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Zioła i kwiaty poświęcone

Piękna uroczystość odpustowa odbyła się 15 sierpnia na Kalwarii Wejherowskiej, nie tylko w 
otoczeniu lasu, ale też kwiatów i ziół, przyniesionych z okazji święta Matki Bożej Zielnej. Tak 
według tradycji nazywane jest święto Wniebowzięcia NMP.        Str. 5

Wkrótce w parku zostanie zaprezentowany ostatni, 
czternasty już element szlaku, który można zwiedzić 
samodzielnie lub z przewodnikiem.                 Str. 8

Kaszubskie nuty
prawie gotowe

Szlak Nut Kaszubskich to kolejna atrak-
cja turystyczna Wejherowa. To propozy-
cja ciekawych spacerów dla turystów i dla 
mieszkańców, a zarazem podkreślenie ka-
szubskich korzeni miasta. 

Do zdarzenia doszło 12 
sierpnia br. w Wejherowie. 
Mieszkaniec powiatu wej-
herowskiego w godzinach 
nocnych został napadnię-
ty przez dwóch mężczyzn, 
którzy ukradli mu z port-
fela pieniądze. 

Napadli na nastolatka

Policjanci zatrzyma-
li bandytów a po prze-
słuchaniu doprowadzili 
mężczyzn do prokuratury. 

Wobec 27-letniego 
mężczyzny zastosowano 
tymczasowy areszt na 3 
miesiące. Drugi miał pozo-

stawać pod policyjnym do-
zorem, jednak z uwagi na 
to, że był dodatkowo oso-
bą poszukiwaną przez sąd 
nakazem doprowadzenia, 
również trafił do aresztu. 

Za rozbój grozi im kara 
do 12 lat więzienia.

Policjanci z Wejherowa zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 
27 i 21 lat, którzy nocą dokonali rozboju na 17-letnim chłopaku. 

W lutym tego roku w parku nadmorskim w Brzeź-
nie zginęła siedemnastoletnia wejherowianka 

Kilka dni temu sąd w Gdańsku orzekł, że podejrza-
na o zabójstwo koleżanka ofiary może odpowiadać za 
swój czyn przed sądem, a biegli psychiatrzy zaopinio-
wali pozytywnie jej stan zdrowia.      

Decyzją sądu, podejrzana nie może odpowiadać z 
wolnej stopy i przebywa w areszcie                   Str. 2

Podejrzana 
jest poczytalna

Powiat  wej-
herowski zajął  
czwarte miejsce 
w ogólnopolskim 
rankingu i znalazł 
się w  gronie naj-
bardziej oszczęd-
nych powiatów, 
liczących powyżej 
75 tysięcy miesz-
kańców.           Str. 7
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Wcześniej sąd uznał też, 
że Wiktoria nie może odpo-
wiadać przed śledczymi z 
wolnej stopy i nie może być 
wobec niej uchylone tymcza-
sowe aresztowanie. Zdaniem 
sądu, zgromadzony materiał 
dowodowy wskazuje na du-
że prawdopodobieństwo po-
pełnienia przez podejrzaną 
zarzucanego jej czynu. 

Sprawczyni zabójstwa 
grozi surowa kara, bowiem 
zarzuty dotyczą popełnie-
nia zbrodni. Wiktorii M., ja-
ko nieletniej grozi kara od 8 
do 25 lat więzienia (poniżej 
18 roku życia nie stosuje się 
dożywocia). Aktualnie Wik-
toria M. w oczekiwaniu na 

Sprawa Agaty z Wejherowa w gdańskim sądzie

Podejrzana o zabójstwo
jest poczytalna

W lutym tego roku w parku nadmorskim w Brzeźnie zginęła siedemnastoletnia wejhe-
rowianka, Agata. Sprawczynią zabójstwa jest prawdopodobnie jej koleżanka, 17-letnia 
Wiktoria M. z Gdańska. Kilka dni temu sąd w Gdańsku orzekł, że podejrzana dziewczyna 
może odpowiadać za swój czyn przed sądem, a biegli psychiatrzy zaopiniowali pozytyw-
nie jej stan zdrowia. Została uznana za poczytalną i zdrową psychicznie.

rozpoczęcie rozprawy, prze-
bywa w areszcie. 

Zarzuty usłyszała rów-
nież Aleksandra, druga ko-
leżanka Agaty z Wejherowa, 
która wiedziała o dokona-
nym zabójstwie, ale nic o 
nim nie powiedziała.

Istnieje podejrzenie, że 
ofiara chciała zginąć i za-
planowała własną śmierć. 
Nieoficjalnie ustalono, że 
zamordowana nastolatka 
od kilku miesięcy planowała 
samobójstwo. Chciała upo-
zorować zabójstwo, aby nie 
sprawiać przykrości dziad-
kom, którzy ją wychowywali. 
Dziewczyna marzyła o karie-
rze wojskowej, ale problemy 

zdrowotne uniemożliwiały 
jej służbę w armii. Być mo-
że, jak się podejrzewa, sama 
wybrała narzędzie zbrodni 
i miejsce, a koleżanki mia-
ły jej pomóc. Sekcja zwłok 
potwierdziła, że dziewczyna 
zginęła od jednego precyzyj-
nego pchnięcia ostrym na-
rzędziem prosto w aortę. 

Zdaniem prokuratury to 
właśnie Wiktoria pchnęła 
Agatę nożem, który nastolat-
ki schowały potem na dachu 
garażu w pobliżu swojego do-
mu. Wyłączyły także telefon 
Agaty. Oczywiście nadal są 
to tylko przypuszczenia, bo 
pomimo wielu prób przesłu-
chania podejrzanej niewiele 

wnoszą. Ani razu nie zgodzi-
ła się ona na podpisanie pro-
tokołu.

Młoda wejherowianka, 
absolwentka Gimnazjum nr 
3, uczyła się w gdyńskim li-
ceum o profilu wojskowym. 
21 lutego w sobotę rano po-
jechała na otwarte wykłady 
z chemii na Uniwersytecie 
Gdańskim, a potem wybra-
ła się nad morze na prze-
jażdżkę rowerową. Tam też 
spotkała swoje koleżanki. 
Rodzinę w Wejherowie po-
wiadomiła, że wróci do domu 
ok. godz. 20.00. Nie wróciła. 
Ciało znaleziono 22 lutego w 
niedzielny ranek w parku w 
Brzeźnie, nieopodal plaży.

Truck i bus
Policjanci z wydziału ruchu drogowego wejherowskiej ko-

mendy prowadzili wzmożone kontrole busów, autobusów 
i samochodów ciężarowych na drogach naszego powiatu. 
Głównym zadaniem cyklicznie prowadzonej akcji była poprawa 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględ-
nieniem prawidłowego przewozu towarów oraz ich stanu tech-
nicznego. Funkcjonariusze skontrolowali 161 pojazdów, a 65 
kierowców, którzy złamali przepisy drogowe ukaranych zostało 
mandatami karnymi, m.in. za przekroczenie dozwolonej pręd-
kości oraz nie spełnianie wymogów technicznych. 

Tym, którzy do tej pory nie zadbali o stan techniczny samo-
chodów policjanci zatrzymali 8 dowodów rejestracyjnych. 

Policjanci  sprawdzali też trzeźwość kierowców, stan tech-
niczny samochodów, stan oświetlenia i ogumienia, czas pracy 
kierowcy oraz odpowiednie przewożenie osób i ładunku. Kon-
trolowali również posiadane przez kierowców uprawnienia do 
prowadzenia określonych rodzajów pojazdów oraz dokumenty 
przewozowe.

Chciał wręczyć łapówkę
Do ośmiu lat pozbawienia wolności grozi 27-letniemu męż-

czyźnie, który próbował dać policjantom łapówkę w zamian za 
odstąpienie od wykonywania obowiązków służbowych. 

Policjanci z wejherowskiej komendy zauważyli na poboczu 
rozbity samochód marki VW. Zatrzymali dwóch mężczyzn, kie-
rowcę i pasażera pojazdu. Od obydwu wyczuwalna była woń al-
koholu. U 18-letniego pasażera alkomat wykazał ponad promil 
alkoholu w organizmie, a 27-letni kierowca, mieszkaniec Gdań-
ska, odmówił badania. 

W trakcie prowadzonych czynności, gdańszczanin wyjął kil-
ka banknotów i położył na półce w radiowozie prosząc, aby po-
licjanci go wypuścili. Policjanci zabezpieczyli kilkaset złotych, 
które sprawca próbował wręczyć, zatrzymali mu prawo jazdy 
oraz przewieźli na badanie krwi. 

W wyniku postępowania wyjaśniającego 27-latek usłyszał 
zarzut wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom Policji 
i przyznał się do winy. Teraz odpowie za kierowanie samocho-
dem w stanie nietrzeźwości oraz próbę przekupstwa. 

Wypożyczał i nie oddawał
Policjanci kryminalni pracując nad sprawą przywłaszczeń 

przyczep i maszyn budowlanych na terenie Gniewina i Rumi, 
wykryli sprawcę. 27-latek zajmował się wypożyczaniem rze-
czy, nie oddawał ich właścicielom, po czym znikał. Sprzedawał 
przedmioty nieznanym osobom, a należności trafiały do jego 
kieszeni. W ten sposób jego łupem padły m.in przyczepy warte 
kilkanaście tysięcy złotych. 

