnie, ciastkarnię, 2 masarnie, wy-
twórnię wód gazowych, zakład zbiorowego
żywienia, 32 sklepy - w tym 7 przemysłowych oraz
4 punkty usługowe. W 1958 roku wpływ na decyzje
w sprawach dotyczących Spółdzielni miało 3.684
członków, a na na koniec 1959 roku liczba zrzeszo-
nych wzrosła do 4.319. W 1960 roku wprowadzono
nowe formy sprzedaży w niektórych sklepach, a
liczba placówek handlowych wzrosła do 34 (w tym
8 przemysłowych). Pierwszy samoobsługowy sklep
PSS utworzono przy ulicy Hanki Sawickiej 2. Uru-
chomiony został również drugi zakład zbiorowego
żywienia, a ponadto funkcjonowały 2 piekarnie,
masarnia, wytwórnia wód gazo-
wych i 4 punkty usługowe.

21 lipca 1961 roku otwarto nowo
wybudowany pawilon handlowy
w Grotnikach. Liczba sklepów
powiększyła się o 3 przemysłowe
i 1 ogólnospożywczy.

10 stycznia 1964 roku oddany
został do użytku nowy biurowiec
PSS w Ozorkowie przy ulicy
Obrońców Stalingradu 6. W dru-
gim kwartale tegoż roku urucho-
miono kawiarnię oraz roz-
szerzono działalność Ośrodka
„Praktyczna Pani”. W 1965 roku
PSS zrzeszała 4.813 członków,
zatrudniała 228 pracowników zatrudnionych 
w administracji i 44 punktach sprzedaży.

Rok 1966 przyniósł reorganizację spółdziel-
czości spożywców w Polsce. Nastąpiła koncen-
tracja poszczególnych spółdzielni w Woje-
wódzkie Spółdzielnie Spożywców, a dotychczas
samodzielne PSS stały się ich Oddziałami. Na
terenie działania ozorkowskiej Spółdzielni
wszystkie punkty handlowe z terenu Grotnik
przekazane zostały do PSS w Aleksandrowie, która przejęła również 45 członków z tego obszaru.

W sierpniu 1966 roku dokonano wyboru Zarządu Spółdzielni w składzie: Sabina Majda -
prezes Zarządu, Leon Krysiak - wiceprezes ds. obrotu towarowego, Józef Krawczyk - wice-
prezes ds. produkcji. Sieć placówek handlowych powiększona została o 2 sklepy w pawilonie
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Pierwszy sklep samoobsługowy - ul. H. Sawickiej 2

Biurowiec PSS

Ośrodek „Praktyczna Pani”
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przy ul. Parzeczewskiej oraz sklep dziewiarski przy
Placu Armii Czerwonej. 22 lutego 1968 roku od-
dano do użytku nową restaurację kat. II „Zacisze”
przy ul. 1-go Maja, a 30 kwietnia tegoż roku
otwarta została nowa kawiarnia „Agatka” przy ul.
Nowe Miasto 3. W tym czasie Spółdzielnia czynnie
włącza się również w życie społeczne Ozorkowa,
wspierając liczne lokalne wydarzenia. Jednym 
z nich był realizowany w 1968 roku konkurs „Jak
pracować, jak się bawić”, podczas którego zorgani-
zowane zostało m.in. spotkanie Zarządu z młodzieżą.

Od dnia 1 kwietnia 1968 roku Powszechna Spół-
dzielnia Spożywców w Ozorkowie połączona zos-
tała z Wojewódzką Spółdzielnią Spożywców 

w Łodzi i prowadziła działalność pod nazwą WSS
w Łodzi oddział w Ozorkowie. Na koniec 1969 roku Spółdzielnia posiadała 44 punkty sprze-
daży, zatrudniała 249 pracowników oraz zrzeszała 5.005 członków, których liczba w kolej-
nym roku wzrosła do 5.086.

W latach 1971 -1974 Zarząd Spółdzielni funkcjonował w składzie: Sabina Majda - prezes
Zarządu, Leon Krysiak - wiceprezes ds. handlu, Józef Krawczyk - wiceprezes ds. produkcji,
Andrzej Krajewski - wiceprezes ds. produkcji (od 1972 r.). W 1974 roku został oddany do
użytku pawilon handlowy przy ulicy Wyszyńskiego 10, którego pierwszym kierownikiem zos-
tała Stefania Kowalska. W tym roku Spółdzielnia liczyła 5.032 członków, zatrudniała 280

osób oraz prowadziła 50 punktów sprzedaży, pie-
karnię, ciastkarnię, gastronomię i masarnię.

W 1975 roku nastąpił terytorialny podział kraju.
PSS w Ozorkowie została włączona do Wojewódz-
kiej Spółdzielni Spożywców (dawniej PSS w Łodzi)
jako jej Oddział. Dyrektorem Oddziału została Sa-
bina Majda, a funkcję zastępcy objął Leon Krysiak.

