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Grybów – miasto w południowo-
wschodniej części województwa 
małopolskiego, założone w 1340 roku przez 
króla Kazimierza Wielkiego. 
położone jest nad rzeką Białą wśród tzw. 
Gór Grybowskich, stanowiących północno-
zachodnią, zewnętrzną strefę Beskidu 
Niskiego. Obecnie zajmuje 17 km� powierzchni 
i liczy około 6,4 tys. mieszkańców.
Od wieków przez Grybów prowadziły liczne 
drogi handlowe na Ruś i Węgry. położenie 
miasta na wielu krzyżujących się szlakach 
komunikacyjnych oraz rolniczo-przemysłowy 
charakter sprzyjają rozwojowi handlu 
i rzemiosła.

Witraż w Kościele Parafialnym w grybowie ufundowany 
przez SHP „Składnica” w 100 lecie założenia
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sPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA

„sKŁADNICA” W GRYBOWIE
33-330 Grybów, rynek 1, tel. 18 445 02 51

www.shpgrybow.pl, email: sekretariat@shpgrybow.pl

Sto lat tradycji !
Z okazji jubileuszu naszej Spółdzielni Rada Nadzorcza i Zarząd życzą swoim człon-

kom, pracownikom, klientom, partnerom handlowym oraz sympatykom dużo satys-
fakcji z pracy oraz pomyślności i zadowolenia w życiu osobistym i zawodowym.

Okres 100-letniej działalności to trudna i skomplikowana, ale także wspaniała dro-
ga rozwoju.

Rocznica ta podkreśla bogatą historię naszej Spółdzielni, która służyła ludziom tak-
że w trudnych okresach zawirowań dziejowych.

Tradycja i dorobek zobowiązują do odpowiedzialności wobec założycieli, nakładają 
na nas wszystkich zadanie dbałości o wspólne dobro, jakim jest Spółdzielnia.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni, oddając w państwa ręce niniejsze wydawni-
ctwo, pragną przybliżyć członkom oraz tym, którym bliska jest idea spółdzielczego 
działania, historię i dzień dzisiejszy „Składnicy”.

pragniemy serdecznie podziękować szanownym klientom za zaufanie, jakie w nas  
pokładają, wybierając nasze placówki do realizacji codziennych zakupów. Dziękuje-
my także wszystkim naszym partnerom handlowym i instytucjom za dotychczasową 
długoletnią współpracę:

Żywimy nadzieję, że Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna „Składnica” w Grybowie 
nadal cieszyć się będzie zaufaniem i życzliwością oraz utrzyma czołową pozycję na 
mapie gospodarczej Ziemi Grybowskiej, całej Sądecczyzny i regionu małopolskiego.

prezes Zarządu
MarianChronowski

Prezes Zarządu Marian Chronowski
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Załoga sklepu nr 12 – 1940 rok: Waleria Świes, Stanisława Krok, Katarzyna Mucha, 
Irena Bigońska, Zofia Pawlakówna, Marian Radzik, Kazimierz Kmak

GENEZA
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HISTORIA

sPÓŁDZIELNIA 
HANDLOWO-PRODUKCYJNA

Dnia �8 września 191� roku o godzinie szóstej po południu w sali magistratu powiatowego 
miasta Grybowa, grupa �8 miejscowych działaczy na czele z księżmi Janem Solakiem, Do-
minikiem Urbanem oraz Edwardem Górskim i Wincentym Śmiałowskim – ludzi dobrej woli 
w obliczu wielkiej nędzy galicyjskiej, niesprawiedliwości, wyzysku przez prywatny i żydowski 
handel, odbyła zebranie założycielskie „Składnicy Towarowej Kółek Rolniczych w Grybowie”. 
Jest to pierwsza cegiełka pod budowę zrębów spółdzielni grybowskiej. 

Cel główny to podniesienie na odpowiednio wyższy poziom gospodarstwa swych człon-
ków, przez wspólne nabywanie artykułów potrzebnych do prowadzenia gospodarstw rolnych 
i domowych. Od początku swego istnienia spółdzielnia odgrywa ważną rolę w życiu społecz-
no- gospodarczym miejscowego środowiska.

