
W grudniu
1905 r. sta-
raniem gro-
na spo∏ecz-
ników po-
wsta∏a w Ko-
le Spó∏dziel-
nia Spo˝yw-

ców „Spójnia”, której celem by∏o zaopatrzenie spo-
∏eczeƒstwa w towary pierwszej potrzeby, dobrej ja-
koÊci i po godziwych cenach. Kierownikiem „Spój-
ni” by∏ poczàtkowo Pan ¸´cki a nast´pnie Pan Ste-
fan Rosiak, który kierowa∏ Spó∏dzielnià do koƒca
I wojny Êwiatowej. 

Po wyzwoleniu w 1945 r. I Walne Zgromadzenie
Spó∏dzielni uchwala Statut i przyjmuje nowà nazw´
Spó∏dzielnia Spo˝ywców „Robotnik”. Cz∏onkami za-
∏o˝ycielami byli: Stanis∏aw Herman, Franciszek
Ignaczewski, Marian Kaliƒski, Zenon Krugier, Fran-
ciszek ¸ukasiewicz, Micha∏ Maciejewski, Edward
Nowakowski, Franciszek Pluciƒski, Roman Sawicki.

Znaczàcy rozwój Spó∏dzielni ma miejsce na prze-
∏omie lat 60 i 70-tych - powstajà nowe pawilony han-
dlowe, zak∏ady gastronomiczne (restauracja „Baszto-
wa”), piekarnia mechaniczna o zdolnoÊci produkcyj-
nej 6 t/16 h, masarnia, 2 magazyny handlowe.

Zmiana ustroju polityczno-gospodarczego w la-
tach 90-tych stawia Spó∏dzielni´ wobec konieczno-
Êci dostosowania si´ do gospodarki rynkowej
i sprostania silnej konkurencji, szczególnie ze stro-
ny prywtnego handlu, a po roku 2003 zagranicz-
nych sieci handlowych. Na prze∏omie lat 1990
i 1991 Spó∏dzielnia zmuszona jest oddaç szereg
placówek handlowych oraz zak∏ady produkcyjne
prawowitym w∏aÊcicielom.

W ramach wspó∏finansowania Êrodkami z fundu-
szu inwestycyjnego CZSS „Spo∏em” w Warszawie
zrealizowano budow´ pawilonu handlowego przy
ul. Bliznej oraz piekarni osiedlowej ze sklepem spo-
˝ywczym, a tak˝e uruchomiono na pow. 250 m2

sklep ca∏odobowy„Hermes” przy ul. W∏oc∏awskiej -
Niez∏omnych.

W 1998 r. Zarzàd realizuje polityk´ kreowanà
przez KZR w Warszawie dotyczàcà uruchamiania
sklepów typu LUX. Zmodernizowany i oddany do
u˝ytku sklep nr 33 jest pierwszà tego typu placów-
kà w woj. wielkopolskim. Kolejna modernizacja
obejmuje sklep nr 40 przy ul. Wojciechowskiego,
który od grudnia 2000 roku funkcjonuje pod szyl-
dem LUX-a.

Na 100-lecie istnienia Spó∏dzielni Zarzàd podej-
muje si´ modernizacji piekarni osiedlowej i prze-
kszta∏ca jà w Zak∏ad Piekarsko-Ciastkarski, który
spe∏nia wymogi Dobrej Praktyki Produkcyjnej,
i w którym rozpocz´to wdra˝anie systemu HACCP.
Zadanie to by∏o cz´Êciowo realizowane Êrodkami
Unii Europejskiej - w zakresie zakupu nowych ma-
szyn i urzàdzeƒ (pieca piekarskiego, komory fer-
mentacyjnej, ubijaczki cukierniczej, patelni elek-
trycznej i wózków rozrostu).