W 1976 roku następuje nowa organizacja spół-
dzielczości spożywców w kraju. Uchwałą Rady Mi-
nistrów z dnia 1 lipca 1976 r. „Społem” prowadzi
wyłącznie sprzedaż artykułów żywnościowych, co-
dziennego użytku, SDH o pow. powyżej 2.000 m2.

Po reorganizacji handlu na terenie WSS w Łodzi powstały nowe oddziały branżowe, którym
ozorkowska Spółdzielnia przekazała: 2 piekarnie, ciastkarnię, 2 zakłady gastronomiczne,
stołówkę, wytwórnię wód gazowych, rzeźnię i 3 sklepy mięsne. 11 sklepów branży przemy-
słowej przekazano do pionu handlu państwowego, natomiast z terenowego ŁPHŚ przejęto

Restauracja „Zacisze” 

Otwarcie pawilonu handlowego przy ul. Wyszyńskiego 10 - 1974 rok

Wnętrze pawilonu przy ul. Parzeczewskiej konkurs „Jak pracować, jak się bawić”

19 sklepów spożywczych. Funkcję Dyrektora „Spo-
łem” WSS Oddział Zgierz Rejon Ozorków powie-
rzono Sabinie Majdzie. Po reorganizacji, w lipcu
1976 roku Oddział w Ozorkowie zatrudniał 211
pracowników, zrzeszał 5.090 członków, posiadał
50 sklepów - w tym 43 spożywczej 7 gospodar-
stwa domowego i chemiczne oraz 2 kioski. Pro-
wadzony był również Ośrodek „Praktyczna Pani”,
który w dniu 10 listopada 1976 r. wyróżniony zos-
tał przez „Społem” WSS w Łodzi dyplomem za
duży wkład pracy w realizację zadań konkursu
pod hasłem „W naszej kuchni nic się nie marnuje”. Tego samego dnia „Społem”
Wojewódzka Spółdzielni Spożywców w Łodzi wręczyła Oddziałowi w Ozorkowie dyplom
uznania za duży wkład pracy w przeprowadzeniu zawodów latawcowych w 1976 r. W oma-
wianym okresie odbyło się również uroczyste otwarcie pawilonu nr 19 z udziałem władz WSS,
Burmistrza Miasta oraz Sekretarza Komitetu PZPR. Pierwszym kierownikiem nowo otwartej
placówki została Krystyna Wasiak. W latach 1977 – 1982 Radzie Nadzorczej przewodniczył
Edward Zawierucha, a pełnienie obowiązków Dyrektora Oddziału kontynuowała Sabina
Majda.

Lata 80-te stały pod znakiem zmian gospodarczych w kraju, w tym również w spółdziel-
czości. W 1982 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo spółdzielcze, dająca spółdzielniom
„wolność gospodarowania”, zawartą w trzech określeniach: samodzielność, samorządność,
samofinansowanie. Zlikwidowano WSS-y, a w ich miejsce powstały Wojewódzkie Związki
Spółdzielni Spożywców lub Oddziały Wojewódzkie Centralnego Związku  Spółdzielni Spo-
żywców w Warszawie. Ozorkowski Oddział WSS ponownie stał się – jako Społem PSS 
w Ozorkowie – samodzielną jednostką. W tym
okresie handel borykał się z brakami towarowymi,
obowiązywała reglamentacja podstawowych arty-
kułów żywnościowych,  brakowało surowców do
produkcji w piekarniach i ciastkarniach, zmalała
liczba klientów zakładów gastronomicznych. W tej
dekadzie Spółdzielnia prowadziła działalność 
w ponad 50-ciu placówkach, zatrudniając od 216
do 244 pracowników. Ilość członków PSS oscylo-
wała wokół 5 tys. osób, stopniowo spadając 
(w 1988 roku - 3,2 tys. członków), zyski spółdzielni
rosły (od 17 mln w 1984 do 96 mln w 1988). W tym
okresie pracami Spółdzielni kierował Zarząd: Sa-
bina Majda, Zdzisław Targalski, Aurelia Barczyńska.

ROK ZAŁOŻENIA 1920
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Otwarcie pawilonu nr 19 - 1976 rok

Otwarcie pawilonu nr 19 - 1976 rok

Członkowie Spóldzielni na pochodzie 1-majowym - 1988 r.
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Wraz z przemianami ustrojowymi przełomu lat 80-tych i 90-tych skończył się okres gos-
podarki nakazowo-rozdzielczej, rozpoczęła się era wolnego rynku. Przy galopującej inflacji,
drogich kredytach, niskiej podaży i wysokim popycie, rozregulowanych zasadach rynkowych
trudno było znaleźć swoje miejsce. Spółdzielnia zakupiła w 1991 roku 3 pawilony handlowe
od firmy OTEX, w skali ogólnej zmuszona była jednak sprzedać część nierentownego ma-
jątku (sklepy i pawilony handlowe, piekarnia) lub oddać w dzierżawę, także byłym pracow-
nikom. W 1999 roku, ramach adaptacji pomieszczeń magazynowych, uruchomiono galerię
handlową w sklepie nr 19 przy ulicy Starzyńskiego 8. Z 19 placówek detalicznych (rok 1994)
Spółdzielni pozostało 8 w 2001 roku, liczba pracowników spadła o połowę. Także w zakresie
członkostwa, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji w 1997 roku, liczba członków Społem
w Ozorkowie spadła do 311 osób.