W 19�3 roku spółdzielnia zrzesza już 1�00 członków, udziałowców, a także posiada filie 
w Lipnicy Wielkiej, Mogilnie i Krużlowej. Walczy o utrzymanie działalności gospodarczej 
w czasach wielkiego kryzysu i bezrobocia lat trzydziestych. Sprzedano wtedy kamienicę pię-
trową w Grybowie (obecny sklep chemiczny), oraz połowę drewnianego budynku w Bobo-
wej. Dochód ze sprzedaży przeznaczono na wypłaty dla pracowników.

„sKŁADNICA” 

Ptaszkowa 1970 r.

W GRYBOWIE w przeszłości

Jako ciekawostkę z tam-
tych czasów podać należy 
że przyjmowanie do pra-
cy w Spółdzielni poprze-
dzone było obowiązkiem 
odbycia dwu, trzy letniej 
bezpłatnej praktyki han-
dlowej.
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W 1936 roku przyjęto do pracy p. Kazimierza Kmaka, który pracował w spółdzielni �3 lata, 
w większości  na stanowisku wiceprezesa i prezesa zarządu.

Okres II wojny światowej był nie lada próbą dla spółdzielców .praca Rady Nadzorczej i Dy-
rekcji odbywała się pod ciągłą presją władz niemieckich. Ginęli ludzie zarówno z kierow-
nictwa i personelu, ubywało majątku. W spółdzielni znaleźli zatrudnienie ludzie szukający 
schronienia przed wywozem na przymusowe roboty. Dnia �7 grudnia 194� roku Składnica 
otrzymała narzucony nowy statut.

po wyzwoleniu w 194� roku pracę rozpoczęto od nowa organizując handel i skup produk-
cji rolnej na terenie miasta i gminy Grybów. W styczniu 1948 roku połączono Spółdzielnię 
„Samopomoc Chłopska” ze Spółdzielnią Robotniczo-Handlową i od tego czasu nosi nazwę 

Książka protokołów z 1912 r.
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HISTORIA

Gminna Spółdzielnia „SCH”. Rozwija się działalność handlowa, produkcyjna i usługowa. 
powstają nowe obiekty: piekarnia, bazy magazynowe, sklepy, pawilony handlowe, zakłady 
gastronomiczne i usługowe. Zatrudnienie zwiększa się do 36� osób w latach siedemdziesią-
tych.

W okresie tym spółdzielnia osiąga największe sukcesy pod względem inwestycyjnym choć 
z drugiej strony staje się coraz bardziej upaństwowiona. W latach 1961-1980 uruchomiono 
14 nowych sklepów, 9 kiosków, restaurację „Kaskada”, piekarnię, zakupiono pierwsze 4 po-
jazdy mechaniczne. W 1964 roku uzyskaliśmy I miejsce w kraju w konkursie o tytuł „Najlep-
szej Spółdzielni.”

Lata osiemdziesiąte to czasy rozdzielników, kartek, pustych półek, czas ogromnej niepew-
ności o dalszy byt. Wtedy to nie z naszej winy spada autorytet Spółdzielni wśród członków 
i użytkowników. pomimo tego spółdzielnia rozwija nadal swój potencjał gospodarczy – odda-
no do użytku nowe sklepy, w polnej i Wyskitnej, wagi wozowe.