Policjanci zatrzymali mężczyznę, noc spędził w policyjnym 
areszcie, potem usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Przy-
właszczenie mienia jest przestępstwem, za które grozi kara od 
3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

7 listów gończych 
Mieszkaniec Wejherowa był poszukiwany siedmioma listami 

gończymi. 32-letni wejherowianin został wreszcie zatrzymany 
przez policjantów z wydziału kryminalnego na terenie Redy. Był 
on poszukiwany przez tutejszy sąd, celem odbycia kary 1 roku 
pozbawienia wolności za oszustwa. 

Kryminalni w trakcie pracy operacyjnej uwiarygodnili infor-
macje o miejscu pobytu mężczyzny. 32- latek został zatrzymany 
po krótkim pościgu na terenie jednej z ulic w Redzie. Mężczyzna 
już został przetransportowany do zakładu karnego, gdzie od-
będzie swoją karę. Policjanci przypominają, kto pomaga prze-
stępcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej, w szczególności 
ukrywa sprawcę lub pomaga mu w ucieczce podlega karze po-
zbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Mundurowi spotykali się 
z dziećmi i ich opiekunami 
na plaży jeziora. Policjan-
ci rozdawali opaski – iden-
tyfikatory, z możliwością 
wpisania na nich numeru 
kontaktowego do rodzica. 
Opaski w przypadku za-

Policjanci nad Jeziorem Choczewskim

Akcja „Bezpieczny maluch”
Przez kilka dni policjanci z Komisariatu 

Policji w Gniewinie przeprowadzali akcję 
informacyjną „Maluch bezpieczny na pla-
ży”, która realizowana była na kąpielisku 
nad Jeziorem Choczewskim. 

gubienia się dziecka umoż-
liwiają odnalezienie jego 
opiekunów. Ponadto, mun-
durowi uświadamiali rodzi-
ców w kwestii szczególnej 
ostrożności podczas pilno-
wania dzieci w trakcie wy-
poczynku nad wodą.

www.pulswejherowa.pl

„Puls
Wejherowa”
dostępny 
również
w internecie:
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Zmodernizowany 170-me-
trowy odcinek uli. Chmie-
lewskiego ułatwi dojazd z ul. 
Gdańskiej do ulic: Szczukow-
skiej, Necla, Staffa i Gryfa Po-
morskiego. 

Zakres prowadzonych 
na ul. Chmielewskiego ro-
bót obejmuje budowę sieci 
kanalizacji deszczowej i wo-
dociągowej oraz wykonanie 
chodników i nawierzchni dro-
gowej od skrzyżowania z ul. 
Necla do skrzyżowania z ul. 
Stefczyka, wraz ze skrzyżo-
waniem w ul. Stefczyka. 

Nawierzchnia będzie wy-
konana z betonowej kostki 

Kolejna inwestycja drogowa

Budowa ulicy
na Śmiechowie

W Wejherowie powstaje nowa utwardzona droga. Tym razem jest 
to odcinek ulicy Chmielewskiego w dzielnicy Śmiechowo-Północ. 
Połączy on ulice Stefczyka i Necla.

drogowej, a skrzyżowanie z 
ul. Stefczyka z asfaltu. W tej 
chwili prowadzone są prace 
związane z budową sieci ka-
nalizacji deszczowej i wodo-
ciągowe. 

Koszt inwestycji wyniesie 

Wśród innych prowadzonych w Wejherowie inwestycji 
można wymienić budowę Węzła Działki, budowę ulicy Lele-
wela (do ul. Nadrzecznej) oraz dużego parkingu obok cmen-
tarza na ul. Roszczynialskiego. 

Dobiega końca modernizacja pasażu dla pieszych w rejo-
nie ul. Bukowej, wraz z infrastrukturą.

Nie tylko Chmielewskiego

1 087 954 zł. Generalnym wy-
konawcą robót budowlanych 
jest konsorcjum firm Kruszy-
wo Sp. z o.o. oraz Bituminium 
Sp. z o.o.  Roboty drogowe po-
winny zakończyć się z koń-
cem października br.

Mówił o tym podczas spo-
tkania w ratuszu sekretarz 
miasta, Bogusław Suwara, 
prezentując na mapie miej-
sca umieszczenia kolejnych 
kamer. Jedną z nich umiesz-
czono niedawno na ul. Puc-
kiej tak, żeby monitorowała 
okolice bazaru. Przedstawi-
ciele kupców, prowadzących 
tam  sklepy uczestniczyli na 
spotkaniu w urzędzie. Przy-
pomnieli, że w sąsiedztwie 
sklepów przy ul. Puckiej zbie-
rają się amatorzy alkoholu, 
pija, brudzą, niszczą teren. 

Miejski monitoring wciąż rozbudowywany

Będzie jeszcze 
bezpieczniej

O tym, że miejski monitoring zapewnia większe bezpieczeństwo 
mieszkańcom Wejherowa i pozwala skuteczniej walczyć z przestęp-
czością oraz zakłócaniem porządku, przekonani są przedstawicie-
le władz miasta oraz sami wejherowianie. Dobrze więc, że system 
kamer będzie rozbudowany.

Dzięki obrazowi zarejestro-
wanemu przez kamery można 
ich zatrzymać i ukarać.

- Jesteśmy zadowoleni z 
kamer miejskich, bo monito-
ring daje efekty - powiedział 
podczas spotkania Sławo-
mir Knapiński, przewodni-
czący wspólnoty właścicieli 
pawilonów handlowych. - Ma-
my zamiar zamontować we-
wnętrzne kamery.

Bogusław Suwara, se-
kretarz miasta, zaprezen-
tował plany rozwoju sieci 
monitoringu, obejmującej 

całe Wejherowo. 
- W mieście powstanie  pę-

tla światłowodowa, do której 
będziemy podłączać kolejne 
kamery - powiedział B. Su-
wara. - Zostaną one zamonto-
wane m.in. w rejonie nowego 
parkingu przy cmentarzu, 
w rejonie ulic Weteranów i 
Iwaszkiewicza, na ul. Buko-
wej, a także koło amfiteatru 
w parku.

Obecnie, razem z najnow-
szą kamerą na ul. Puckiej, w 
mieście jest 37 tego rodzaju 
urządzeń. 

Od lewej: sekretarz Bogusław Suwara, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
Rady Miasta - Henryk Jarosz oraz właściciele sklepów przy ul. Rzeźnickiej i Puckiej.
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Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt w 
oparciu o protokół komisji 
konkursowej pod przewod-
nictwem Teresy Patsidis, 
podsumował rywalizację i 
pogratulował zwycięzcom 
konkursu. Razem z sekreta-

Rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy 
ogród i balkon oraz działkę ogrodniczą

Piękne i zielone miasto
Rozstrzygnięto 18. konkurs na najładniejszy ogród i balkon oraz działkę ogrodniczą, 

a laureaci odebrali nagrody podczas spotkania w wejherowskim ratuszu. O nagrody 
rywalizowało 25 obiektów, a wszystkie zielone, zadbane, ukwiecone i przepiękne.

rzem miasta Bogusławem 
Suwarą prezydent wręczył 
laureatom  nagrody. 

Rywalizowało
25 obiektów
Do konkursu na najład-

niej ukwiecony i zazielenio-
ny balkon, okno lub ogród 

w Wejherowie zgłoszono 25 
obiektów. 

Wszyscy uczestnicy kon-
kursu otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i rośliny, 
natomiast laureaci - nagro-
dy finansowe i rzeczowe w 
postaci sadzonek. 

Aktywni
mieszkańcy
- Tak liczna grupa osób 

obecnych na tej sali i za-
angażowana w konkurs 
świadczy, że aktywność 
mieszkańców w naszym 
mieście jest coraz większa. 
To cieszy, bo marzy mi się 
piękne i zielone Wejhero-
wo. Myślę, że jesteśmy to w 
stanie wspólnie osiągnąć, 
bo w Wejherowie jest wiele 
pięknych ogrodów i balko-
nów - powiedział prezydent 
Wejherowa.  

Kompozycja 
i kolorystyka
Przewodnicząca komi-

sji konkursowej Teresa 
Patsidis wyjaśniła, że ko-
misja brała pod uwagę po-
mysłowość kompozycji, 

ogólny wyraz estetyczny, 
a także widoczność ogrodu 
dla innych mieszkańców z 
zewnątrz. Oceniano różno-
rodność, estetykę i kolory-
stykę roślin. 

W kategorii ogrodów 
działkowych brano pod 
uwagę nasadzenia roślin 
ozdobnych, ogródki wa-
rzywno-owocowe, ich utrzy-
manie, elementy małej 
architektury a także ogól-
ny wyraz estetyczny.

Domek w górach
- Śmiejemy się z rodziną, 

że mamy „domek w górach”, 
bo w naszym 870-metro-
wym ogrodzie jest dużo ka-
mieni, a że teren jest na 
wzniesieniu, powstały dwie 
skarpy i altana - mówiła 
jedna z laureatek Katarzy-
na Ortmann, która wspól-
nie z mężem zajęła pierwsze 
miejsce w kat. ogrody.