Następowały też zmiany kadrowe w kierownictwie PSS. W 1991 r., po przepracowaniu 25
lat na stanowisku prezesa Zarządu na emeryturę przeszła Sabina Majda. Po niej, w dekadzie
lat 90-tych Zarząd tworzyli:

Lata 1991-1995: Andrzej Błaszczyk - prezes, Teresa Kałuska, Czesław Kinas

Rok 1995: Jacek Jerzak - prezes, Teresa Kusztelak

Lata 1996-2000: Zbigniew Kowalczyk - prezes, Teresa Kusztelak, Elżbieta Kukuła

Lata 2000-2017: Grażyna Dobrowolska - prezes, Elżbieta Kukuła, Urszula Marczewska.

W tym okresie Radzie Nadzorczej przewodniczyli:

- Zygmunt Teodorczyk 1990-1992 -  Urszula Wawrzyniak 1993

- Sabina Majda 1994-1995 -  Czesław Kinas 1996-1997

- Grażyna Dobrowolska 1998-1999 -  Mirosława Wyrzykowska 2000.

Aby nie pozostać w tyle za wymogami współczes-
nego rynku i liczyć się w „bitwie o handel” z zachod-
nimi sieciami handlowymi, w pierwszej dekadzie
nowego millenium ozorkowska PSS skupiła wysiłki
na remontach, adaptacjach i modernizacjach swoich
obiektów handlowych. Oddano do użytku m.in. sklep
nr 14 przy ul. Zagajnikowej 18A wybudowany w miej-
scu starego pawilonu handlowego (2001), dwie pla-
cówki przy ul. Nowe Miasto 8 (2003) i jedną przy
ulicy Cegielnianej, wzniesiono obiekty przy ul. Sta-
rzyńskiego 8 - dwa handlowe (2004 i 2005) i usłu-
gowy (2009) wraz z wyłożeniem kostki brukowej
wokół pawilonu i utworzeniem wjazdu na teren
obiektu. Wyremontowano, rozbudowano i unowo-
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Pawilon Handlowy przy ul. Starzyńskiego 8 
- dobudowana część budynku pod wynajem

Nowy sklep nr 14 przy ul. Zagajnikowej 18A Otwarcie sklepu przy ul. Nowe Miasto 8

cześniono szereg sklepów - przy ulicach: Listopado-
wej 2,  Łęczyckiej 23, Maszkowskiej 35, Listopadowej
22, Wyszyńskiego 10, Mielczarskiego 39, wymieniono
też okna w biurowcu Spółdzielni.

W 2010 roku prawie 150 tys. zł przeznaczono na
komputeryzację placówek, zamontowanie nowego
monitoringu, reklam świetlnych, podłączenie do
miejskiej sieci ciepłowniczej obiektu przy ul. Listopa-
dowej 22 i zakupienie na własność działki o pow. 350
m2 przy ul. Konstytucji 12/14. W tym czasie spółdziel-
nia prowadziła działalność w 8 placówkach detalicz-
nych, których obroty przekroczyły 13 mln zł, wynik
finansowy - 290 tys. zł, przeciętne zatrudnienie wy-
nosiło 46 etatów, liczba członków -  251 osób.

PSS w Ozorkowie rozwijała się prężnie (dynamika
rozwoju w 2007 roku – 117,5%), co w 2009 roku zos-

tało zauważone i docenione przez kapitułę Orła Agrobiznesu, nagrody nadanej Spół-
dzielni za „sukces ekonomiczny, wiarygodność firmy jako partnera handlowego 
i rzetelnego pracodawcy”. Z kolei w grudniu 2011 roku, na podstawie przeprowa-
dzonej analizy za okres 5 lat dokumentującej rosnącą wartość rynkową firmy -  In-
stytut Nowoczesnego Biznesu przyznał Społem PSS w Ozorkowie statuetkę
„Geparda Biznesu 2010”. Sukces ten Spółdzielnia powtórzyła w 2020 roku, otrzy-
mując „Geparda Biznesu 2019” na podstawie 3-letniej analizy wyników, przyjmując
jako rok bazowy 2017 i lata kolejne - 2018 i 2019. 

W celu budowania relacji z kontrahentami handlowymi, zwiększenie efektyw-
ności sprzedaży i wspólnego działania na rzecz kreowania wizerunku „Społem”,
Spółdzielnia w 2012 roku przystąpiła do grona uczestników ogólnopolskiego 
programu lojalnościowego „Społem znaczy Razem”. W kolejnych dwóch latach
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Otwarcie sklepu przy ul. Nowe Miasto 8

Sklep nr 14
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sklepy nr 19, 14 i 23 zostały zmodernizowane i przystosowane do Sieci Nasz Sklep - „Delika-
tesy Premium”. Wymieniono urządzenia chłodnicze, wyposażenie i wystrój placówek. Wpro-
wadzono nowoczesne standardy wizualizacji, obsługi działań marketingowych 
i atrakcyjnej oferty handlowej oraz zmieniono wyposażenia stoisk ze sprzedażą towarów
świeżych, piekarskich i ciastkarskich, mięsno-wędliniarskich, owocowo-warzywnych, 
nabiałowych oraz monopolowo-cukierniczych.