Sklep Jubilat

Sklep spożywczo-przemysłowy, Biała Wyżna – 1975 r.
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Skład rady Nadzorczej:
Fyda Antoni – przewodniczący, Kościsz Maria – zastępca, Januś Barbara – sekretarz
Członkowie: Kazimiera Kiełbasa, Helena Mikołajczyk, Zdzisława Janczyk, Jan Tara-
sek, Marian Kruczek, Stanisław Kruczek, Stanisław Główczyk, Jan Krok, Adam Wiatr, 
Wiesław Uznański

Spółdzielnią kieruje Zarząd w składzie:
Prezes Zarządu – Marian Chronowski
Wiceprezes Zarządu – Marcin Chronowski
Społeczny Członek Zarządu – Grzegorz Romański
Główna Księgowa – Małgorzata Jewuła

rADA NADZOrCZA, ZArZĄD  I  ADMINISTrACJA

Prezes Zarządu Marian Chronowski Wiceprezes Zarządu Marcin Chronowski
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DZIEń DZISIEJSZy

Zarząd Spółdzielni i pracownicy administracji

Zarząd Spółdzielni

Prezydium Rady Nadzorczej

Główna Księgowa Małgorzata JewułaReferent Samorządu Małgorzata Rola
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Dział marketingu

Dział finansowo-księgowy

Dział administracji, 
kadry i płace
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DZIEń DZISIEJSZy

Rok 1990 przynosi nową sytuację polityczno-gospodarczą, wysokie oprocentowanie kre-
dytów oraz tzw. „specustawę”, która pośrednio przyczynia się do upadku polskiej spółdziel-
czości. Zdecydowane działania samorządu, ofiarność i doświadczenie załogi pozwoliły bez 
większych strat utrzymać spółdzielnię. Część majątku, tj. nierentowne sklepy, zakłady ga-
stronomiczne oraz punkty usługowe wydzierżawiono. przystąpiono do modernizowania pla-
cówek i piekarni. W handlu wprowadzono nowe metody i formy – uruchomiono pierwsze 
sklepy samoobsługowe. Zgazyfikowano wszystkie sklepy oraz piekarnię.

Sklep Nr 12 Delikatesy Centrum w Grybowie, Rynek 1

Delikatesy Centrum

sPÓŁDZIELNIA 
HANDLOWO-PRODUKCYJNA

„sKŁADNICA” 
W GRYBOWIE

w dniu dzisiejszym
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Sklep Nr 15 Delikatesy Centrum w Grybowie, ul. Grunwaldzka 43

ważniejsze wydarzenia obejmujące lata 1998-2010:
• 1998 rok Spółdzielnia została odznaczona odznaką „Za zasługi dla Spółdzielczości” przez 

Krajową Radę Spółdzielczą,
• �9 marca 1999 roku Zebranie przedstawicieli przyjmuje uchwałę o zmianie nazwy na Spół-

dzielnia Handlowo-produkcyjna „Składnica”,

Kawiarnia „Agatka” Grybów, 
ul. Grunwaldzka 43
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DZIEń DZISIEJSZy

• 1999 rok podczas obradującego II Kongresu Spółdzielczości w Warszawie Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia polski został odznaczony prezes, p. Marian Chronowski. Aktu 
dekoracji dokonał w pałacu prezydenckim prezydent Rp Aleksander Kwaśniewski,  

• �000 rok powtórnie nadano sztandar,
• Ostatni okres to dalsza modernizacja sieci handlowej, rozwój sklepów samoobsługowych, 

własna gazetka promocyjna, realizacja kart płatniczych, całkowita modernizacja piekarni-
ciastkarni dzięki środkom unijnym. Aby uzyskać lepsze wyniki ekonomiczne w ostatnich 
latach nawiązano współpracę z ogólnopolską siecią handlową Eurocash organizując sklepy 
franczyzowe Delikatesy Centrum. W chwili obecnej działa w spółdzielni � takich sklepów, 
tj. 3 w Grybowie oraz po jednym w Krużlowej i ptaszkowej.