Na dzieƒ dzisiejszy Spó∏dzielnia w Kole posiada
105 cz∏onków (z udzia∏em 500 z∏otych), zatrudnia
92 pracowników i kszta∏ci 3 uczniów.
• Zarzàd Spó∏dzielni:
- Wojciech Jab∏oƒski - Prezes Zarzàdu
- Ewa Sujecka - Pe∏nomocnik d/s Finansowo-

-Ksi´gowych
- Franciszek Furmankiewicz - Pe∏nomocnik 

d/s Handlowo-Gospodarczych.
• Rada Nadzorcza:
- Zofia Sochacka - Przewodniczàca RN
- Krystyna Brzeziƒska - Z-ca Przew. RN
- Jolanta Sikorska - Sekretarz RN
- Zofia Markowska - Przew. Komisji Rewizyjnej
- Grzegorz Stru˝yƒski, Stefan Schyler, El˝bieta

Wolniarczyk, Agnieszka S´dziak, Irena Toma-
szewska - Cz∏onkowie RN.

PPoottencjał gospodarencjał gospodarczy:czy:
• Handel - placówki detaliczne:
- Spó∏dzielnia prowadzi dzia∏alnoÊç handlowà

w 14 placówkach, w tym 2 LUX-ach przy ul.
Wojciechowskiego i Emilii Plater, w sklepie noc-

nym „Hermes” przy ul. W∏oc∏awskiej -
Niez∏omnych i 11 placówkach handlowych
na terenie miasta Ko∏a. Sà to sklepy ogólnospo-
˝ywcze: nr 4 ul. Poniatowskiego, nr 14 ul. Sien-
kiewicza, nr 7 w zak∏adzie „Sanitec” Sp. z o.o.,
nr 21 ul. Bogumi∏a, nr 30 ul. Broniewskiego, 
nr 31 ul. Ceramiczna, nr 39 ul. Broniewskiego,
nr 41 ul. Powstaƒców Âlàskich 5 - Dom Chleba
- sklep firmowy zak∏adu piekarsko-ciastkarskie-
go, nr 47 ul. Kolejowa oraz nr 11 bran˝y che-
miczno-drogeryjnej ul. Blizna.
Ârednio miesi´czne obroty wynoszà ok. 800 tys.
z∏., zatrudnienie w handlu wynosi 45 etatów. Prac´
placówek detalicznych koordynuje dzia∏ handlowo-
gospodarczy. W 3 sklepach (2 LUX-y i „Hermes”)
funkcjonuje system informatyczny „Sklep”.

• Produkcja:
- Produkcja prowadzona jest od 1.07.2005 roku

w zmodernizowanym Zak∏adzie Piekarsko-Cukier-
niczym przy ul. Powstaƒców Âlàskich 5. Ârednio
miesi´czna sprzeda˝ wynosi 170 tys. z∏. Zatrud-
nionych jest 25 piekarzy-cukierników. Produko-
wyny jest szeroki asortyment wyrobów piekar-
skich oraz wyroby cukiernicze. Wyroby ciszà si´
du˝ym zainteresowaniem wÊród klientów.

• Us∏ugi:
- Us∏ugi polegajà na wynajmie lokali handlowych,

wolnych powierzchni magazynowych, dzier˝a-
wie gruntów, maszyn i urzàdzeƒ.

- Spó∏dzielnia prowadzi stoiska patronackie zak∏a-
dów mi´snych „Kwiatek”, „Paszak” i „Lichana”

• Inne:
- W wi´kszoÊci placówek handlowych zainstalo-

wane sà  terminale Polcardu, gdzie mo˝na reali-
zowaç zap∏at´ za rachunki telefoniczne, do∏ado-
wanie kart telefonicznych itp. W sklepie „Dom
Chleba” prowadzimy kolekur´ LOTTO.

• Oferta Spó∏dzielni:
- Sprzeda˝ art. spo˝ywczych, art. przemys∏owych

(art. chemiczne, gospodarstwa domowego, dro-
geryjne, papiernicze).„S
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