W połowie 2. dekady XX wieku uregulowano stan prawny majątku spółdzielni, m.in. placówek
przy ul. Zagajnikowej 18a, Wyszyńskiego 10, siedziby Spółdzielni przy ul. Średniej. Wykupiono
też na własność działkę przy ul. Cegielnianej 25 oraz część działki przy ul. Wyszyńskiego 10.

W 2015 - jubileuszowym roku 200-lecia nadania praw miejskich miastu Ozorków, Rada
Miejska wyróżniła Spółdzielnię za działalność na rzecz miasta odznaczeniem „Zasłużony 

Pawilon przy ul. Starzyńskiego 8

Sklep nr 19

Sklep nr 15

ROK ZAŁOŻENIA 1920

dla Miasta Ozorkowa”.

W 2018 roku nastąpiła istotna zmiana w składzie osobowym Zarządu. Ode-
szła na emeryturę długoletnia, zasłużona dla Spółdzielni prezes – Grażyna
Dobrowolska. Od 1 stycznia 2018 roku jej działalność na stanowisku prezesa
Zarządu PSS kontynuuje Agnieszka Derlecka. Podjęto się nowych wyzwań.
Największą z nich była modernizacja kotłowni w budynku administracyjno -
biurowym przy ul. Średniej 6, polegająca na poprowadzeniu zewnętrznej po-
dziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą C.O. oraz do-
stosowaniem obiektu do wymogów przeciwpożarowych. W celu racjonalnego
gospodarowania energią cieplną, w budynku przy ul. Starzyńskiego 8 
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Sklep nr 23

Sklep nr 24
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zmodernizowano kotłownię, wymieniono piec na nowej generacji kocioł opalany pelletem,
a także został m.in. zamontowany system głowic termostatycznych, pozwalający na zdalne
konfigurowanie ustawień temperatury w poszczególnych lokalach. Rok później w tym
samym obiekcie rozpoczęto - przy wsparciu WFOŚiGW - budowę elektrowni fotowoltaicznej

o mocy 38,40 kWh, usadowioną na dachu budynku.  A następnie zaplanowano
budowę kolejnej instalacji fotowoltaicznej przy ul. Zagajnikowej - tym razem
na gruncie. W celu dalszego ograniczania ciągle rosnących kosztów energii
elektrycznej, zmodernizowano system oświetlenia w pawilonie przy ul. Sta-
rzyńskiego i sklepach przy ul. Łęczyckiej i przy ul. Nowe Miasto, co pozwoliło
na zredukowanie poboru mocy. W trosce o bezpieczeństwo ludzi i dbałość 
o wizerunek Firmy, w ostatnim czasie wymieniono i przebudowano 
nawierzchnię terenu przyległego do budynku siedziby Spółdzielni wraz z wy-
mianą bramy wjazdowej. Łącznie, od 2018 roku, na inwestycje, remonty,
zakup środków trwałych i wyposażenia placówek Spółdzielnia poniosła na-
kłady w wysokości ponad 700 tys. zł.

Pod sztandarem misji społecznej Spółdzielnia na przestrzeni lat wspierała
działalność organizacji dobroczynnych, szkoły, akcje społeczne inicjowane
przez działające w mieście stowarzyszenia i samorząd lokalny.

Sklep nr 5

Instalacja fotowoltaiczna przy ul. Zagajnikowej

Nowe oświetlenie w sklepie przy ul. Starzyńskiego
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Tradycją ozorkowskiej Spółdzielni stały się organizowane corocznie
wycieczki krajoznawczo – turystyczne. Były one formą podziękowania
członkom spółdzielni za ich twórczy wysiłek a pracownikom za trudną,
sumienną i odpowiedzialną pracę. 

Zwiedzano wszystkie regiony Polski:

• 2005 - Częstochowa, Licheń;

• 2006 - Niepokalanów, Łowicz, Nieborów;

• 2007 - Olsztyn k/Częstochowy;

• 2008 - Kielce, Sandomierz;

• 2009 - Kazimierz Dolny, Lublin, Majdanek;

• 2010 - Gdańsk, Gdynia, Sopot;

• 2011 - Olsztyn k/Częstochowy;

• 2012 - Kraków, Wieliczka, Wrocław;

• 2013 - Kudowa, Kłodzko, Skalne Miasto;

• 2014 - Poznań;

• 2015 - Kaszuby, (Szymbark, Wieżyca);

• 2016 - Podlasie, (Białystok, Supraśl, Sokółka, 
Kruszyniany, Święta Woda);

• 2017 - Warszawa;

• 2018 - Olsztyn k/Częstochowy;

• 2019 - Karpacz, Praga.