- Uprawiamy warzywa i 
mamy mnóstwo kwiatów. 
Lubię pracę w ogrodzie, 
która odpręża i przynosi 
wiele satysfakcji - dodała 
K. Ortmann. - Chcemy wy-
budować oczkowo wodne i 
ta wygrana w konkursie z 
pewnością nam w tym po-
może. 

Zielony azyl
- Kocham kwiaty i wła-

śnie one królują na moim 
balkonie, chociaż mam tak-
że warzywa - ogórki, pomi-
dorki koktajlowe i zieleninę 
- powiedziała Elżbieta Bo-
cian, laureatka pierwszego 
miejsca w kategorii balkony 
i okna. - Dzięki temu mamy 
swój mały, zielony azyl, w 
którym z mężem odpoczy-
wamy i spędzamy każdą 
chwilę. 

W kategorii balkony, okna w domach jedno- i wieloro-
dzinnych pierwsze miejsce zajęła Elżbieta Bocian z ul. 
Necla, drugie - Wspólnota Mieszkaniowa Św. Jacka, a wy-
różnienie odebrała Aniela Bartnicka. 

W kategorii ogrody pierwsze miejsce przyznano Kata-
rzynie i Krzysztofowi Ortmann z ul. Wejherowskiej, drugie 
miejsce - Grażynie Cioban z ul. Judyckiego, a trzecie - Ewie 
Rogulskiej-Naczk z ul. Sikorskiego. 

Wyróżniono Lucynę Block z ul. Okrężnej, Stanisława 
Piastowskiego z os. Kaszubskiego i Mirosława Okroya z 
ul. Borowiackiej. 

W kategorii ogrody pierwsze miejsce zajęli: Teresa i Ja-
nusz Ginter (Ogrody Działkowe przy ul. Nadrzecznej), drugie 
- Edwin Ziętkowski (Ogrody Działkowe przy ul. Sucharskie-
go), trzecie - Elżbieta i Herbert Okoń (Ogrody Działkowe 
przy ul. Sucharskiego). 

Wyróżniono działkę Elżbiety Pawelczyk (Ogrody Dział-
kowe przy ul. Patoka). 

Laureaci konkursu

Na naszych zdjęciach  
uczestnicy konkursu w 
sali ratusza oraz laureat-
ki, odbierające nagrody z 
rąk prezydenta K. Hil-
debrandta i sekretarza 
B.Suwary.
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UROCZYSTOŚĆ
Święto Wniebowzięcia Matki Bożej

Modlitwa i tradycja
14 i 15 sierpnia na Kalwarii Wejherowskiej odbył się Odpust Wnie-

bowzięcia Najświętszej Marii Panny. Zanim 15 sierpnia przy Kaplicy 
Kajfasza odprawiono odpustową sumę, poprzedniego dnia odbyła 
się piękna i wyjątkowa wieczorna procesja maryjna ze świecami. Na 
koniec dwudniowych obchodów święta, zgodnie z tradycją poświę-
cono kwiaty, zioła, zboża i owoce. 

W piątkowy wieczór, 14 
sierpnia po mszy św. na Kal-
warii, kapłani i wierni prze-
szli z kaplicy Domku Matki 
Bożej do kaplicy Grobu Ma-
ryi. W procesji niesiono szkla-
ną trumnę z spoczywająca w 
niej figurą Matki Bożej.

W święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny  
goszczący w Wejherowie ks. 
Piotr Daszkiewicz odpra-
wił sumę odpustową, zakoń-
czoną błogosławieństwem 
ziół i kwiatów. W polskiej 
tradycji Święto Wniebowzię-
cia NMP nazywane jest świę-
tem Matki Bożej Zielnej.

Ks. Piotr Daszkiewicz pod-
czas kazania mówił m.in. o 
trudzie pielgrzymowania na 
Jasną Górę, gdyż sam był 
uczestnikiem niedawnej Pie-
szej Kaszubskiej Pielgrzym-
ki, a także o konieczności 
wsłuchania się w Słowo Boże.

Towarzyszący mu podczas 
Eucharystii o. Tarsycjusz 
Krasucki  OFM przypo-
mniał na koniec również Bi-
twę Warszawską, której 95. 
rocznicę świętowaliśmy 15 
sierpnia, oddając hołd jej bo-
haterom.

W pięknej oprawie muzycz-
nej (orkiestra dęta i zespół wo-

kalny) w otoczeniu przyrody, 
uroczystość na Kalwarii mia-
ła szczególny charakter. Pa-

triotycznego wymiaru nadała 
jej obecność pocztów sztanda-
rowych.                             AK.                Więcej zdjęć na facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Anna Kuczmarska 
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ROZMOWA

- Ma Pan różne zainte-
resowania, jest Pan nie 
tylko podróżnikiem, ale i 
artystą kabaretowym, czy 
lubi Pan takie wystąpie-
nia przed publicznością?

- Tak, ale nie jestem arty-
stą kabaretowym. Moje wy-
stępy to stand-upy w stylu 
amerykańskim, czyli coś zu-
pełnie innego niż kabaret. W 
Polsce ta forma dopiero racz-
kuje. Kabaret to europejski 
wynalazek, jeszcze z czasów 
średniowiecza, kiedy grupy 
trefnisiów chodziły po jar-
markach, żeby rozśmieszać 
ludzi. Kilka osób wcielało się 
w jakieś przerysowane po-
stacie. Nasz współczesny ka-
baret jest odzwierciedleniem 
tamtego - jeden mężczyzna 
wciela się w chińczyka, dru-
gi w  kobietę, a jeszcze inny 
w głupka i odgrywają scen-
ki-skecze. 

Natomiast stand-up to 
forma, dużo trudniejsza. Na 
scenie tylko facet z mikrofo-
nem, który bez rekwizytów-
przez  kilkadziesiąt minut 
opowiada zabawne historie 
ze swojego życia w taki spo-
sób by co minutę była salwa 
śmiechu. Trudne to. Nie ma 
nic, żeby się zasłonić. W ka-
barecie jest kostium, gitara, 
piosenka, a w stand-upie tyl-
ko własna biografia i albo się 
obronię albo będę wygwizda-
ny, wybuczany. Albo skutecz-
nie rozśmieszę, albo mnie 
wyśmieją. 

- A która z Pana licz-
nych pasji jest Panu 
najbliższa? Występy, po-
dróżowanie, pisarstwo, 
czy może jeszcze coś in-
nego?

- Stosuję płodozmian - kil-
ka miesięcy w roku filmuję 
„Boso..”, zimą piszę książki, 
z kolei latem występuję w 
Polsce. Umarłbym z nudów, 
jakbym robił tylko jedną 
rzecz. Gdy jestem zmęczo-
ny podróżowaniem, siadam i 
zaczynam pisać. To jest inny 

Stosuję płodozmian
Z WOJCIECHEM CEJROWSKIM rozmawia Alicja Partyka

Wojciech Cejrowski - podróżnik, pisarz, publicysta, osobowość telewizyjna, saty-
ryk, artysta, a z wykształcenia antropolog kultury gościł niedawno w Rumi. Pre-
zentował swoim sympatykom program satyryczny „Wolna Amerykanka”. Zgodził 
się też na rozmowę, którą prezentujemy Czytelnikom „Pulsu Wejherowa”. 

rodzaj podróży - w głowie, w 
wyobraźni, z codziennym do-
stępem do prysznica, w prze-
ciwieństwie do Amazonii. 
Wakacje spędzam w Trójmie-
ście na jarmarkach, sprze-
daję książki. Jesienią mam 
znowu liczne występy, a pod 
koniec roku lecę na rancho w 
Arizonie i tam leżę, odpoczy-
wam i nic nie robię.

- Przyjeżdża Pan czę-
sto na Pomorze, do Trój-
miasta. Dlaczego właśnie 
tutaj?

- Stąd pochodzę, w związ-
ku z tym to jest moja ziemia 
domowa. Kaszubszczyzna 
może trochę mniej, bo ja je-
stem z Kociewia, więc z Ka-
szubami mamy na pieńku. 
Konflikt trwa od X wieku, 
kiedy to protoplaści Kaszu-
bów (Wikingowie) przypłynę-
li z Danii, Szwecji, Norwegii 
na dzisiejsze ziemie koszaliń-
skie, a potem się przesuwali 
w stronę Gdańska. Gwałcili, 
rabowali, zabrali naszą zie-
mię, Kociewiaków zepchnęli 
na piaski w głąb Borów Tu-
cholskich. Pochodzę z wio-
ski jakieś 60 kilometrów na 
południe od Gdańska, więc 
Trójmiasto było takim miej-
scem, gdzie przyjeżdżało się 
na zakupy. Trójmiasto było 
też miejscem walecznym i 
podziwianym przez nas  – w 
roku 1970 chociażby, potem 
tu zrodziła się „Solidarność”. 

Więc jeśli jakieś miasto 
jest moje, to właśnie Trójmia-
sto, z lekkim naciskiem na 
Gdańsk, i lekkim zniesma-
czeniem na to, co dziś zrobio-
no z Sopotem, a szczególnie 
z ulicą Bohaterów Monte 
Cassino. Ci Bohaterowie nie 
zasłużyli sobie na to, co im 
zgotował prezydent Karnow-
ski - burdele i bary go-go, wy-
uzdane dyskoteki i kasyna. 
Brzydki wrzód na walecznej 
twarzy Trójmiasta.

