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Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wejherowie – Jubileusz 75-lecia

Z okazji jubileuszu 75-lecia powstania naszej Spółdzielni chcemy przedstawić
krótką historię jej powstania, działalności i dokonań w minionym okresie, oraz jej obecną
sytuację gospodarczą i finansową.  

Dzięki spółdzielczemu zaangażowaniu członków, organów samorządowych, 
pracowników i kadry kierowniczej, nasza Spółdzielnia przetrwała różne wymuszone
reorganizacje i zmianę ustrojową.

Obecnie, w warunkach gospodarki wolnorynkowej i wysokiej konkurencji dużych
sieci handlowych, prowadzimy z sukcesami swoją działalność gospodarczą.

Niech ta skromna monografia zachowa w pamięci czas miniony oraz podkreśli
obecne nasze miejsce w regionie pomorskim. 

Część członków i pracowników GS „SCh” w Wejherowie

Szanowni Państwo! Siedziba Spółdzielni
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O NAS
HISTORIA I CZASY OBECNE
Nasza Spółdzielnia została zawiązana w dniu 18

maja 1945 roku w Wejherowie. Członkami założycie-
lami było 31 osób. Była to spółdzielnia działająca po-
czątkowo na terenie Wejherowa, Rumii i Gdyni. 

Od 14 kwietnia 1946 r., to jest od dnia rozpoczęcia
działalności gospodarczej, do końca 1946 roku Spół-
dzielnia już posiadała: 3 sklepy, stołówkę, tartak, młyn
i gorzelnię oraz zatrudniała 48 pracowników i zrze-
szała 173 członków z udziałami o łącznej wartości
29.900 zł. Pierwszym prezesem Zarządu był Paweł
Drywa, a przewodniczącym Rady Nadzorczej inż. 
K. Rotkel z Ciechocina. 

W tym okresie Spółdzielnia szybko się rozwijała,
pomnażając swój majątek trwały i obrotowy.

W roku 1948, poza wyżej wspomnianymi obiek-
tami, posiadała już 11 sklepów, magazyn hurtowy,
restaurację, stację benzynową, magazyn towarów
masowych i kopalnię torfu.

Zatrudnienie wzrosło do 61 pracowników, nato-
miast stan członków wzrósł do 656 osób. Działalność
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gospodarcza prowadzona była już na terenie Wejhe-
rowa, Gniewina, Redy, Rumii i Gdyni.  

Od roku 1948 na szczeblu krajowym podjęto zos-
tały decyzje o reorganizacji i integracji spółdzielczości
„Samopomoc Chłopska” w Polsce, a na tutejszym te-
renie powstał Powiatowy Związek Gminnych Spół-
dzielni „SCh”. Przejął Powiatową Spółdzielnię
Rolniczo-Handlową o nazwie przedwojennej spół-
dzielni ”Rolnik” (20.12.1949 r.). PZGS zrzeszał 9 spół-
dzielni z powiatu morskiego z siedzibą w Wejherowie.
Były to, oprócz naszej Spółdzielni, GS-y w Pucku, Po-
górzu, Wierzchucinie, Strzelnie, Szemudzie, Luzinie,
Linii i Łęczycach. 

W dniu 28.02.1961 r. PZGS został przekształcony
w Rejonowy Związek Gminnych Spółdzielni zrzeszający
12 spółdzielni z powiatów Lębork, Puck i Wejherowo. 

W grudniu 1967 r. oddano do użytku w Gminnej
Spółdzielni w Wejherowie wiele znaczących inwesty-
cji, między innymi piekarnię z ciastkarnią oraz bazę
magazynowo – usługową i stolarnię w Redzie przy ul.
Spółdzielczej.

W grudniu 1970 r. wybudowano i oddano do użytku
kompleks handlowo-gastronomiczny z Domem 
Towarowym ze stoiskami; obuwniczym, konfekcyj-
nym, metrażem, pasmanterią, pawilonem AGD oraz 
z restauracją „Jubilatka” w Redzie przy ul. Gdańskiej.