Sklep Nr 14 Delikatesy Centrum  Pawilon Handlowy w Grybowie, Os. 600-lecia

Sklep Nr 3 w Ptaszkowej w rozbudowie
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PH w Grybowie, stoisko obuwniczo-odzieżowe

Sklep Nr 5 Delikatesy Centrum 
w Krużlowej Wyżnej

Sklepy w Grybowie

PH w Grybowie, stoisko AGD-RTV
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DZIEń DZISIEJSZy

Aktualnie „Składnica” prowa-
dzi działalność na terenie miasta 
Grybów, gminy Grybów i Nowe-
go Sącza. Zatrudnia 161 pracow-
ników oraz 13 uczniów, zrzesza 
ponad 400 członków, Zarząd 
pracuje w składzie 3 osobowym, 
Rada Nadzorcza liczy 13 osób. 
Według posiadanej dokumenta-
cji tylko w okresie ostatniego �0-
lecia w Spółdzielni „Składnica” 
znalazło zatrudnienie ponad 1700 
osób, a do zawodu przygotowano 
ponad ��00 uczniów.

Sklep Nr 22, Porcelana-Szkło, Grybów, Rynek 18Sklep Nr 24, Chemiczny, Grybów, Rynek 3

Sklep Nr 26 Artykuły Metalowe, Grybów Rynek 18

Sklep Nr 25, Świat Dziecka, Grybów Rynek 1

Sklep Nr 27, Obuwie-Odzież, Grybów, Rynek 13

Sklep Nr 20 Owoce-Warzywa, Grybów, Rynek 24
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Składnica wspiera finansowo i materialnie wiele instytucji i organizacji szkoły, przedszkola, 
ochotnicze straże pożarne, parafie, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe.

Co roku organizowane są dla pracowników imprezy wyjazdowe, tj. wycieczki krajowe i za-
graniczne, a także „majówki,” „podsumowania sezonu”, kończące się piknikiem i grillowa-
niem we własnym ośrodku wypoczynkowym w Obidzy nad Dunajcem.

Sklep firmowy 
piekarnia-ciastkarnia, 
Grybów, Rynek 21

Piekarnia-Ciastkarnia – tel. 18 445 04 37
Zakład spełnia wszystkie unijne wymogi w za-

kresie produkcji spożywczej. W wypiekane w nim 
znakomitej jakości pieczywo oraz wyroby ciast-
karskie zaopatruje się wiele sklepów w sąsiednich 
gminach. produkowany asortyment obejmuje  

Sklep firmowy Piekarnia-Ciastkarnia

Piekarnia-Ciastkarnia
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Kierownik Piekarni-Ciastkarni Stanisława Święs



17

DZIEń DZISIEJSZy

chleby tradycyjne, chleby z do-
datkami, chleby okolicznoś-
ciowe, pieczywo drobne, kro-
jone i  pakowane. Ciastkarnia 
realizuje także zamówienia na 
obsługę imprez okolicznościo-
wych.
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Transport gospodarczy, 
Kierownik transportu Teresa Gołyźniak

Magazyn hurtowy
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DZIEń DZISIEJSZy

Sklepy w terenie

Pawilon Handlowy Składnica 
w Stróżach

Zapraszamy do naszej sieci sklepów:
S-3 Delikatesy Centrum ptaszkowa
S-� Delikatesy Centrum, Krużlowa Wyżna
S-7 Spożywczo-przemysłowy, Cieniawa
S-9 Spożywczo-przemysłowy, Kąclowa
S-10 Spożywczo-przemysłowy, ptaszkowa
S-1� „Składnica” Delikatesy Centrum, Grybów, Rynek 1
S-13 Sklep Domowy Grybów, Rynek �0
S-14 Delikatesy Centrum pawilon Handlowy Grybów, Os. 600-lecia
S-1� Delikatesy Centrum Grybów, ul. Grunwaldzka 43
S-16 Sklep Firmowy piekarnia-Ciastkarnia Grybów, Rynek �1
S-�0 Owoce-Warzywa, Grybów, Rynek �4
S-�9 SUpER SAM Spożywczo-przemysłowy, Biała Wyżna
pawilon Handlowy Odzież-Obuwie Grybów, os. 600-lecia
pawilon Handlowy AGD-RTV Grybów, os.600-lecia
pawilon Handlowy Odzież-Obuwie, Stróże
pawilon Handlowy AGD-RTV, Stróże
porcelana-Szkło Grybów, Rynek 18
Świat Dziecka” Grybów, Rynek �
Artykuły Metalowe Grybów, Rynek 18
Obuwie-Odzież-Art. papiernicze Grybów, Rynek 13
Magazyn przerzutowy Grybów, ul. Zielona 3
Kawiarnia „Agatka” Grybów, ul. Grunwaldzka 43