- Chciałabym teraz za-
pytać o Pana emocje, czy 
nie czuje Pan strachu 

podczas swoich podróży, 
które często wydają się 
bardzo niebezpieczne, nie 
obawia się Pan zapusz-
czać w tak bardzo odległe 
zakątki świata?

- Czuję strach, ale ludzi 
strach nie powstrzymuje; 
niektórych wręcz nakręca. 
Strach trzeba pokonywać. 
Boję się, ale mimo strachu po-
dejmuję działanie - i na tym 
polega odwaga. Jeśli ktoś się 
nie boi, znaczy, że głupi - nie 
ma wyobraźni.

- A w jaką najbliższą po-
dróż się Pan wybiera?

-  Jeśli chodzi o zagraniczne 
wyjazdy, nie snuję dalekich 
planów. Ludzie, którzy mają 
kilka tygodni urlopu, planują 
każdy kolejny wyjazd. Nato-
miast dla mnie podróżowanie 
to praca codzienna, więc się 
nie zastanawiam dokąd poja-
dę. Kurier rozwożący pocztę 
też nie planuje dokąd go po-
ślą jutro.

Na początku września ja-
dę na pielgrzymkę do Peru i 
do Boliwii z grupą wiernych z 
parafii Księży Marianów. 

- Pielgrzymka to spe-
cyficzna forma wyjazdu. 
Czy Pan wybiera taką 
formę wyjazdu ze wzglę-
du na swoje przekonania, 
na wiarę?

- Pielgrzymom nie prze-
szkadza codzienna Msza 
Święta, nie przeklinają, nie 
złości ich, że ja w niedziele 
nie pracuję, nawet na wy-
jazdach. 

Uważam, że pielgrzymki 
są lepsze od zwykłej wyciecz-
ki. Pielgrzymka trochę fil-
truje uczestników - jeśli ktoś 
lubi chlać na tylnych rzędach 
autobusy, na pielgrzymkę ra-
czej się nie wybierze.

- Zazwyczaj wybiera 
Pan na cel swoich wyjaz-
dów Amerykę, a czy nie 
ciągnie Pana do krajów 
położonych na wchodzie, 
do Azji?

- Wschód jest dla mnie 

niepokojący, niezrozumiały i 
zawsze był groźny. Okrucień-
stwa, które brytyjskim jeń-
com wyrządzali Japończycy, 
przekraczają nasze wyobra-
żenia. Hitler to jest pudelek 
przy tych buldogach, które 
były na Wschodzie. 

To, co się działo i nadal 
dzieje, np. w Korei Północnej, 
to jest dla mnie, dla człowie-
ka z kultury chrześcijańskiej, 
barbarzyńskie i przerażają-
ce. W związku z tym jakoś 
mnie tam nie ciągnie. 

Kiedy ludzie na Wscho-
dzie się uśmiechają, jest to 
wyraz poddenerwowania, a 
nie radości. Jako antropolog 
kultury to wiem, ale turysta 
nie wie, więc widząc uśmie-
chającego się urzędnika na 
lotnisku w Pekinie, odwza-
jemnia ten uśmiech. Jednak 
ten urzędnik jest zły z jakie-
goś powodu, a nasz uśmiech 
odbiera jako wyzwanie. To 
jest zupełnie inna mental-
ność, która mnie nie kręci. 

Natomiast po drugiej 
stronie świata - w obu Ame-
rykach - kultura chrześcijań-
ska od góry do dołu, Latynosi 
lubią białych, bo są w prze-
ważającej części metysami 
(mieszanką białego człowie-
ka z czerwonym – Indiani-
nem). W obu Amerykach, od 
Alaski po Ziemię Ognistą, lu-
bią nas, dlatego wolę jeździć 
tam, gdzie mnie chcą i lubią.

- A czy lubi Pan bezpo-
średnie spotkania z roda-
kami? 

- Jakbym nie lubił, to bym 
się nie wystawiał, mnie nikt 
nie zmusza do stania np. 
na Jarmarku Dominikań-
skim. Nie mam ochronia-
rza, nic mnie nie zasłania. 
Gdyby ktoś mnie niepokoił, 
gdybym się bał takich spo-
tkań, to bym tego nie robił. 
Nie wychodziłbym na scenę 
przed publiczność samotnie 
uzbrojony jedynie w mikro-
fon. Wychodzę do ludzi bar-
dzo często, lubię to. Lubię 

posłuchać jak mówią, co my-
ślą - potem łatwiej mi pisać 
dla nich książki

- Napotkani ludzie oka-
zują Panu głównie sym-
patię, czy zdarzają się też 
osoby krytykujące Pana i 
pańskie poglądy?

- Najczęściej spotykam 
moich sympatyków, gdy ktoś 
mnie nie lubi, to raczej nie 
przyjdzie do mnie na stoisko. 
Sporadycznie pojawiają  sa-
taniści żeby poprzeszkadzać. 
Wówczas zaczynam się gło-
śno modlić za takiego i on 
ucieka, cofa się, odchodzi. 
Zdarzają się heretycy - na-
molni z definicji Świadkowie 
Jehowy - z nimi nie wdaję się 

w dyskusje; informuję twar-
do, że jestem rzymski katolik 
i nie mam zamiaru podejmo-
wać rozmowy, nie, nie, nie, 
kropka. 

Zdarzają się lesbijki (tak 
ubrane, by cały świat widział 
że są parą), innym razem ja-
kiś komunista - no, ale mimo 
bariery ideologicznej istnie-
jącej pomiędzy nami, jednak 
tę barierę przekraczają - nie 
lubią mnie i mówią o tym 
otwarcie, ale mimo niechę-
ci cenią sobie moje książki i 
proszą o autograf. Zasadni-
czo odbieram to jako kom-
plement.

- Dziękuję bardzo za 
rozmowę. 
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AKTUALNOŚCI

Powiat wejherowski 
znalazł się w czołówce naj-
oszczędniejszych samo-
rządów na terenie kraju. 
Tak wynika z najnowsze-
go numeru dwutygodnika 
„Wspólnota”, który ukazał 
się 8 sierpnia br. Pismo od 
2004 r. regularnie publikuje 
rozmaite rankingi, dotyczą-
ce różnych dziedzin działal-
ności jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Tym razem pod uwagę 
zostały wzięte wszystkie 
wydatki na administrację 
publiczną w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. 

Powiat Wejherowski 
awansował aż o 5 miejsc w 
porównaniu do rankingu 
sprzed dwóch lat i o trzy po-
zycje w stosunku do zeszło-
rocznego zestawienia. Jak 
zaznaczyła starosta, dobra 
pozycja nie jest jednak kwe-

Ranking najbardziej oszczędnych samorządów

Powiat wejherowski w czołówce
W rankingu przeprowadzonym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” za 2014 r. powiat 

wejherowski zajął  czwarte miejsce i znalazł się w  gronie najbardziej oszczędnych powiatów powyżej 
75 tys. mieszkańców. Wysoka lokata to niewątpliwie powód do zadowolenia dla mieszkańców, świadczy 
bowiem o racjonalnej i oszczędnej polityce oraz bardzo dobrym zarządzaniu finansami publicznymi.

stią przypadku, tylko efek-
tem przemyślanych działań.

Wśród zadań, które po-
wiat podjął by ograniczyć 
koszty należy wymienić ob-
niżenie wydatków na wy-
jazdy służbowe i delegacje, 
telefony komórkowe i inter-
net czy utrzymanie obiek-
tów. W wielu budynkach 
podległych jednostek orga-
nizacyjnych dokonano ter-

momodernizacji i wymiany 
centralnego ogrzewania, co 
przyczyniło się  do sporych 
oszczędności. 

Podpisano również nowe 
umowy na usługi telekomu-
nikacyjne i internetowe z 
operatorami, którzy oferują 
niższe ceny.

Ponadto powiat może się 
pochwalić racjonalną poli-
tyką kadrową. Zatrudnia 

stażystów i osadzonych, bo 
to znacznie zmniejsza kosz-
ty płac. Rozwiązanie to jest 
bardzo korzystne dla obu 
stron. Dzięki niemu stażyści 
zdobywają cenne doświad-
czenia, a osadzeni referencje 
i możliwość znalezienia pra-
cy oraz łatwiejszy powrót do 
społeczeństwa po wyjściu na 
wolność.

Znalezienie się Powia-

tu Wejherowskiego w ści-
słej czołówce samorządów 
o najniższych wydatkach 
świadczy o bardzo dobrym 
zarządzaniu finansami pu-
blicznymi i umiejętnym 
szukaniu oszczędności, jak 
zaznaczyła starosta, bez ob-
niżania jakości pracy urzęd-
ników i standardów obsługi 
klientów.

Rankingi „Wspólnoty” to 
opracowywane przez prof. 
Pawła Swianiewicza z 
Uniwersytetu Warszawskie-
go zestawienia wszystkich 
samorządów analizowane na 
podstawie obiektywnych da-
nych z GUS pod kątem kilku 
aspektów. 