W dniu 1.03.1974 r. nastąpiła kolejna reorganizacja
spółdzielczości „Samopomoc Chłopska”. W związku 
z reorganizacją administracji państwowej - powstanie
49 województw, na terenie województwa gdań-
skiego, na bazie powiatowych i rejonowych związków
powstały Gminne Spółdzielnie obejmujące swym za-
sięgiem działania teren jednego powiatu. Razem było
7 spółdzielni.

Rozwijający się powszechny system gospodarki
nakazowo-rozdzielczej w kraju spowodował również
dynamiczny rozwój handlu spółdzielczego. Pomimo
występujących braków podstawowych artykułów
branży spożywczej, limitów sprzedaży materiałów
budowlanych i środków do produkcji rolnej objętych
rozdzielnictwem władz administracji terenowej, spół-
dzielczość handlowa była wyłącznym dystrybutorem
deficytowych towarów na rynku wiejskim i małych
miast - siedzib spółdzielni. 

Prowadzona w ten sposób polityka Państwa, po-
mimo wspomnianych trudności nie tylko zaopatrze-
niowych,  przyczyniła się jednak pozytywnie do
funkcjonowania i rozwoju gospodarczego spółdziel-
czości rolniczej, w tym także naszej spółdzielni.

Na lata 1974-1983 przypada dynamiczny rozwój
Spółdzielni, która w roku 1983 zatrudniała blisko 1500
pracowników, zrzeszała cztery tysiące członków, a te-

renem jej działania były miasta: Wejherowo, Reda,
Rumia, Gdynia, oraz gminy: Wejherowo, Luzino, Gnie-
wino, Szemud, Linia, Łęczyce. Było to jedno z najwięk-
szych przedsiębiorstw w powiecie.

W latach 80-tych, w celu zaspokojenia potrzeb
socjalno-bytowych pracowników spółdzielnia zatrud-
niała lekarza i stomatologa zakładowego, prowadziła
stołówkę pracowniczą oraz przedszkole zakładowe.

W grudniu 1976 r. wybudowano i oddano do
użytku dużą mieszalnię pasz w Wejherowie przy ul.
Budowlanych. Prowadziliśmy wtedy 160 sklepów, 
3 domy towarowe, 9 baz magazynowo - skupowych,
10 restauracji i barów, 5 piekarń, 2 masarnie, 3 wy-
twórnie napojów chłodzących i rozlewnie piwa, 2 mie-
szalnie pasz, wytwórnię cukru pudru i szereg innych
mniejszych placówek produkcyjnych i usługowych.    

Z dniem 1 stycznia 1984 r., z woli członków wy-
dzielono z naszej spółdzielni Gminną Spółdzielnię w
Luzinie, a z dniem 1 kwietnia 1985 r. przyłączono do
niej oddziały w Linii i Łęczycach. Oddziały te wkrótce
przekształciły się w samodzielne spółdzielnie, które
zakończyły swoją działalność w połowie lat 90-tych.

W wyniku przemian ustrojowych w roku 1989
Spółdzielnia szybko musiała podejmować strate-
giczne decyzje ekonomiczne i reorganizacyjne, aby
nie wypaść z prowadzonej w bardzo szerokim zakre-
sie działalności gospodarczej, poczynając od handlu,
gastronomi, usług i produkcji masarniczej, piekarni-
czej, wód gazowanych, pasz. Na przestrzeni kilku lat
zlikwidowaliśmy z własnej działalności nierentowne
obiekty niebędące naszą własnością.Część z ich wy-
dzierżawiliśmy byłym pracownikom.

Skończył się okres gospodarki nakazowo-rozdziel-
czej a zaczęto wdrażać gospodarkę wolnorynkową.
Przy galopującej inflacji, drogich kredytach, niskiej po-
daży i wysokim popycie na szeroko pojęte artykuły
konsumpcyjne ciężko było znaleźć swoje miejsce na
tak bardzo rozregulowanym rynku.

Tak wyglądały sklepy w latach 70-tych



Spółdzielnia „SCh” obec-
nie zatrudnia ponad 90 pra-
cowników, wraz z uczniami
nauki zawodu sprzedawcy 
i piekarza. 

Prowadzimy swoją dzia-
łalność na terenie miasta
Wejherowa i Redy, oraz
gmin Wejherowo, Szemud 
i Gniewino.