Sklep nr 7

Agnieszka Derlecka - Prezes "SPOŁEM" PSS w Ozorkowie oraz Wiesława Kołek - Prezes Zarządu SDH "CENTRAL" w Łodzi podczas obchodów 150-lecia powstania "SPOŁEM" Spółdzielczości Spożywców w Polsce w Zamku Królewskim w Warszawie - 12 września 2019 r.

Członkowie ozorkowskiej Spółdzielni 
podczas wspólnych wyjazdów
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Dzisiaj Społem PSS w Ozorkowie prowadzi działalność poprzez 7 placówek handlo-
wych zlokalizowanych na teranie miasta. Jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą
się Firmą. Stabilna sytuacja finansowa pozwala część wypracowanych zysków przeznaczać na
dalszy rozwój, a prowadzone inwestycje zmieniają nie tylko oblicze samej Spółdzielni, ale także
miasta, w którego krajobraz dzisiejsza Społem PSS w Ozorkowie wpisana jest od 100 lat.

W jubileuszowym roku 100-lecia działalności Społem PSS w Ozorkowie nad jej pracą
czuwa Rada Nadzorcza w osobach:

1. Andrzej Błaszczyk - przewodniczący, 2. Jadwiga Ogińska - wiceprzewodnicząca

3. Teresa Rogalska, 4. Janina Starzyńska, 5. Jolanta Lisiecka.

Pracą Spółdzielni kieruje Agnieszka Derlecka – prezes Zarządu.

Członkowie ozorkowskiej Spółdzielni 
podczas wspólnych wyjazdów

Siedziba PSS „SPOŁEM” w Ozorkowie
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Pierwsza wzmianka o Ozorkowie - małej wiosce położonej wśród lasów i bagien, 
należącej do rodu Szczawińskich, herbu Prawdzic, pojawiła się  1344 roku. Na początku XIX
wieku Ignacy Starzyński, pragnąc ożywić gospodarczo swoją osadę Ozorków, sprowadza do
niej 19 sukienników i farbiarzy z Saksonii. W 1815 roku ilość osadników wzrosła już do 117,
a liczba mieszkańców wsi przekacza 2 tys., pod-
czas gdy miasteczko Łódź zamieszkiwało 
wówczas zaledwie 331 osób. W rok później, w 1816
roku Ozorków uzyskuje prawa miasta prywatnego,
co wyraźnie przyspiesza jego rozwój.

W 1821 roku osiedlili się w Ozorkowie bracia
Schlőesserowie z Akwizgranu (Aachen), którzy za-
łożyli nowoczesną przędzalnię wełny oraz ba-
wełny, o pełnym cyklu produkcyjnym. W ten
sposób Ozorków zapoczątkował rozwój przemysłu
sukienniczego w regionie, tworząc z czasem naj-
większy w Polsce ośrodek przemysłu włókienni-
czego. 

Po upadku powstania listopadowego miasto 
popadło w stagnację, spowodowaną utratą zamó-
wień dla armii Królestwa Kongresowego, represyj-
nymi barierami celnymi, rosnącą rolą rozwi-
jających się dynamicznie sąsiednich miast rządo-
wych Zgierza i Łodzi oraz wypieraniem z rynku
tkanin wełnianych przez bawełniane.  Wraz z uzys-
kaniem statusu miasta rządowego w roku 1866,
nastąpiło ożywienie gospodarcze. W latach 80.
XIX wieku miasto liczyło już 10.367 mieszkańców,
w tym 2.773 katolików, 2.778 ewangelików, 23
prawosławnych, 4.803 Żydów, żyjących ze sobą 
 w atmosferze zgodzy i tolerancji. W mieście znaj-
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dowały się wówczas kościół katolicki, ewangelicki i sy-
nagoga, cztery szkoły, przytułek dla ubogich, towarzy-
stwo strzeleckie, urząd miejski, stacja pocztowa i
telegraficzna. Roczna produkcja z 40 fabryk osiągała
wartość 1,25 mln rubli.

Pierwsza wojna światowa wywołała kolejny regres gos-
podarczy miasta. Nowe podstawy rozwojowe zapewnił
miastu dopiero okres niepodległego bytu państwowego.
Miasto zostało połączone linią tramwajową ze Zgierzem
i Łodzią (1922) i kolejową z Łodzią i Kutnem (1925), wy-
kupiło z rąk prywatnych elektrownię i rozbudowało sieć
elektryczną. 

I ponownie czas dobrej koniunktury miasta zahamowała
II wojna światowa. Miasto zostało włączone do III Rzeszy, w latach 1943–1945 nosiło nazwę
Brunnstadt. Eksterminacyjna polityka okupanta, prowadzona wobec mieszkańców pocho-
dzenia żydowskiego, zredukowała do niespełna 10.000 liczbę mieszkańców Ozorkowa. 