Każdy z nich to odręb-
ny ranking, publikowany w 
roku po okresie którego do-
tyczą zebrane w tym zesta-
wieniu dane, ponieważ w 
takim czasie są publikowa-
ne dane z GUS.

-  Wysokie miejsce w ran-
kingu  „Wspólnoty” bardzo 
nas cieszy. To efekt wielu 
działań i właściwego kierun-
ku zmian oraz oszczędności, 
wprowadzanych w starostwie 
aby ograniczyć koszty funk-
cjonowania urzędu. Sku-
tecznie obniżamy wydatki, a 
oszczędności przeznaczamy 
na inwestycje. W ten sposób 
poprawiamy jakość obsługi i 
komfort życia mieszkańców.

W tym roku przystąpi-
liśmy samodzielnie do za-
mówienia publicznego na 
energię elektryczną oraz 
przeprowadziliśmy przetarg 
na kompleksowe ubezpie-
czenie powiatu i jego jedno-
stek organizacyjnych. 

W ten sposób uzyska-
no korzystniejszą cenę na 
energię i podpisano umowę 
ubezpieczeniową tańszą o 30 
procent w stosunku do po-
przedniej, przy zwiększonym 
zakresie i korzystniejszych 
warunkach ubezpieczenia

Gabriela Lisius 
starosta wejherowski

O G Ł O S Z E N I E
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KULTURA, REKREACJA, TURYSTYKA

Na ławce w Parku Miej-
skim im. A. Majkowskie-
go za kilka dni zasiądzie 
mężczyzna w kaszubskim 
stroju, a obok niego umiesz-
czono kamień w wyrytym 
Alfabetem Kaszubski (ina-
czej Kaszubskie Nuty) - 
znanym symbolem kultury 
regionalnej. 

PIOSENKA POPŁYNIE 
Z POMNIKA

Po naciśnięciu przycisku 
spacerowicze mogą posłu-
chać znanej melodii i słów 
wyliczanki. Ten obiekt to 
ostatni, czternasty punkt na 

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
zaprasza mieszkańców 
i wakacyjnych gości na  
spacery Szlakiem Nut 
Kaszubskich z przewod-
nikiem. 

Można wybrać jeden z 
dwóch terminów.

Przewodniczki PTTK 
będą czekać na Państwa 
przy  pomniku Jakuba 
Wejhera na placu jego 
imienia, czyli na rynku:

w sobotę, 22 sierpnia 
o godz. 10.00
 oraz

we wtorek, 25 sierpnia
  o godz. 10.00

Powstaje ostatni element kaszubskiej wyliczanki

Z mapą Szlakiem Kaszubskich Nut
Szlak Nut Kaszubskich to kolejna atrakcja turystyczna Wejhe-

rowa, odwiedzanego przez wielu turystów. To również propozycja 
ciekawych spacerów dla mieszkańców i podkreślenie kaszubskich 
korzeni miasta. Wkrótce zostanie zaprezentowany ostatni, czterna-
sty już element szlaku, budowanego od kilku lat. Rzeźba Kaszuby, 
siedzącego na ławce w parku zwieńczy trasę po wejherowskich za-
bytkach i ciekawych obiektach. 

Urząd Miasta, który przygotował mapę i inne materiały dla zain-
teresowanych taką wędrówką, zaprasza mieszkańców Wejherowa 
na spacer - samodzielnie lub z przewodnikiem.

Szlaku Nut Kaszubskich. 
Same nuty-pomniki od 

dawna wrosły w krajobraz 
najstarszej części miasta. 
Aby rozłożyć koszty, któ-
re dzięki temu nie obciąży-
ły zbytnio budżetu miasta, 
inwestycję tę prowadzono 
przez kilka lat.

POKAZAĆ ATRAKCJE
- Kolejne elementy cie-

kawego szlaku, stanęły 
w miejscach najbardziej 
atrakcyjnych dla turystów 
i mieszkańców, zgodnie z 
naszym zamysłem - mó-
wi prezydent Wejherowa, 

Krzysztof Hildebrandt. - 
Od początku realizacji tego 
projektu mieliśmy pomysł 
na trasę po Wejherowie, 
ukazującą zabytki, pięk-
ne miejsca i nowoczesne 
obiekty, którymi możemy 
się pochwalić. W mieście, w 
którym nie sposób rozwijać 
przemysłu i budować dużych 
zakładów pracy, stawiamy 
na turystykę i chcemy sta-
le zwiększać atrakcyjność 
pięknie położonej duchowej 
stolicy Kaszub.

DLA TURYSTÓW
I MIESZKAŃCÓW 
- Cieszymy się, że nasi 

wakacyjni goście coraz bar-
dziej doceniają uroki miasta 
i coraz częściej do nas przy-
jeżdżają - dodaje prezydent 
Wejherowa. - Mieszkańcy 

również mogą ciekawie spę-
dzić czas i lepiej poznać swo-
je miasto, jeśli wybiorą się 
na spacer Szlakiem Kaszub-
skich Nut.

WYGODNA MAPKA
Postumenty z kaszubski-

mi nutami stoją m.in. na 
rynku i nad Cedronem, obok 
klasztoru ojców Francisz-
kanów i na Kalwarii. Nuty 
można spotkać na ul. Wało-

wej, w Parku Kaszubskim 
na ul. Sobieskiego, przy sta-
rym cmentarzu i obok Fil-
harmonii Kaszubskiej. 

Jak przejść szlak tu-
rystyczny, żeby zobaczyć 
wszystkie 14 elementów po-
pularnej wyliczanki? 

Najlepiej skorzystać z 
mapy i innych wydawnictw, 
przygotowanych z tej oka-
zji przez promocję Urząd 
Miasta. Mapka, wydana w 

niewielkim formacie jest 
bardzo wygodna, ale przede 
wszystkim stanowi cenną 
wskazówkę. 

Można też skorzystać z 
informacji przewodnika i 
wybrać się z nim na spa-
cer w najbliższą sobotę albo 
we wtorek. Szczegóły u doły 
strony. W ratuszu dostęp-
ne są także pocztówki i in-
ne wydawnictwa promujące 
atrakcje Wejherowa.      AK. 

Spacer
z przewodnikiem

Można skorzystać z mapy i innych wydawnictw, przygotowanych przez Urząd Miasta.
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Odpustowej mszy świętej 
przewodniczył o. Tarsycjusz 
OFM. Po południu na placu 
przed kościołem spotkali się 
mieszkańcy Strzebielina. Na 
scenie wystąpił zespół kaszub-
ski Nadolanie, kapela Józefa 
Roszmana Pleskota, Gminna 
Orkiestra Dęta, a na koniec 
prawdziwy show zaprezento-
wali aktorzy grupy teatralnej 
Odeon. 

Poza tym z pokazem kick-
boxingu wystąpili sportowcy z 
Luzina, nie zabrakło atrakcji 

Trzydzieści lat parafii w Strzebielinie

Uroczystości i festyn św. Maksymiliana
30-lecie konsekracji kościoła parafialnego pw. Św. Maksymiliana Marii 

Kolbe w Strzebielinie oraz uroczystości odpustowe były znakomitą okazją 
do modlitwy, a później do zabawy i integracji mieszkańców Strzebielina 
Osiedle. 16 sierpnia uroczystości religijne połączono z szóstym już Festy-
nem św. Maksymiliana. 

oraz konkursów z nagrodami 
dla najmłodszych uczstników. 
Były stoiska ze smakołykami 
i kaszubskim jadłem. 

Gospodarzami i organiza-
torami uroczystości i festynu 
byli: proboszcz parafii pw. św. 
Maksymiliana ks. Dariusz 
Kuchta oraz sołtys sołectwa 
Strzebielino-Osiedle Grze-
gorz Maziuk. Wśród gości 
znaleźli się Stanisława Buja-
nowicz, wicedyrektor Agencji 
Modernizacji i Restrukturyza-
cji Rolnictwa , Marek Panek 

ze Starostwa w Wejherowie, 
Piotr Wittbrodt, wójt gminy 
Łęczyce oraz Bożena Pruch-
niewska, zastępca wójta. W 
Strzebielinie gościł również 
dawny wikary kościoła św. 
Maksymiliana Kolbe, ks. Sła-
womir Drzeżdżon, obecnie 
pracujący w Gdańsku. 

Wszystkie te osoby, a tak-
że aktywni mieszkańcy wsi 
otrzymali podziękowania i 
okolicznościowe medale od ks. 
proboszcza D. Kuchty i sołty-
sa G. Maziuka.               AK.

POWIAT

O G Ł O S Z E N I E

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Na zdj. po lewej księża: D. Kuchta i S. Drzeżdżon oraz sołtys G. Maziuk, a po prawej dzie-
ci, biorące udział w konkursie plastycznym. Tematem prac był kościół w Strzebielinie.