Nasza Spółdzielnia obecnie dysponuje 42 własnymi
obiektami handlowymi o łącznej powierzchni użytko-
wej ponad 16 tysięcy m². Jesteśmy właścicielami
gruntów i placów składowych o łącznej powierzchni
10 ha z notarialnym tytułem własności.

Prowadzimy działalność handlową w 10 placów-
kach o łącznej powierzchni ponad 2.800 m², nato-
miast pozostałe sklepy i magazyny są wydzier-
żawione. 

Wybudowaną w 1967 r. piekarnię z ciastkarnią 
w Redzie w latach 2000 – 2002 poddano gruntownej
modernizacji, która jest kontynuowana do chwili
obecnej. 

W roku 2005 wdrożyliśmy w niej nowoczesny
system kontroli jakości ISO.         

Wysoka jakość produkowanego metodami
tradycyjnymi na zakwasie pieczywa i wyrobów
ciastkarskich zyskała uznanie szerokiej rzeszy
konsumentów. Jakość naszych wyrobów jest do-
ceniana i wyróżniana w konkursach i targach
branżowych organizowanych na szczeblu krajo-
wym, wojewódzkim, regionalnym i lokalnym.

W latach 60. i 70. ubiegłego wieku Spółdzielnia
była zobligowana do realizacji planów jednania człon-
ków, co odbywało się w powiązaniu z rozdzielnic-
twem towarów i środków do produkcji rolnej. 

W szczytowym okresie liczba
tzw. „członków”,   często nieza-
interesowanych działalnością
spółdzielni i nie posiadających
nawet pełnych udziałów człon-
kowskich, wynosiła 4 tysiące
osób.

Weryfikacja członkostwa
przeprowadzona na początku
lat 90-tych oraz podział spół-

dzielni (wydzielono GS w Luzinie) doprowadziły do
stanu posiadania 123 członków w 2000 r., których
udział podstawowy wynosił już 500 zł.

Dalsze działania Zarządu i Rady Nadzorczej zmie-
rzały do systematycznego podnoszenia wysokości
udziałów członkowskich wyłącznie poprzez dopisy-
wanie dywidendy. Obecnie zrzeszamy 45 członków,
a ich udział podstawowy wynosi 4.000 złotych i na-
leży do najwyższych w spółdzielniach „SCh” naszego
województwa. 
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■ Przewodniczącą Rady Nadzorczej obecnej kadencji
jest Mirosława Dampc, a w skład obecnej skład Rady
Nadzorczej Gminnej Spółdzielni wchodzą jeszcze:

- Celina Cylkowska        - Gabriela Burchardt         

- Józef Sapleta           - Jadwiga Dziubich         

- Krystyna Czarnecka      - Wanda Pałasz             

- Małgorzata Dunst        - Mirosława Skelnik          

■ Należy wspomnieć, że w latach ubiegłych Radzie
Nadzorczej przewodniczyli między innymi:  

- Antoni Albecki       1980 - 1990 r.

- Alfons Magurski       w 1990 r.

- Tadeusz Legutko     1990 - 1994 r.

- Zbigniew Engelbrecht 1994 - 1998 r.

- Rajmund Kościelniak  1998 - 2012 r. 

- Mirosława Dampc    2012 - nadal

■ Prezes Zarządu Zbigniew Kołodziejczyk, od 1988
roku główny księgowy i członek Zarządu, sprawuje tę
funkcję od 2000 r. czyli od 20 lat i obchodzi również
swój mały jubileusz, a w spółdzielczości „SCh” pracuje
już 50 lat.

Jego dotychczasowe osiągnięcia zawodowe zostały
docenione przez wojewódzkie władze samorządowe,
na wniosek których, w 2012 roku został odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi. Krajowa Rada Spół-
dzielcza wyróżniła Z. Kołodiejczyka statuetkami:
„Prymusa”, „Menadżera-Spółdzielcy” i „Oskara
Spółdzielczości Polskiej”, a Związki Rewizyjne Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” w Gdańsku i Warsza-
wie innymi odznaczeniami branżowymi.

