


Organizatorzy:
„Społem” PSS w Zawierciu
Centrum Inicjatyw Lokalnych 
ARK Agencja Pracy

Informacje organizacyjne:
Termin: 21.10.2016 
Start: godz. 10.00, parking przy CIL, ul. Senatorska 14
Meta: ok. godz. 15.00 , Sklep „CENTRUM”, ul. Generała Sikorskiego 22

Forma:
Gra miejska promująca zagadnienia z zakresu handlu i ekonomii oraz miejscowe placówki handlowe.

Uczestnicy:
Młodzież szkół średnich z powiatu zawierciańskiego
Zespoły 3 – 5 osobowe

Cele gry:
- popularyzacja miejscowych placówek handlowych,
- kształtowanie postawy świadomego konsumenta,
- promowanie działania zespołowego i współpracy,
- promowanie wiedzy z zakresu handlu i ekonomii.

Uwagi:
Ilość zespołów ograniczona – każda szkoła może zgłosić 1 drużynę.
Każda drużyna powinna mieć swojego opiekuna.
Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 10.10.2016 r. włącznie, za pomocą poczty internetowej pod 
adresem: jawor@cil.org.pl.

Zasady:
Zadaniem uczestników będzie pokonanie wyznaczonej trasy Gry miejskiej.
Trasa składać się będzie z 5 obiektów – punktów kontrolnych, do których uczestnicy muszą dotrzeć 
i rozwiązać wyznaczone zdania punktowe, sprawdzające ich wiedzę m.in. z zakresu rozwoju handlu 
w Zawierciu i placówek handlowych na terenie miasta. Ilość zdobytych punktów zadecyduje o końcowej 
klasyfikacji i zdobyciu nagrody.
Gra rozpocznie się o godzinie 10:00, drużyny startują z parkingu przy Centrum Inicjatyw Lokalnych, 
ul. Senatorska 14.
Każda kolejna drużyna rozpocznie Grę 10 minut po stracie poprzedniej.
W miejscu rozpoczęcia Gry każda z drużyn otrzyma „Kartę Startową” (zawierającą m.in. liczbę i dane 
uczestników, liczbę punktów osiągniętych za poszczególne zadania).
W każdym punkcie kontrolnym liczba uczestników w zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy 
oznaczoną na Karcie Startowej. (W razie niezgodności zespół może zostać zdyskwalifikowany).
Uczestnicy Gry, w trakcie jej trwania mogą poruszać się wyłącznie pieszo.
Wygrywa zespół, który zbierze największą liczbę punktów.

mailto:%20jawor@cil.org.pl


Nagrody:
Dla uczestników przewidziano atrakcyjne nagrody. 
Za zajęcie przez zespół:
1 miejsca – bon podarunkowy w wysokości 200 zł dla każdego uczestnika drużyny;
2 miejsca – bon podarunkowy w wysokości 100 zł dla każdego uczestnika drużyny;
3 miejsca – bon podarunkowy w wysokości 75 zł dla każdego uczestnika drużyny;
oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych zespołów.
Dla opiekunów zwycięskich drużyn (1, 2 i 3 miejsce) przewidziano zestawy upominkowe.

Pozostałe informacje:
Planowane zakończenie: ok. godz. 15:00, sklep „Centrum”, ul. Generała Sikorskiego 22.
Szczegółowy regulamin Gry zostanie przesłany do wglądu.
Szczegółowe informacje na stronach www.cil.org.pl, www.zawiercie.spolem.org.pl.

http://www.zawiercie.spolem.org.pl/
http://www.cil.org.pl/


MATERIAŁY na temat SPÓŁDZIELCZOŚCI SPOŻYWCÓW w ZAWIERCIU

Spółdzielczość na ziemi zawierciańskiej działa od 1885r. pod różnymi nazwami (Przyszłość, 
Wysoka, Promień, Warta). W dniu 5 grudnia 1948r. zostały połączone wszystkie istniejące w 
Zawierciu Spółdzielnie przyjmując nazwę „Spółdzielnia Spożywców z odpowiedzialnością 
udziałami” a siedziba jej mieściła się przy ul. 3-go Maja 11 w Zawierciu. W 1955 roku Spółdzielnia 
zmienia nazwę na „Powszechną Spółdzielnię Spożywców”,  a od 24 maja 1983 działa pod obecną 
nazwą -  „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców.

Pierwsze placówki i zakłady były bardzo małe i prymitywnie wyposażone. Pierwszą dużą 
inwestycją Spółdzielni była budowa piekarni mechanicznej przy ul. Mostowej 22, która została 
uruchomiona w 1953 roku.

 W latach 60 – 70 nastąpił rozwój sieci, powstają nowe pawilony i następuje modernizacja 
istniejących. W tym okresie do użytku oddano pawilony handlowe przy ul. Stary Rynek, Miodowej,
Popielarskiego, Blanowskiej, Włodowskiej, Zródlanej, Aptecznej, Mrzygłodzkiej, Paderewskiego 
„Nasz Dom”, Sikorskiego „Centrum” oraz ciastkarnia „Bajka” przy ul. Paderewskiego i restauracja 
„Kryształowa” przy ul. Towarowej. 

W 1968 roku, w wyniku realizacji programu rekonstrukcji spółdzielczości spożywców w 
kraju, powstaje Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Katowicach, a nasza Spółdzielnia staje się 
jej oddziałem. 