Aktorzy Teatru Odeon w programie „Twoja twarz brzmi znajomo”: Mateusz Sikora jako 
Ewa Farna, Anna Lange jako Shazza, Dominika Bobkowska jako Bono z zespołu U2, dalej 
włoski duet Romina Power i Albano, czyli Weronika Kreft i Nikola Domoradzka oraz Da-
wid Kwidziński jako Gloria Gaynor. Na zdjęciu brakuje Jakuba Brunke (Lady Gaga).
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- Nasze życie to ciągły 
konflikt z sąsiadami, skar-
żącymi nas do sądu o różne 
sprawy i wzywającymi stró-
żów prawa - wyjaśnia jeden z 
mieszkańców ulicy Promien-
nej. - W sądzie toczyło się i 
nadal toczy się kilka spraw, 
wniesionych przez właści-
cieli nieruchomości, którzy 
twierdzą, że ulica jest ich 
własnością, a sąsiedzi bez-
prawnie z niej korzystają, 
m.in. dojeżdżając samocho-
dami do własnych posesji. 

Skarżący przedstawiają 
jako dowody zdjęcia i filmy, 
nagrywane przez kamery 
zamontowane na terenie ich 
nieruchomości. Nikt wpraw-
dzie nie został pociągnięty do 
odpowiedzialności ani uka-
rany przez sąd, ale sytuacja 
jest uciążliwa.

Kto komu zagraża?
Kupując działki i rozpo-

czynając budowy domów, 
właściciele nieruchomości 
przy ul. Promiennej otrzy-
mali prawne zgody na użyt-
kowanie ulicy obciążonej 
służebnością przejazdu i 
przechodu. Mimo, że wspo-
mniana służebność usta-
nowiona w 1997 r. została 
wpisana do ksiąg wieczy-
stych, w 2011 r. właściciele 
działki i drogi wytoczyli pro-
ces o ograniczenie dostępu 
do użytkowanych działek. 

- W ubiegłym roku wnie-
śli kolejny pozew o zniesie-
nie służebności przechodu i 
przejazdu ulicą Promienną - 
informuje nas jeden z sąsia-
dów. - W pierwszej instancji 
proces przegrali, ale odwoła-
li się od wyroku i sprawa nie 
została jeszcze zakończona. 
Właściciele drogi uzasadnia-
ją swój wniosek o zniesienie 

W niedzielę 9 sierpnia 
odbył się ostatni tegorocz-
ny rajd, który był okazją do 
podsumowań i wręczenia 
nagród. Wycieczki co roku 
przyciągają osoby chcące ak-
tywnie spędzać czas w okre-
sie wakacji, a przy okazji 
poznać powiat wejherowski 
i ościenne powiaty. 

Rajdy organizowane są 
od trzech lat, z myślą przede 
wszystkim o najmłodszych 
mieszkańcach miejscowo-
ści. Rowerzyści jeżdżą do 

Aktywny wypoczynek i integracja

Rodzinne rajdy 
Już po raz trzeci członkowie Wejherowskiego Towarzystwa Cy-

klistów oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kniewie zorganizowa-
li cykl rodzinnych rajdów rowerowych dla mieszkańców Kniewa i 
nie tylko. Wspólne wyprawy to znakomita okazja do aktywności i 
integracji zarazem.

najciekawszych miejsc re-
gionu. Trasa ustalana jest 
adekwatnie do panujących 
warunków pogodowych i do 
możliwości uczestników

- Zależy nam na zachęce-
niu do aktywnego wypoczyn-
ku, zabiciu nudy i wskazaniu 
alternatywnej formy rekre-
acji - wyjaśnia Piotr Syroc-
ki z OSP Kniewo. 

Jak dodaje Tomasz Mi-
lewski z Wejherowskie-
go Towarzystwa Cyklistów, 
głównym założeniem jest 

nauczenie dzieci i młodzieży 
bezpiecznego przemieszcza-
nia się na dwóch kółkach, 
poprzez wyrobienie u uczest-
ników odpowiednich nawy-
ków. 

Rowerowe wyprawy ma-
ją też aspekt edukacyjny. 
W  tym roku cykliści poznali 
m.in. historię Lasów Piaśnic-
kich, a także szlak rurali-
styczny wsi Góra. Łącznie w 
tegorocznych rajdach udział 
wzięło ponad 40 osób.

Alicja Kuhn

Konflikt w Bieszkowicach

Na Promiennej jak 
w absurdalnym filmie

Mieszkańcy ul. Promiennej w Bieszkowicach (gmina Wejherowo) 
znaleźli się w dziwnej i uciążliwej sytuacji. Kilka lat temu pew-
na rodzina kupiła nieruchomość, do której należy też wewnętrzna 
droga, stanowiąca jedyny dostęp do kilku posesji. Właściciele sta-
rają się ograniczyć sąsiadom możliwość korzystania z tej drogi, a 
jednocześnie śledzą ich życie za pomocą kamer. Mieszkańcy czują 
się inwigilowani. Dodatkowo na ulicy Promiennej kilka razy dzien-
nie pojawia się patrol policji, który przez ponad miesiąc stał tam 
całą dobę. Nieruchomość dozorowana przez policję z Wejherowa 
nie jest ogrodzona.

służebności faktem, że czują 
się zagrożeni, a korzystanie 
przez innych mieszkańców z 
drogi zagraża ich życiu i mie-
niu. Jak widać, tego rodzaju 
skargi skutkują ochroną ze 
strony policji, która często 
patroluje naszą ulicę. Jesz-
cze niedawno, przez ponad 
miesiąc wóz policyjny z wej-
herowskiej komendy stał tu-
taj przez całą dobę.

Niebezpieczne 
incydenty
Sąsiedzi twierdzą, że nie 

czekając na ostateczny wyrok 
sądu, właściciele wspomnia-
nej nieruchomości bezpraw-
nie zagrodzili część działki, 
czyli ulicy, a zbliżanie się są-
siadów do tej granicy traktu-
ją jak niebezpiecznie najście 
i wzywają policję. 

- Oczywiście tą to absur-
dalne zarzuty - informują 
właściciele działek przy ul. 
Promiennej. - Właściciele 
działki z drogą wewnętrzną 
posuwają się do słownych 
napaści wobec sąsiadów, do-
chodzi do niebezpiecznych 
incydentów, do użycia gazu 
i rękoczynów. Takie zdarze-
nia mamy udokumentowa-
ne, ale to nasi napastliwi 
sąsiedzi są chronieni. My 
musimy się tłumaczyć i wy-
jaśniać.

Jeden z młodych miesz-
kańców ulicy, któremu wła-
ściciele drogi grozili, złożył 
wniosek o ochronę policyjną 
i spotkał się z odmową.

Pytania do policji
Mieszkańcy ulicy bezsku-

tecznie starali się zaintere-
sować problemem władze 
gminy Wejherowo, proponu-
ją gminie przejęcie drogi, ale 
bez odzewu.

Nasi rozmówcy są zdzi-

wieni faktem, że policja 
chroni wyłącznie jedną stro-
nę konfliktu. Na dodatek 
wydaje nakaz całodobowego 
nadzoru posesji zamieszka-
łej tylko okresowo (właści-
cieli nieruchomości i drogi 
wewnętrznej na ogół nie ma 
na ich posesji) oraz patrolo-
wania ulicy Promiennej na 
koszt państwa.

13 lipca br. mieszkań-
cy ulicy Promiennej wysłali 
obszerne pismo do Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w 
Gdańsku, pytając o przyczy-
ny takiej, ich zdaniem nie-
sprawiedliwej sytuacji, w 
której policja chroni jedna 
stronę konfliktu. Załączy-
li do pisma dokumenty, na-
grania i zdjęcia, jako dowody 
swoich racji. Pismo na razie 
pozostaje bez odpowiedzi.

Nasza redakcja zwróciła 
się do Komendy Powiatowej 
Policji w Wejherowie z pyta-
niem o powód całodobowej 
ochrony (do niedawna) oraz 
częstych patroli na ulicy Pro-
miennej w Bieszkowicach.

Odpowiedź, przesła-
na przez sierż. szt. Annę 
Hennig, zastępcę Oficera 
Prasowego Komendanta Po-
wiatowego Policji w Wejhe-
rowie jest lakoniczna: 

„Informuję, że patro-
le policji są dyslokowane w 
miejsca, gdzie jest to podyk-
towane występującymi za-
grożeniami. W tym rejonie 
także tak jest.”

Trudno zrozumieć tę ab-
surdalną sytuację, przy-
pominającą film. Reżyser, 
wielki mistrz, prześmiewca 
i łowca absurdów, śp. Sta-
nisław Bareja lepiej by nie 
wymyślił. Życie jednak prze-
rosło mistrza.                   AK.

Pożar wybuchł we wsi 
Mierzynko i Osieki. Akcję 
gaśniczą bardzo utrudniał 
wiejący porywisty wiatr, 
który przenosił płomienie z 
jednego miejsca na drugie.

Pierwszy pożar pojawił 
się w Mierzynku koło Mie-
rzyna w poniedziałek po po-
łudniu. W akcji gaśniczej 

W gminach Choczewo i Gniewino

Płonęły łany zbóż
W ostatnich dniach doszło do pożarów pól w powiecie wejherow-

skim. Płonęły pola ze zbożem na terenie gminy Choczewo i Gniewi-
no, gdzie od poniedziałku strażacy walczyli z płomieniami. 

brało udział 16 zastępów 
straży pożarnej zawodowej 
z Wejherowa i Rumi oraz 
gminne OSP, służby leśne 
i pracownicy firmy, do któ-
rej należały pola objęte po-
żarem. 