■ Natomiast funkcję głównego księgowego i pełno-
mocnika Zarządu pełni od  2005 roku Bronisława

Pestka. Jest to również jej mały jubileusz: 15-lecia
pracy na tym stanowisku i 42-lecia pracy zawodowej
wyłącznie w naszej Spółdzielni. Za sumienną pracę
zawodową odznaczona została medalem Ministra
Rolnictwa „Zasłużony Dla Rolnictwa” i odznaczeniami
Krajowej Rady Spółdzielczej i Związków Rewizyjnych
w Warszawie i Gdańsku.

■ Osobami zarządzającymi naszą spółdzielnią od
czasu jej powstania byli:   

1945 – 1947 Paweł Drywa 

1947 – 1948 Henryk Sadowski    

1948 – 1950 Roman Michałowski        

1950 – 1950 Feliks Baranowski     

1950 – 1951 Teofil Wysiecki     

1951 – 1953 Stanisław Isbrandt         

1953 – 1954 Maksymilian Jankowski                      

1954 – 1963 Piotr Jankowski

1963 – 1968 Julian Ludziński

1968 – 1971 Józef Borowski

1971 – 1973 Henryk Łebski 

1973 – 1978 Jerzy Michalski 

1978 – 2000 Henryk Łebski 

2000 – nadal Zbigniew Kołodziejczyk.    

■ Efektywność prowadzonej obecnie działalności
gospodarczej oceniana przez różnego rodzaju nieza-
leżne instytucje zajmujące się promocją jest oceniana
bardzo wysoko, czego potwierdzeniem jest przyzna-
wanie naszej Spółdzielni w okresie ostatnich 20 lat
szeregu nagród, statuetek, odznaczeń i wyróżnień 
w konkursach organizowanych na szczeblu central-
nym, wojewódzkim, regionalnym i lokalnym. Oto nie-
które z nich:
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• W 2010 r. wyróżnienie Spółdzielni (jako jednej z
czterech w kraju) przez miesięcznik „Forbes” wpisem
na listę „Diamentów Forbesa 2010” za dynamiczne
zwiększenie swojej wartości w ostatnich trzech latach;
„Certyfikat Wiarygodności Biznesowej” firmy Dun
& Bradstreet Poland za najwyższą ocenę stabilności
finansowej.

• W 2011 r. otrzymaliśmy z rekomendacji Prezydenta
Wejherowa nominację a następnie  statuetkę „Orła
Agrobiznesu”, a w 2012 r. „Orła Agrobiznesu Grand
Prix” za sukces rynkowy w ogólnopolskim konkursie
organizowanym przez Agencję Promocyjno-Wydaw-
niczą EMS w Warszawie pod honorowym patrona-
tem Wicemarszałka Sejmu RP.  

• „Hit - 2013” za produkcję wysokiej jakości o zna-
komitych walorach smakowych wyrobów piekarni-
czych,

• „Hit – 2014” II stopnia za kompleksową obsługę
na obszarach wiejskich w zakresie handlu,

• „Hit – 2015” kryształowy za wykreowanie efek-
tywnego modelu organizacji i zarządzania umożliwia-
jącego systematyczny rozwój spółdzielni,

• „Hit – 2016” rubinowy za dynamikę rozwoju
przedsiębiorstwa oraz działania w oparciu o zasady
etyki w biznesie,

• „Hit – 2017” rubinowy z gwiazdą za budowanie
wizerunku przedsiębiorstwa w oparciu o zasady etyki
w biznesie. 

• „Hit – 2018” złoty za modelowe zarządzanie
przedsiębiorstwem.

• „Hit – 2019” platynowy za wysoką jakość i walory
smakowe wybranych produktów piekarniczych.

Te regionalne konkursy „HIT” organizowane są
przez Konwent Starostów Województwa Pomor-
skiego pod honorowym patronatem Marszałka wo-
jewództwa pomorskiego.  

• Od kilku lat jesteśmy również w gronie laureatów 
„Gepardów Biznesu”, wg oceny Instytutu Nowo-
czesnego Biznesu za dynamiczny wzrost wartości
rynkowej firmy.

Gminna Spółdzielnia w Wejherowie znajduje się 
w ścisłej czołówce Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” województwa pomorskiego, uwzględniając
wielkość osiąganych przychodów ze sprzedaży, 
wyników finansowych, oraz zakresu prowadzonej
działalności gospodarczej. 