W okresie PRL-u odbudowano i modernizowano zakłady przemysłu włókienniczego, takie
jak OZPB „Morfeo”, powstały na bazie przedwojennej Manufaktury Schlösserowskiej czy 
zakład odzieżowy ZPK „Latona”. Powiększono obszar miasta, włączając do niego sąsiednie
miejscowości. Nastąpił gwałtowny rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury
miejskiej. Dominująca rola przemysłu włókienniczego i odzieżowego trwała do lat 90-tych
XX wieku. Podobnie jak w innych ośrodkach włókiennictwa, również w Ozorkowie nastąpił
regres tej branży i główne zakłady, stanowiące podstawowy filar zatrudnienia, przestały 
istnieć. 

Obecnie gospodarka miasta jest zdywersyfikowana, posiada charakter wielobranżowy, nie
ma  zdecydowanie dominującej gałęzi gospodarczej, natomiast coraz większą rolę odgrywa
sektor usług. Doskonałe położenie komunikacyjne Ozorkowa - tuż przy autostradzie A2
(Świecko-Terespol), nieopodal A1 (Cieszyn-Gdańsk) – pozwala na rozwój nowych rodzajów
działalności gospodarczej (gastronomia, hotelarstwo) oraz usług związanych z obsługą ruchu
tranzytowego (usługi logistyczne i spedycyjne, motoryzacyjne, punkty odpraw celnych itp.).
Atrakcyjność inwestycyjną miasta podnoszą obszary strefy ekonomicznej - Podstrefa 
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Ozorków, będącej częścią Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.

Dzisiejszy, blisko 20-tysięczny Ozorków, wchodzi w skład
Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, a bliska odległość od
Łodzi (ok. 25 km) – z bardzo dobrym połączeniem 
komunikacyjnym, m.in. do niedawna działającą naj-
dłuższą linią tramwajową w Polsce, a dziś komunikacją
zastępczą - daje możliwość wykorzystania potencjału
gospodarczego, naukowego i oferty kulturalnej stolicy
województwa. Miasto posiada dobrze rozwiniętą infras-
trukturę techniczną: sieć wodociągową ze stacją uzdat-
niania wody, kanalizację sanitarną z oczyszczalnią
ścieków, sieć gazową, ciepłowniczą i kanalizacji deszczo-
wych. 

Liczne obiekty sportowo – rekreacyjne, m.in. kryta pły-
walnia, hala sportowa, boiska do piłki nożnej i wielo-
funkcyjne, stadion sportowy zachęcają do aktywnego
wypoczynku. We wschodniej części miasta znajduje się
Zalew Ozorkowski - sztuczny zbiornik wodny (pow. 12,2
ha), wykorzystywany jest w celach rekreacyjnych;
można tu plażować, uprawiać sporty wodne lub łowić
ryby. Na terenie miasta rośnie ponad stuhektarowy Las
Komunalny, a w pobliżu miasta znajdują się dwa duże
kompleksy leśne - w Grotnikach i Sokolnikach, również
pełniące funkcję rekreacyjno – wypoczynkową. Także
turyści znajdą tu liczne atrakcje, przypominające histo-
rię miasta, m.in. Pałac Fryderyka Schlőessera (lata 30-
te XIXw.), Pałac Henryka Schlőessera (1852-1876), kościół ewangelicko-augsburski (1842),
kościół parafialny św. Józefa (1668), Plac Jana Pawła II, budynki kompleksu rezydencjonal-
nego rodziny Scheiblerów, drewniane domy przy głównej ulicy miasta czy mural upamięt-
niający bitwę nad Bzurą, największej bitwy kampanii wrześniowej 1939.  
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„Interes, który nic poza pieniędzmi 
nie przynosi, jest złym interesem.” 

Henry Ford

Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami i organi-
zacjami pozarządowymi nawiązywana jest często w związku
z realizacją przez te pierwsze ich strategii społecznej od-
powiedzialności. Firmy wspólnie ze stowarzyszeniami
lub fundacjami podejmują się rozwiązywania takich
problemów społecznych jak np. bieda, wykluczenie spo-
łeczne czy zmiany klimatyczne. Z konieczności zawiera
się wówczas sojusze z partnerami społecznymi.

W przypadku „Społem” Powszechnej Spół-
dzielni Spożywców w Ozorkowie oraz Polskiego
Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę –
oddział łódzki w Ozorkowie takiej konieczności nie
było. To raczej potrzeba niesienia dobra przez
przedsiębiorcę i otwarcie na problemy innych spo-
wodowały, iż współpraca miedzy tymi dwoma jed-
nostkami rozwija się od 20 lat.

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ozor-
kowie wspierała i wspiera od lat Stowarzyszenie pod-
czas realizacji zadań statutowych i pomaga w orga-
nizacji imprez cyklicznych tj. Piknik Integracyjny,
Szopki Bożonarodzeniowe Ziemi Łódzkiej, Spotkania
Wielkanocne i Bożonarodzeniowe, które mają na celu
integracje mieszkańców, dzieci młodzieży i osób z nie-
pełnosprawnością. 