Łącznie spaliło się ok. 100 
hektarów upraw zbożowych. 

Dwadzieścia minut póź-

niej strażacy odebrali zgłosze-
nie o pożarze pól w Osiekach 
w gminie Choczewo. 

Ponad 50 hektarów zbóż 
gasiły zastępu strażaków 
z powiatu wejherowskiego 
i puckiego. Po 5 godzinach 
udało się opanować szaleją-
cy żywioł. Trwa szacowanie 
strat. 
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ROZMAITOŚCI

Bilety dla Czytelników
Mamy dla naszych Czytelników 3 bezpłatne podwójne 

zaproszenia na ENEMEF Noc Grozy i Horrorów w Multikinie 
w Rumi. 

Ponieważ maraton filmowy odbędzie się już jutro, trzeba 
dzisiaj 20 sierpnia 2015  r. do godz. 20.00 przesłać swoje 
imię i nazwisko e-mailem na adres:  redakcja@pulswejhe-
rowa.pl. W temacie wiadomości prosimy napisać: ENEMEF

Do wylosowanych 3 osób odpiszemy ok. godz. 21.00

O G Ł O S Z E N I E

ENEMEF: Noc Grozy i Horrorów to gratka dla wszyst-
kich, szukających w kinie mocnych i mrocznych wrażeń! 
Tej nocy „horrorożercy” otrzymają solidną dawkę adrena-
lin,y serwowaną przez najbardziej przerażające produkcje 
filmowe ostatnich lat. 

Podczas Maratonu Grozy i Horrorów zostaną zaprezen-
towane cztery strrrraszne filmy. Będzie to długo  wycze-
kiwana premiera „Sinister 2” wraz z poprzedzającą ją 
pierwszą częścią „Sinister” z 2012 r., słynna „Obecność”, 
uznana za najstraszniejszy horror ostatnich lat oraz bazu-
jąca na klasyce gatunku „Annabelle”.

ENEMEF: Noc Grozy i Horrorów odbędzie się w piątek, 
21 sierpnia 2015 r. w 30 kinach sieci Multikino, m.in. w 
Rumi, przy ul. Sobieskiego 14 A (Galeria Rumia). 

Maraton rozpocznie się o godz. 22.00, a zakończy ok. 
5:30 rano.

Więcej informacji pod adresem http://www.enemef.pl

ENEMEF
Noc Grozy i Horrorów

W dwóch wiatach przy-
stankowych wybito 5 szyb. 
Na podstawie rysopisu i po 
krótkiej penetracji terenu, 
na placu zabaw w rejonie 
osiedla Kaszubskiego za-
trzymano dwóch mężczyzn 
podejrzanych o dokonanie 
dewastacji. Siedzieli sobie w 
towarzystwie kolegów i za-
chowywali się, jakby nic się 
nie stało. 

Akcja trwała od 4 do 14 sierpnia br. Prace malarskie 
umieszczane były na czynnych skrzynkach elektroenerge-
tycznych niskiego napięcia. Pozwolenia na malowanie urzą-
dzeń infrastruktury energetycznej otrzymały wyznaczone 
osoby, które legitymowały się wysokimi tytułami naukowy-
mi oraz identyfikatorami uczestnika pleneru. 

Do dyspozycji uczestników pleneru przekazano siedemna-
ście skrzynek złączy kablowych niskiego napięcia. Skrzynki 
te umieszczone są m.in. na pl. J. Wejhera, ul. Kopernika, 
Sobieskiego przy ZUS i przy Sądzie Rejonowym, ul. Mickie-
wicza, 12 Marca i Rzeźnickiej. 
                     Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej WCK.

Zdewastowali dwie wiaty

Jakby nic się 
nie stało

5 sierpnia przed północą Straż Miejska w 
Wejherowie otrzymała zgłoszenie o znisz-
czeniu dwóch wiat przystankowych, stoją-
cych przy ul. Kociewskiej oraz Gdańskiej. 
Wysłany na miejsce zdarzenia zmotoryzo-
wany patrol Straży Miejskiej zgłoszenie po-
twierdził. 

Plener artystyczny

Obrazy na 
skrzynkach

Wejherowskie Centrum Kultury, za zgo-
dą Urzędu Miasta oraz operatora energii 
„Energia Operator SA”, realizowało  niety-
powy, interesujący Interdyscyplinarny Ple-
ner  Artystyczny. Artyści plastycy upiększali 
skrzynki energetyczne na kilku ulicach. 

W trakcie wyjaśniania 
okoliczności jeden z nich 
wyjaśniał, że chyba jakieś 
szyby wybił,  natomiast dru-
gi zasłaniał się niepamię-
cią. Podejrzanymi są dwaj 
mieszkańcy osiedla Kaszub-
skiego, w wieku 26 i 33 lat. 

Miejski Zakład Komuni-
kacji w Wejherowie ustala 
powstałe w wyniku tej dewa-
stacji straty.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
przyjmuje w  Starostwie Powiatowym 

w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4
we wtorki i czwartki w godz. 9.00-15.00

oraz w środy  w godz. 9.00-12.00
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SPORT
Piłka nożna. Gryf Wejherowo

Gryf znowu na remis
Po inauguracyjnym zwycięstwie a potem remisie, tym razem pił-

karze Gryfa Wejherowo znowu zremisowali. Na własnym stadionie 
Gryf Wejherowo zremisował 1:1 (0:0) z  Okocimski KS Brzesko.

Nasi zawodnicy prowadzili 
od 70 minuty (po bramce G. 
Gicewicza) do 90 minuty 1:0, 
aby w ostatniej minucie me-
czu stracić gola po błędzie na-
szego bramkarza, który przy 
wyjściu do interwencji minął 
się z piłką. 

Błędy się niestety zda-
rzają, ale czasami bywa, że 
strasznie są bolesne dla dru-
żyny i kibiców. Kibice byli cał-
kowicie przekonani, że nikt i 
nic  wejherowianom nie odbie-
rze zwycięstwa. 

Pierwsza połowa spotka-
nia była bardzo niemrawa i 
usypiająca, dla wszystkich. 
Po przerwie gryfici ruszyli do 
ataku i po zmianach w skła-
dzie zespołu zmienił się obraz 
gry naszej drużyny. 

W 70. minucie G. Gicewicz 
strzałem z rzutu wolnego wy-
prowadził naszą drużynę na 
prowadzenie. 

Wejherowianie mieli jesz-
cze okazje do zdobycia gola, 
ale to goście już „na pożegna-
nie” przeprowadzili akcję, z 

której J. Glushko zdobył wy-
równanie i sędzia zaraz od-
gwizdał koniec meczu. Trener 
T. Kotwica był po zakończeniu 
pojedynku bardzo niepocie-
szony.

- Szkoda, zwłaszcza tego, 
że nie udało się nam wygrać 
przed własną publicznością - 
stwierdził trener.

Gryf Wejherowo: Ferra - 
Kowalski, Skwiercz, Kostuch, 
Dampc (Sosnowski) - Osłowski, 
Kołc, Wicon, Klimczak, Kuzim-
ski (Wicki) -Czoska (Gicewicz). 

Julia została dostrzeżo-
na i doceniona, jako talent 
przez amerykańskiego tre-
nera basketu, który przyje-
chał do Polski z Marcinem 
Gortatem i jego kolegami 
z NBA, na cykl koszykar-
skich campów. Julia uczest-

Piłka nożna dziewcząt

Luzinianki w II lidze
Piłkarki GOSRiT Luzino, mimo że na zakończenie sezonu 2014/15 

zajęły miejsce zagrożone degradacją, w najbliższym sezonie nadal wy-
stępować będą w tej klasie rozgrywkowej, bo AFC Kościan zrezygno-
wał z uczestnictwa w rozgrywkach II Ligi Kobiet. 

Jest to dobra wiadomość 
dla podopiecznych trenera 
Sylwestra Piątka, które ko-
lejny sezon reprezentować 
będą w rozgrywkach Pomo-
rze wraz z beniaminkiem, 
Lechią Gdańsk. 

Z naszego województwa 
w wyższej klasie występuję 

tylko Sztorm Gdynia, który 
wraz z dwiema luzińskimi 
zawodniczkami, Magdą Ko-
łacz i Moniką Pielowską są 
beniaminkiem Ekstraligi.

Podczas niedawnego Cen-
tralnego Turnieju „Piłkar-
ska Kadra Czeka Dziewcząt” 
zawodniczki KTS-K GO-

SRiT Luzino zajęły piątą lo-
katę i odebrały Puchar Fair 
Play. W zawodach uczestni-
czyło 13 najlepszych drużyn 
w Polsce ze środowiska LZS. 

Podopieczne trenera Syl-
westra Piątka zaprezento-
wały się na tych zawodach 
znakomicie.

Wejherowianka wyróżniona

Tydzień w Waszyngtonie

niczyła w takim campie w 
Rumi w hali sportowej MO-
SiRu, gdzie otrzymała tytuł 
mvp. Następnie wyruszyła 
do Krakowa, gdzie wzięła 
udział w finale campów.