Spółdzielnia od wielu lat bierze aktywny udział 
w sponsorowaniu szeregu imprez kulturalnych 
i oświatowych, organizowanych na terenie powiatu
wejherowskiego.    

Dobra od lat sytuacja finansowa naszej Spółdzielni
pozwala na inwestowanie w modernizacje w celu 
poprawy funkcjonalności i estetyki posiadanego 
majątku trwałego i obrotowego bez korzystania 
z różnego rodzaju dofinansowania i kredytów banko-
wych.

W roku 2014 otworzyliśmy zmodernizowany za
ponad 600 tys. zł. nowoczesny pawilon handlowy
branży spożywczo-przemysłowej o powierzchni 
360 m² w Szemudzie, natomiast w tym roku przystę-
pujemy do rozbudowy pawilonu handlowego w Gnie-
wowie.

W okresie ostatnich 20 lat na inwestycje i remonty
własne wydatkowaliśmy blisko 10 mln zł, wyłącznie z
własnych środków finansowych.    

Są to bardzo poważne nakłady pozwalające na
utrzymywanie realnie wysokiej wartości posiadanego
majątku trwałego.

Również wskaźniki ekonomiczne oceniające sytua-
cję finansową naszej Spółdzielni pozwalają optymis-
tycznie patrzeć w przyszłość, czego sobie, członkom
i pracownikom serdecznie życzymy. 
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- 14 października 1988 r. - rozpoczęcie procesu in-
formatyzacji spółdzielni jako pierwszego znaczą-
cego zakładu na terenie powiatu i rozpoczęcie
współpracy z firmami informatycznymi „Vigor” 
i „Unisoft” z Gdyni. Zakupiliśmy pierwsze 4 zestawy
mikrokomputerów IBM z oprogramowaniem
„kadry”, a następnie „płace”, które było dostoso-
wywane do potrzeb naszej Spółdzielni.

- 1 października 1989 r. - powołanie spółki z o.o.
„Gespol”, która przejęła część działalności gospo-
darczej GS (transport, administrację, usługi, ekipę
remontową, inwentaryzację) w celu uniknięcia pła-
cenia p.o.p.w.w.* przez Spółdzielnię. Po spełnieniu
założonego celu, Spółkę „Gespol” zlikwidowano 
z dniem 31.08.1991 roku. 

- 1 czerwca 1990 r. - rozpoczęcie współpracy ze
Spółką z o.o. „Spartan” z Pucka (później przekształ-
coną w „ DLS”, następnie w „Tradis”, którą w okre-
sie późniejszym wykupił holding „Euro-Cash”) w
zakresie kompleksowego zaopatrzenia sklepów
branży spożywczej, którą kontynuujemy do chwili
obecnej. 

- 6 maja 1996 r. - powołanie spółki jw. polsko-bel-
gijskiej „Vimix-Poland” do prowadzenia mieszalni

pasz w Wejherowie, która zakończyła swoją dzia-
łalność z dniem 21.12.2006 r.

- 1 lipca 2000 r. - powołanie na stanowisko prezesa
Zarządu Zbigniewa Kołodziejczyka, w związku ze
śmiercią poprzednika - Henryka Łebskiego, który
zajmował to stanowisko w latach 1978 - 2000. 

- wrzesień 2000 r. - rozpoczęcie realizacji wielolet-
niego programu komputeryzacji, modernizacji 
i unowocześnienia obiektów użytkowanych przez
Spółdzielnię, gdzie na inwestycje, modernizacje i
remonty do końca 2014 r. wydano wyłącznie z
własnych środków finansowych blisko 6 mln zło-
tych. Modernizację rozpoczęto od sklepów spo-
żywczego i monopolowego w Kielnie, łącząc je w
jeden obiekty handlowy. Następnymi były sklepy
w Wejherowie, Nowym Dworze, Szemudzie, Gnie-
wowie, Redzie.

- 10 maja 2002 r. - rozpoczęcie współpracy ze
spółką franczyzową „Lewiatan” w celu usprawnie-
nia handlu w naszych sklepach branży spożywczo-
przemysłowej.

- 1 lipca 2002 r. - zmiany organizacyjne w zarządza-
niu Spółdzielnią - utworzenie stanowiska jedno-
osobowego Zarządu.