„Społem” PSS jest jednym z darczyńców konkursów
dla dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnością 

Prezes Grażyna Dobrowolska

Jury konkursu plastycznego, w środku Agnieszka Derlecka - prezes
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z terenu województwa łódzkiego przekazując produkty 
spożywcze, ale również nagrody dla laureatów. Przed-
stawicielki „Społem” PSS w Ozorkowie Pani Prezes 
Grażyna Dobrowolska jak również obecna Pani Prezes
Agnieszka Derlecka, to osoby bez których nie może
odbyć się żadna Komisja Konkursowa organizowanych
przez Stowarzyszenie inicjatyw. Swoim poczuciem
smaku, estetyki i spojrzeniem od serca wybrały na prze-
strzeni lat laureatów i zwycięzców o niesamowitym 
talencie artystycznym.

„Społem” PSS w Ozorkowie to również instytucja,
która wspiera od lat zbiórkę żywności przeprowadzaną
przez Stowarzyszenie na rzecz najuboższych, wielodziet-
nych rodzin i osób z niepełnosprawnością, dzięki możli-
wości przeprowadzanych zbiórek nasi podopieczni mogą
wyprawić święta i cieszyć się chwilą. Działania wspierające Stowarzyszenie podejmują także
bezinteresownie inne firmy jak np. Pan Artur Polak, prowadzący działalność PHU Art-Pol,
wspierając i obdarowując naszych podopiecznych świeżymi owocami, które umilają im
ważne wydarzenia kulturalne. 

Wszystkie te działania sprawiły, iż „Społem„ PSS w Ozorkowie stał się przyjacielem 
Stowarzyszenia, otrzymując honorowy tytuł i miano głównego darczyńcy. Wyróżnienie to
wręczono podczas jednego z Pikników Integracyjnych na ręce Pani Prezes Grażyny Dobro-
wolskiej. 

Ale to nie koniec, współpraca rozwija się w coraz większym zasięgu i na innych polach te-
matycznych, a nasza wdzięczność jest nieoceniona. Bardzo Gratulujemy, iż nasz Przyjaciel
„Społem” PSS w Ozorkowie obchodzi swoje stulecie to świadczy o mocy, dojrzałości
i ogromnym doświadczeniu jakim dzielą się z nami każdego roku. Dziękujemy 
„Społem” PSS.

W imieniu Zarządu Oddziału Łódzkiego PSLCnP
Prezes Halina Chojnacka

ROK ZAŁOŻENIA 1920

Halina Chojnacka - Prezes Oddziału Łódzkiego PSLCnP wraz z laureatami prezentacji poezji andrzejkowych i jury 

Jury konkursu tradycji bożonarodzeniowych, Tomasz Komorowski 
- Wójt Gminy Ozorków, Agnieszka Derlecka - prezes Spółdzielni
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www.miodypolskie.com

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ozorkowie
ul. Średnia 6, 95-035 Ozorków, tel. 42 277-00-17, 

e-mail: sekretariat@spolemozorkow.pl; www.ozorkow.spolem.org.pl

WYKAZ SKLEPÓW „SPOŁEM” PSS W OZORKOWIE
Sklep Nr 5, adres: ul. Cegielniana 25/27 w Ozorkowie, sklep o pow. 106,8 m²,
• oferta: art. ogólno-spożywcze (nabiał, wyroby cukiernicze, ciasta, drób, wędliny,
owoce, mrożonki, napoje, alkohol), papierosy, art.chemiczno-kosmetyczne, prasa.
Sklep Nr 7, adres: ul. Listopadowa 2 w Ozorkowie, sklep o pow. 55,90 m²,
• oferta: art. ogólno-spożywcze (nabiał, wyroby cukiernicze, ciasta, drób, wędliny,
owoce, mrożonki, napoje, alkohol), papierosy, art.chemiczno-kosmetyczne, prasa.
Sklep Nr 14, adres: ul. Zagajnikowa 18a w Ozorkowie, sklep o pow. 98,4 m²,
• oferta: art. ogólno-spożywcze (nabiał, wyroby cukiernicze, ciasta, drób, wędliny,
owoce, mrożonki, napoje, alkohol), papierosy, art.chemiczno-kosmetyczne, prasa.
Sklep Nr 15, adres: ul. Łęczycka 23 w Ozorkowie, sklep o pow. 126 m²,
• oferta: art. ogólno-spożywcze (nabiał, wyroby cukiernicze, ciasta, drób, wędliny,
owoce, mrożonki, napoje, alkohol), papierosy, art.chemiczno-kosmetyczne, prasa.
Sklep Nr 19, adres: ul. Starzyńskiego 8 w Ozorkowie, sklep o pow. 1004,5  m²,
• oferta: art. ogólno-spożywcze (nabiał, wyroby cukiernicze, ciasta, drób, wędliny,
owoce, mrożonki, napoje, alkohol), papierosy, art.chemiczno-kosmetyczne, prasa,
art. gospodarstwa domowego i wyposażenia wnętrz (szkło, ceramika, porcelana,
metal, plastik, tekstylia kuchenne i łazienkowe). Oprócz delikatesów prowadzonych
przez Spółdzielnię, w budynku Najemcy prowadzą: Oddział PKO BP SA, sklepy odzie-
żowe, z galanterią i biżuterią, punt usługowy telefonii komórkowej w części galerii hand-
lowej, oraz sklep z wystrojem okien, 0ptyk i punkt świadczący usługi kosmetyczne.
Sklep Nr 23, adres: ul. Nowe Miasto 8 w Ozorkowie, sklep o pow. 238,50 m²,
• oferta: art. ogólno-spożywcze (nabiał, wyroby cukiernicze, ciasta, drób, wędliny, 
owoce, mrożonki, napoje, alkohol), papierosy, art.chemiczno-kosmetyczne, prasa. 
W budynku sklepu mieści się również placówka bankowa, prowadzona przez Najemcę.
Sklep Nr 24, adres: ul. Maszkowska 35 w Ozorkowie, sklep o pow. 68 m²,
• oferta: art. ogólno-spożywcze (nabiał, wyroby cukiernicze, ciasta, drób, wędliny,
owoce, mrożonki, napoje, alkohol), papierosy, art.chemiczno-kosmetyczne, prasa.
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PREZENTACJ E 
FIRM