Julia Zimniewicz będzie 
członkiem siedmioosobowej 

grupy z całej Polski, wyty-
powanej i zaproszonej do ty-
godniowego pobytu w USA, 
w Waszyngtonie, gdzie orga-
nizatorzy pobytu zapewnią 
wiele atrakcji, w tym zwie-
dzanie miasta i udział w me-
czu NBA.

Julia Zimniewicz z Wejherowa, grająca w koszykówkę w UKS Basket 
Ósemka, otrzymała zaproszenia do Stanów Zjednoczonych. Będzie 
uczestniczyć w koszykarskim campie i innych zajęciach sportowych 
pod okiem Marcina Gortata i amerykańskich trenerów. 

Tenis stołowy: Udany sezon 
W zakończonym sezo-

nie 2014/15 tenisiści stoło-
wi KTS-K GOSRiT LUZINO 
rywalizowali w rozgrywkach 
indywidualnych i drużyno-
wych. To był udany sezon, 
w którym zawodniczki lu-
zińskiego klubu: Magda i 
Katarzyna Płotka, w Mi-
strzostwach Województwa 

Pomorskiego w grze indywi-
dualnej i drużynowej zdoby-
ły łącznie 7 medali- w kat. 
kadetek 5 medali (1 złoty, 2 
srebrne, 2 brązowe), a w kat. 
juniorek 2 brązowe medale.

Oprócz rozgrywek indy-
widualnych i drużynowych 
organizowanych przez PZTS 
tenisiści z Luzina brali udział 

w turniejach gminnych i po-
wiatowych, gdzie zdobywali 
czołowe miejsca (Maja Ja-
rzynowska, Dariusz Micha-
lak, Dagmar Rzoska, Agata 
Płotka, Anita Hinc, Krzysz-
tof Gruszczyński).

Treningi rozpoczną się w 
pierwszy wtorek września o 
godz. 17.
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OGŁOSZENIA DROBNE
OGŁOSZENIA

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
Komunalnych

NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00

e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl

 
Godziny pracy

Poniedziałek   7.00-17.00
         Wtorek     7.00-15.00
            Środa    7.00-15.00
      Czwartek   7.00-15.00
           Piątek    7.00-13.00

   
Godziny przyjęć 

interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje 

interesantów 
po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu w 
następujące dni tygodnia:

Poniedziałek   16.00-17.00
      Czwartek   14.00-15.00

   
Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06

PRYWATNE  OGŁOSZENIA  ZAMIESZCZAMY  BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać e-mailem na:  

redakcja@pulswejherowa.pl   
  lub sms-em  na numer tel.:   606 101 502

Można także wrzucić ogłoszenie do skrzynki obok wejścia 
do biura ARTEX  w Wejherowie, przy ul. Polnej 3/41

NIE PRZYJMUJEMY OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE

Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych wydaniach gazety. 
Zbyt długie ogłoszenia skracamy.

Punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej

otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, integracji z 

nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać  
szczegółowe informacje na interesujący temat. 

W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać  
w godzinach pracy punktu. 

Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich mieszkańców 
zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej. 

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O G Ł O S Z E N I E

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502 ,  e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl

CZYTAJ NAS W INTERNECIE:  www.pulswejherowa.pl

Wydawca: INFO-PRZEKAZ  z siedzibą w Rumi 
Druk:  Express Media w Bydgoszczy 
Nakład: 8 000 egzemplarzy                           ISSN: 2083-5671

Adres korespondencyjny redakcji: 
84-200 Wejherowo,  ul. Polna 3/41  (w siedzibie firmy „ARTEX”)

Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym 
umówieniu się (pracujemy w terenie):  606 101 502

Dołącz do nas na:  facebook.com/PulsWejherowa

 Kursy kat.  A1, A, B oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Arkadiusz Żukowski

Wejherowo,  ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)
58 677 31 56, 504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

Kurs kat. B rozpoczyna się  
 20 sierpnia 2015 r.

R E K L A M A

N A S Z  P A R T N E R

REKLAMY I OGŁOSZENIA
W  PULSIE  WEJHEROWA

tel. 606  101 502,     
redakcja@pulswejherowa.pl

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam działkę ogrod-
niczą ROD na Sucharskiego 
z domkiem holenderskim. 
Cena 10 000 zł. 

Tel. 606 684 538
 * * *
Sprzedam mieszkanie 

dwupokojowe 55 m2, parter, 
pod klucz. Wejherowo, ul. 
Nanicka. 

Tel. 792 205 555
 * * *
Zamienię komunalne 

małe mieszkanie 26 m2, 2 
pokoje, czynsz 180 zł, na ko-
munalne duże maksymalnie 
do II piętra. Tel. 604 826 817

 * * *
Sprzedam – działkę 

ogrodniczą 480 m. Cemento-

wania, z domkiem wyposa-
żonym i narzędziami. Cena 
27 tys. zł. Tel. 507 254 040

 * * *
W Wejherowie na 468 m2 

działce ogrodniczej sprze-
dam murowany domek pię-
trowy, stan zamknięty, 
ocieplony. Cena 38 tys. zł. 

Tel. 516 311 161
 * * *
Dom wolnostojący w Wej-

herowie pilnie sprzedam. 
Tel. 501 549 579

WYNAJEM

Do wynajęcia mieszkanie 
1-pokojowe w domku jedno-
rodzinnym w centrum Wej-
herowa. 

Tel. 693 370 251

SPRZEDAM

Sprzedam komplet foteli-
ków, nowe, jasne, niedrogo. 
Wejherowo. Tel. 604 061 832

 * * *
Rowery: górski młodzie-

żowy oraz kolarzówkę - po 
130 zł, a także damski rower 
z dużymi kołami za 200 zł. 

Tel. 535 165 869 
 lub 58 678 35 34
 * * *
Tel alcatel one touch pop 

c7 dotyk nowy za 549 zł, pu-
dło, papiery oraz Samsung z 
guzikami za 59 zł używany. 
Tel. 725 171 656

 * * *
Biurko sosnowe w dobrym 

stanie, idealne dla młodzie-
ży. Cena 90 zł. 

Tel. 887 587 393

PRACA

Mam pracę dla frezera z 
językiem niemieckim na te-
renie Niemiec, umowa o pra-
cę, niemiecka stawka od 13 
euro. Tel. +4915145407713

 * * *
Zatrudnię pracowników 

do obsługi magla i pralnic w 
Pralni Wejherowo. 

Tel. 58/677-27-36 
 lub 608-412-349.

RÓŻNE

Portret i karykatura dla 
domu i dla biura mering.pl 
info sekatom@wp.pl

 * * *
Mam 39 lat i szukam 

dziewczyny 25-40 l jako oso-
bę towarzyszącą na wesele 5 
września. 

Kontakt 784 808 700

SŁONECZNA GRECJA

Wycieczka pobytowa w 
okresie 12-24.09.2015 r. 
w okolicach Nei Pori. 

Organizuje Zrzeszenie 
Kupców Wejherowskich. 

Tel. 603 750 442
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R E K L A M A

KULTURA

O G Ł O S Z E N I E

Zainteresowanych nabyciem mieszkań 
w tym rejonie miasta zapraszamy do odwiedzania 

naszej  strony internetowej:
www.wtbswejherowo.pl , 

na której przedstawiane będą aktualne 
informacje  o planowanej budowie kolejnych 

                         budynków mieszkalnych. 
    

                          
                          Zarząd Wejherowskiego Towarzystwa  

        Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy klientom, 
którzy kupili mieszkania 

w budynku przy ul. Parkowej 2A 
w Wejherowie.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie zaprasza na „Koncert dla Przyjaciół”  w 
wykonaniu Agi Kostenckiej i Andrzeja Marczyńskiego.

Koncert odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia 2015 roku 
o godz. 18:00  w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2. 
Wstęp wolny.

W Muzeum odbędzię się  również benefis działalności ar-
tystycznej Andrzeja Arendta, który zaplanowano 4 wrze-
śnia o godz. 18.00. W programie m.in. występ zespołu „Bliza” 
z repertuarem kaszubskiego disco i promocja katalogu doko-
nań Andrzeja Arendta oraz zaproszenie na wystawę.

Zaproszenie  do Muzeum

Koncert i benefis 

Zespół powstał w 2004 
roku w Wejherowie, poczat-
kowo koncertując w klubach 
rockowych Trójmiasta oraz 
w wejherowskich pubach. 

Następnym etapem były 
koncerty plenerowe, zloty 
„garbusów”, a także moto-
cyklowe. Zespół występował 
też na pierwszych festiwa-
lach OARF w Wejherowie. 
Pierwsza sesja nagraniowa 
odbyła się w North Studio Ta-
deusza Korthalsa w 2006 r. 

Grupą tworzą muzycy: 
Tomasz Szlagowski - wo-
kal, gitara; Oskar Kudła-
ty - perkusja; Sławomir 
Muszka - bas; Piotr Rose 
- gitary.

Muzyczne
lato na
finiszu

W niedzielę 30 sierp-
nia o godz. 17.00 odbę-
dzie się ostatni koncert 
w ramach „Muzycznego 
Lata” w parku w Wejhe-
rowie. Na scenie wystąpi 
zespół Carte Blanche.