- 26 kwietnia 2004 r. – zmiany statutowe - zmniejsze-
nie liczebności Rady Nadzorczej z 15 do 9 członków.

KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W SPÓŁDZIELNI W LATACH 1988 – 2019

Siedziba Spółdzielni
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- 30 czerwca 2005 r. - uzyskanie międzynarodowego
certyfikatu jakości ISO przez piekarnię w Redzie.  

- 13 listopada 2013 r. przystąpienie do stowarzysze-
nia „Elita Kupców”.

- 18 grudnia 2014 r. - przekazanie do użytku po
gruntownej modernizacji nowoczesnego marketu
o pow. 360 m ² w Szemudzie,           

- 1 marca 2016 r. - zakończono wdrażanie nowego
kompleksowego oprogramowania ewidencji za-
szłości gospodarczych firmy UNISOFT z Gdyni.

-  9 kwietnia 2016 r. - rozpoczęto kolejną moderni-
zację wyposażenia i obsługi informatycznej sklepu
spożywczego nr 10 w Wejherowie. 

-  31 maja 2017 r. - zakup gruntu o pow. 225 m² celem
powiększenia nieruchomości gruntowej w Gniewo-
wie w związku z planowaną rozbudową sklepu.

-  6 kwietnia 2018 r. przystąpienie jako udziałowiec
do spółki z o.o. „Elita Kupców” prowadzącej dzia-
łalność franczyzową w sieci handlowej „Limonka”,
w której posiadamy 3 placówki handlowe.

(9 )

OFERTA HANDLOWA
➥ Prowadzimy sprzedaż artykułów branży spożywczej, 

chemiczno-kosmetycznej i przemysłowej 
w nowoczesnych samoobsługowych 

placówkach handlowych:

• Sklep spożywczy nr 10 Wejherowo, 
ul. Sobieskiego 241, tel. 58 672 41 56

• Sklep spożywczo-przemysłowy nr 11 
Gniewowo, ul. Wejhera 37, tel. 605 670 226

• Sklep spożywczo-przemysłowy nr 13 
Nowy Dwór Wejher., ul. Wejherowska 43, tel. 605 670 287

• Sklep spożywczo-przemysłowy nr 14 
Szemud, ul. Wejherowska 15, tel. 605 670 367 

• Sklep spożywczo-przemysłowy nr 16 
Szemud, ul. Wejherowska 39, tel. 605 670 293

• Sklep spożywczo-przemysłowy nr 17 
Kielno, ul. Jeziorna 2, tel. 605 670 297

• Sklep piekarniczy nr 3  
Reda, ul. Spółdzielcza 9c, tel. 58 678 30 18

• Sklep przemysłowy nr 12  
Gniewino, ul. Pomorska 6, tel. 605 670 298   

➥ Sprzedaż materiałów budowlanych, opału i nawozów 
prowadzimy w placówkach w:

• Redzie, ul. Spółdzielcza 9, tel. 605 670 438

• Szemudzie, ul. Wejherowska 39, tel. 605 670 437
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Jak podają źródła historyczne, osada Wejherowska
Wola dająca początki miastu Wejherowo, została
utworzona przez Jakuba Wejhera 1643 roku.

Ciężko ranny w bitwie pod Smoleńskiem w 1634 roku,
Jakub Wejher złożył śluby, że jak wyjdzie z tej opresji
cało, wybuduje na swych dobrach kościół i założy
klasztor. Tak też uczynił. Po założeniu osady w 1650
roku król Władysław IV nadał lokacyjny przywilej
miejski. Miasto Wejherowo było jedynym na Kaszu-
bach miastem prywatnym.

W założonej w swych dobrach osadzie Wejher
wzniósł w roku 1643 kościół farny pw. Trójcy Prze-
najświętszej oraz wielokrotnie przebudowywany, ko-
ściół klasztorny ojców franciszkanów pw. Św. Anny.
Zainicjował też budowę słynnej kalwarii wejherow-
skiej z 19 kaplicami, zbudowanymi w latach 1649 –
1664, współfinansowanymi przez rodzinę i dworzan.
Obecnie jest ich 26, zlokalizowanych na wzgórzach
morenowych południowej części miasta.