Pawilon Handlowy w Stróżach 
Stoisko Odzieżowo-obuwnicze

Stoisko AGD-RTV
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Sklep Nr 9 Spożywczo-Przemysłowy w Kąclowej

Sklep Nr 10  Spożywczo-
Przemysłowy w Ptaszkowej
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DZIEń DZISIEJSZy

Sekretariat, tel. 18 44� 0� �1, e-mail: sekretariat@shpgrybow.pl
Księgowość, tel.18 44�01 44, e-mail: księgowość@shpgrybow.pl
Marketing, tel. 18 44� 01 6�, e-mail: marketing@shpgrybow.pl
Administracja, tel. 18 44� 0� �1 w. 38, e-mail: administracja@shpgrybow.pl
piekarnia-Ciastkarnia, tel. 18 44� 04 37, e-mail: piekarnia@shpgrybow.pl
S-3 Delikatesy Centrum, ptaszkowa, tel. 18 44� 17 ��, e-mail: s3@shpgrybow.pl
S-� Delikatesy Centrum, Krużlowa Wyżna, tel. 18 44� 19 �1, e-mail: s�@shpgrybow.pl
S-1� Delikatesy Centrum, Grybów, tel. 18 44� 01 ��, e-mail: s1�@shpgrybow.pl
S-14 Delikatesy Centrum, Grybów, tel. 18 44� 01 ��, e-mail: s14@shpgrybow.pl
S-1� Delikatesy Centrum, Grybów, tel. 18 44� 03 19, e-mail: s1�@shpgrybow.pl

Sklep Nr 7 Spożywco-Przemysłowy 
w Cieniawie

Sklep Nr 29 SUPER SAM 
Grybów-Biała Wyżna
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Prezesi Zarządu Spółdzielni:
1948-19�4 Józef Kubiak
19�4-19�6 Mieczysław Graj 
19�6-19�9 Stanisław Jeż
19�9-196� Józef Kubiak
196�-1973 Mieczysław Graj
1973-1976 Jan Fyda 
1976-1980  Adam Wszołek
1980-1989 Kazimierz Kmak
od 1989 Marian Chronowski

Przewodniczący rad Nadzorczych:
191�-19�1 ks. Jan Solak
19��-19�� Józef Salacha
19��-19�6 Antoni Czapliński
1960-1961 Jan Mędoń
1961-1968 Melchior Łatka
1969-1971 Bolesław Grybel
1971-1973 Bolesław Radzik
1973-1980 Włodzimierz Olszewski
1980-1986 Bolesław  Radzik
1986-1990 Elżbieta piotrowska
Od 1990 Antoni Fyda

• „ Kupiec Roku”, Lider Regionu Małopolska �00�”
• „Złota Firma �003” – �003 rok
• „Menadżer-Spółdzielca �00�”
• „Manager Eurofirmy” – �007 rok
• „Złote Jabłko Sądeckie” – �007 rok
• „Certyfikat Spółdzielczy Znak Jakości”- �007 rok
• „Certyfikat przedsiębiorstwo Fair play”- �008 rok
• „Euro Firma”- �009 rok
• „Gepard Biznesu”- �010 rok
• „Solidna Firma”- �010 rok
• „Orzeł Agrobiznesu”- �011 rok
• „Lider Rynku”- �011 rok

wyróżnienia
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DZIEń DZISIEJSZy

Pracownicy na trasie 
Gdynia-Gdańsk-Sopot 
– czerwiec 1986 r.

Podsumowanie sezonu 
- 2004 r.

Włochy-Bibione – 2011 r.

Wypoczynek i rekreacja

Pracownicy na Westerplatte 
– wrzesień 1975 r.