Wieloletnia współpraca partnerska z firmami handlowymi, usługowymi i produkcyjnymi 
zaowocowała ich udziałem w wydaniu tego folderu, za co im 

serdecznie dziękujemy.

Z okazji jubileuszu 100-lecia 
wszystkim działaczom spółdzielczym, emerytom i pracownikom, którzy współtworzyli 

i tworzą historię oraz teraźniejszość Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” 
w Ozorkowie należą się słowa podziękowania i wyrazy szacunku.

Podziękowania i życzenia dobrej, życzliwej i satysfakcjonującej współpracy 
kierujemy do władz samorządowych, instytucji i firm 

współpracujących z naszą Spółdzielnią, oraz dla wszystkich naszych 
klientów i sympatyków. 
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HURTOWNIA PIWA, WINA, WÓDKI   PIWWNIAOTHUR  ÓDKIÓWWINA, A, PIW       

www.swiecickizdroj.pl
Adres: Tuszynek Majoracki, ul. Królewska 47, 95-080 Tuszyn

Rozlewnia: ul. Stara Wieś 1/14, 95-080 Żeromin

Z okazji jubileuszu 
100 rocznicy 
działalności firmy 

w Ozorkowie
producent wody alkalicznej 

składa serdecznie gratulacje.
Pracownicy pragną życzyć sukcesów 

w rozwoju oraz podziękować za 
dotychczasową współpracę z nadzieją

na jej dalszą, owocną kontynuację.
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Pobierz aplikację mobilną  
i oszczędź jeszcze więcej czasu.

Dołącz do 15 tysięcy 
użytkowników eurocash.pl
i zyskaj przewagę nad swoją konkurencją.

  

 
  

Z aplikacji mobilnej eurocash.pl  
korzysta już ponad 6,5 tysiąca  

użytkowników miesięcznie.
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Wêdliny
 prosto z wêdzarni
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Danuta Lewandowska
Cedrowice – Parcela 9

95-035 Ozorków, tel. 42 718 12 11

e-mail: dana.cedrowice@gmail.com 

Z okazji 100-lecia 
w Ozorkowie

życzymy kolejnych 100 lat pełnych sukcesów

i zadowolonych klientów!

Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o.
ul. Spiessa 7, 20-270 Lublin

tel. +48 814 632 349, fax +48 814 632 298
e-mail: lublin.pszczolka@fcpszczolka.pl
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          95-030 Rzgów ul.£ódzka 26

     e-mail:biuro@primex.info.pl

             www.primex.info.pl

               tel. 609 940 092

tel./fax 42 227-82-02, 42 227-82-03

YBUCDYSTRRY

rr

      95-030 Rzgów ul.£ódzka 26

     e-mail:biuro@primex.info.pl

             www.primex.info.pl

               tel. 609 940 092

tel./fax 42 227-82-02, 42 227-82-03

SPO¯YWCCJAA

rimririmex

  

 SPO¯YWCZA
  

1

  

TNERÓWAR         PPA
NASZWSPIERAMYY 

100 lat

  

 NASZYCH 

  

Ozorków

100 lat

  

Ozorków

100 lat
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Lody i mrożonki - jakośé w dobrej cenie
www.zesiuk.pl

Z okazji jubileuszu 100 rocznicy 
działalności 

w Ozorkowie
Pragniemy życzyć dalszych sukcesów oraz podziękować 
za dotychczasową współpracę z nadzieją na jej dalszą, 

owocną kontynuację.
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Naszą misją jest kreowanie rozwiązań, dzięki
którym Spółdzielnie będą mogły zaspakajać oczekiwania
klientów, być bardziej konkurencyjne oraz umacniać
własną pozycję na rynku.

Krajowa Platforma Handlowa 
Społem Sp. z o.o.
ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa
e-mail: kphspolem@kphspolem.pl, www.kphspolem.pl

Z okazji jubileuszu 100-lecia
działalności PSS „SPOŁEM” 

w OZORKOWIE
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