Wejherowo należało do dziedziczących je rodów
magnackich: Radziwiłłów, Sobieskich (m.in. Króla Jana
III) i Przebendowskich. Następnie dobrami wejherow-
skimi władał konsul angielski w Gdańsku - Aleksander

Gibson, który w roku 1790 sprzedał włości rodzinie
Keyserlingków.

Po wojnach napoleońskich, na początku XIX w. miasto
zostało zajęte przez prusaków i zmieniono jego
nazwę na Neustadt. W czasie zaborów prowadzono
systematycznie germanizację Kaszubów.

Od 10.02.1920 r. Wejherowo znów stało się polskie 
i następował jego dynamiczny rozwój gospodarczy 
i kulturalno-oświatowy.

Po wybuchu II wojny światowej hitlerowcy wprowa-
dzili terror wśród mieszkańców Wejherowa, Gdyni 
i innych miejscowości regionu. Zamordowali wielu
działaczy niepodległościowych i inteligencji. Las 
piaśnicki kryje szczątki wielu tysięcy ofiar terroru hit-
lerowskiego.

Po wyzwoleniu Wejherowa - 12.03.1945 r.- powoli na-
stępował gospodarczy rozwój miasta. Ale do dyna-
micznego rozwoju doszło po roku 1991, z chwilą
utworzenia samorządów lokalnych. Szczególny roz-
wój miasta, jego modernizacja i rewitalizacja zaczęła
się wraz z początkiem XXI w. 

HISTORIA WEJHEROWA - ŚLADAMI PRZODKÓW

Kościół pw. Św. Trójcy
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• Rynek starego miasta z ratuszem, kościołem 
farnym i pomnikiem Jakuba Wejhera oraz - w bli-
skiej odległości - kościołem św. Anny, obiektami
ojców franciszkanów, XIX-wiecznym pałacem
Przeben- dowskich z muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej i pięknie zrewitalizo-
wanym parkiem.

• Kalwaria wejherowska to zespół zabytkowych
kaplic, częściowo wybudowanych przez Jakuba
Wejhera, obecnie pięknie zrewitalizowanych.

• Filharmonia Kaszubska z dużą sceną i salą wido-
wiskową, w której mieści się Wejherowskie Cen-
trum Kultury, organizujące imprezy widowiskowe,
teatralne, muzyczne. Prowadzi też działalność 
wystawienniczą, pracownie plastyczne i inne koła
zainteresowań.

• Puck - średniowieczny kościół i zabytki w centrum,
muzeum rybackie, port rybacki.

• Władysławowo - Ocean Park, muzea w wieży
Domu Rybaka, Aleja Gwiazd Sportu, port.

• Gniewino - wieża widokowa, liczne obiekty spor-
towe, skansen kaszubski w Nadolu. 

• Choczewo - dworki ziemiańskie zlokalizowane we
wsiach gminy, piękne i czyste plaże w Lubiatowie
oraz kurhany z IV w.p.n.e. 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wejherowie – Jubileusz 75-lecia

ATRAKCJE TURYSTYCZNE WEJHEROWA I OKOLIC

Wejherowo - rynek i ratusz

Pałac Przebendowskich

Deptak w Wejherowie - ul. Sobieskiego
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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 75-lecia 
wszystkim działaczom spółdzielcom, emerytom 

i pracownikom, którzy współtworzyli i tworzą 
historię oraz teraźniejszość Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” w Wejherowie 
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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Z okazji jubileuszu 75-lecia 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wejherowie 

Zarząd i Pracownicy

Gdańskie Młyny – Sp. z o.o.
Ul. Na Ostrowiu 1, 80-873 Gdańsk

www.gdanskiemlyny.pl



ZOOMPACK SP. Z O.O. ul. Uczniowska 48-50, 80-530 Gdańsk, tel.: 517 256 651, e-mail: biuro@zoompack.pl
www.zoompack.pl

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się
firmą, której zależy, aby nasze pro-
dukty nie miały negatywnego wpływu
na środowisko, dlatego 
oferujemy szeroką  gamę artykułów
biodegradowalnych oraz kompostowalnych.