W roku 1976 Spółdzielnie zostały zobowiązane do prowadzenia działalności handlowej 
tylko w zakresie handlu żywnością i artykułami częstego zakupu, natomiast cała sieć przemysłowa 
zostaje przekazana na rzecz handlu państwowego tj. WPHW (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 
Handlu Wewnętrznego)

Koniec lat 70 i początek 80 to trudny okres dla handlu żywnością. Narastający kryzys 
gospodarczy, centralne sterowana gospodarka, braki towarowe powodują, że sklepy kojarzą się z 
pustymi półkami. Do najważniejszych dla Spółdzielni wydarzeń w latach osiemdziesiątych należy 
wejście w życie w dniu 1 stycznia 1983r, ustawy Prawa Spółdzielczego na którą spółdzielcy 
oczekiwali od dawna. Dała ona możliwość przywrócenia Spółdzielni jako samodzielnego i 
samorządnego podmiotu gospodarczego.

20 stycznia 1990 r. zostały zlikwidowane wszystkie związki Spółdzielcze, w tym również 
„Społem” Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Katowicach, a spółdzielnie będące dotychczas 
jej oddziałami podejmują samodzielna walkę o utrzymanie się na rynku, borykając się licznymi 
problemami organizacyjnymi i finansowymi. Wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej 
dodatkowo osłabia Spółdzielnie. Powstały nowe prywatne sklepy, piekarnie, restauracje, bardziej 
atrakcyjne nowocześniejsze. Spółdzielnia zmuszona jest do zwrotu lokali dzierżawionych ich 
właścicielom. Rynek staje się ciaśniejszy, a klienci bardziej wymagający. Priorytetem Spółdzielni 
jest dostosowanie własnych placówek do warunków gospodarki rynkowej. Sklepy są 
modernizowane, unowocześniane, komputeryzowane, wdrażane są nowe techniki sprzedaży i 
działania marketingowe. Uruchomione zostały 3 hurtownie które zaspakajały potrzeby własnych 
placówek oraz obsługiwały znaczną część odbiorców prywatnych. 

W roku 1996 „Społem” wprowadziła pierwszą „kartę klienta’, która uprawniała posiadacza 
do bonifikaty przy zakupach w sklepach spółdzielni.

Dwudziesty wiek stawia przed spółdzielcami nowe problemy związane z dynamicznym 
rozwojem w Polsce hiper i supermarketów z silnym obcym kapitałem. Dla Spółdzielni to lata 
związane z  walką o utrzymanie się na rynku. Spółdzielnia podejmuje działania skierowane na 
poprawę wizerunku, umocnienie pozycji na rynku i maksymalne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań 
klientów. W miarę posiadanych środków własnych Spółdzielnia modernizuje posiadaną sieć 
placówek, rozszerzając powierzchnie handlową, wyposażając w nowy sprzęt i zmieniając wystrój. 
Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć kompleksową modernizację piekarni w 2001r.

 Cały czas stawiamy na rozwój i unowocześnianie placówek. Chcemy, aby klienci mogli 



dokonywać zakupów w nowoczesnych sklepach, których wygląd, warunki i jakość obsługi byłyby 
godne XXI wieku. Ciągłe działania modernizacyjne zmieniają wizerunek sklepów, dzięki czemu 
stają się placówkami na miarę obecnych czasów. W roku 2011 zmieniono elewację D.H. 
„Centrum”, 2012r. modernizacje przeszedł pawilon przy ul. Miodowej i 2012r. nowoczesną 
niespotykaną elewację otrzymał P.H „Nasz Dom”. W 2014r. pozyskaliśmy środki unijne na 
modernizację urządzeń w piekarni oraz zmieniona została elewacja pawilonu przy ul. Blanowskiej, 
a obecnie remontowana jest placówka przy ul. Spacerowej. W roku 2014 i 2016 jakość wyrobów 
piekarskich doceniła Loża Ekspertów działająca pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa. Cztery 
produkty: chleb graham, chleb zwykły, bułki poznańskie i pasztet wieprzowy otrzymały certyfikat 
„Doceń Polskie” a dwa ostatnie również tytuł „Top produkt”

W celu zawężenia więzi ze stałymi klientami w wrześniu 2011 roku wprowadzono nowy 
program lojalnościowy „Społem znaczy razem” w miejsce dotychczas funkcjonującej Karty klienta.

Obecnie „Społem” PSS w Zawierciu prowadzi działalność w 14 placówkach spożywczo-
przemysłowych, 3 sklepach przemysłowych, Zakładzie piekarskim, Ciastkarni i obsługuje 
Targowisko Miejskie. W piekarni spółdzielnia produkuje tradycyjne domowe wyroby 
garmażeryjne; smalec, sałatkę jarzynową, pierogi, krokiety, gołąbki, sznycle, kotlety schabowe i 
drobiowe, galaretkę wp. 

Dla wygody klientów placówki wyposażane są w nowoczesne maszyny jak samoobsługowa 
krajalnica do pieczywa i prasa do rozbijania mięsa znajdujące się w P.H.”Centrum. Pakowaczki 
hermetyczne przedłużające świeżość produktów posiada 7 placówek handlowych (2, 10, 12, 13,  
23, 24, 25 ) oraz rożna 5 sklepach ( 2, 12, 13, 24, 25).

W Spółdzielni pracuje 208 osób i jako firma z tradycją staramy się nadążyć za trendami 
rynku  i oczekiwaniami klientów. Nasz piorytet to wysoki poziom obsługi klienta i najwyższa jakość 
oferowanych produktów. Naszą siłą jest handel towarami świeżymi. Dużym atutem jest to, że 
posiadamy wiele sklepów osiedlowych, które traktują klienta indywidualnie, budując wzajemne 
zaufanie.