Stosowany przez nas surowiec PLA – polilaktyd,
jest biodegradowalnym poliestrem otrzymywanym
z kwasu mlekowego. Można go wytwarzać z kukurydzy
lub z  trzciny cukrowej. Materiały wykonane z PLA 
wykazująwłaściwości tradycyjnych tworzyw sztucznych, 
a przy tym ulegają rozkładowi na drodze przemian biochemicznych.

Oferowane przez nas BIÓwki (reklamówki) są biodegradowalne. Do ich produkcji
używa się dwóch rodzajów skrobi: kukurydzianej i ziemniaczanej.
Ekologiczne produkty w ogóle nie zawierają polietylenu, powszechnego we
współczesnej produkcji szkodliwego związku rozkładającego się przez setki lat.

Oferowane przez nas worki, torby i folie rozkładają się w ok. 30 dni. 

( 15 )
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E-Lila zajmuje się produkcją sałatek,
surówek tradycyjnych i typu FITNESS,

galaretek słonych i słodkich oraz serników.

E-Lila Sp. z o.o. 
ul. Długa 2, 84-217 Szemud

tel: 58 676 42 24
tel: 533 303 878

ŻYJ
ZDROWO

***

SAD Firma Handlowa Agata Chróścicka-Kreft
(dawn. SAD Hurtownia Owocowo-Warzywna Barbara Kreft)
ul. Wybudowanie b/n, 83-110 Tczew (Centrala), e-mail: biuro@sad.net.pl, www.sad.net.pl
Oddział Rumia: ul. Ślusarska 31, tel./fax. 58 671 10 70, kom. 607 655 677 - Kierownik – Przemysław Domagała

Ponad 25 lat w branży owoców, warzyw
i artykułów spożywczych

W naszych hurtowniach prowadzimy sprzedaż wysokiej
jakości owoców własnej produkcji oraz importowanych,
warzyw i artykułów spożywczych. Codziennie obsługujemy
ponad 500 małych i średnich sklepów. Dzięki naszemu doświad-
czeniu i wielu kontaktom handlowym, większość owoców 
i warzyw posiadamy w swojej ofercie przez cały rok. W znacznej
części pochodzą one bezpośrednio od producentów.

W skład grupy SAD wchodzi sieć hurtowni zlokalizowanych 
w sześciu miastach północnej Polski. Centrala znajduje się 
w Tczewie, natomiast oddziały w Elblągu, Kwidzyniu, Malborku,
Rumii i Starogardzie Gdańskim.

Z okazji jubileuszu życzymy Państwu pomyślności,
samych sukcesów i dalszej, OWOCNEJ współpracy.
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DYSTRYBUTOR ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się dystrybutorem produktów
spożywczych cenionych marek. Specjalizujemy się w sprzedaży 
żywności dla niemowląt i małych dzieci jak mleko, kaszki, musy 

czy dania w słoiczkach. W naszej ofercie znajduje się także 
wiele innych produktów, które nie wymagają przechowywania 

w warunkach chłodniczych jak  herbaty, soki, słodycze 
czy przetwory owocowo- warzywne.

Istniejemy na rynku od 1992 roku, dzięki czemu wypracowaliśmy
sobie silną pozycję, doskonałe warunki dostaw oraz zniżki 

i promocje dla stałych klientów. Działamy w kanale tradycyjnym 
i nowoczesnym, a obecnie pod szyldem siostrzanej Spółki 

Albo24 Radio Rada Sp. z o.o. rozwijamy także sprzedaż 
w kanale e-commerce.

Z okazji jubileuszu 75- lecia działalności 
GS „SCh” w Wejherowie 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za dotychczasową,
owocną współpracę, złożyć szczere gratulacje i życzyć 
dalszych sukcesów w dążeniu do wyznaczonych celów 

oraz wszelkiej pomyślności.

RADIO RADA Sp. z o.o. ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia
tel. +48 58 621 53 96, biurogdynia@radiorada.com.pl 

www.radiorada.com.pl
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Dziękujemy



3200
sklepów 
w całej Polsce

ponad

Pracowników 

ponad

30000

Klientów 

miliony 
zadowolonych 

każdego  
dnia 

Cieszymy się, 
że jesteście z nami

Dziękując za lata współpracy życzymy 
dalszych sukcesów
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