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REKLAMA                                                                                      18/2016/PK

Było to wielkie wydarze-
nie kulturalne o znaczeniu 
międzynarodowym. Uczest-
niczyli w nim artyści i grupy 
twórcze z 8 krajów: Ukrainy, 
Austrii, Polski, Węgier, Sło-
wacji, Rumunii, Mołdawii 
i Czech. Honorowymi go-
śćmi byli przedstawiciele 
z Estonii i z krajów organi-
zacji GUAM – Azerbejdża-
nu i Gruzji. 

Projekt miał połączyć 
kraje regionu karpackie-
go nie tylko pod względem 
teatralnym, ale także po-
przez sztukę. Festiwal stał 
się miejscem spotkań nie 
tylko artystów, ale również 
biznesmenów, dyplomatów 
i polityków krajów regionu 
karpackiego.

Osobliwością festiwalu 
„Karpatśkyj Orostir” było 
siedem komórek artystycz-
nych o różnorodnej tematyce: 
Art SPACE (w Iwano-Fran-
kiwskim Muzeum Krajo-
znawczym i Muzeum Sztuki 
Przykarpacia), Theater SPA-
CE (w Iwano-Frankiwskim 
Akademickim Obwodowym 

Teatrze Lalek imienia Marij-
ki Pidhirlianki), Multi-genre 
music SPACE (w sercu mia-
sta – na Placu Zgromadze-
niowym), Classical music 
SPACE (w Iwano-Frankiw-
skiej Filharmonii Obwodo-
wej), Cinema SPACE, Craft 
SPACE (jarmark 3-dniowy 
na ulicy  Dmytra Witowskie-
go) i sztuka kulinarna Cuisi-

nes SPACE. 
Gospodynie z Chwaszczy-

na dwukrotnie zaprezento-
wały się na Placu Zgroma-
dzeniowym - z koncertem 
piosenek i polek kaszubskich 
wraz z nauką kaszubskich 
nut oraz wejściem wieńczą-
cym obecność na festiwalu. 
Gościnnie prezentacji na 
scenie  towarzyszyli: Graży-

na Miłosz - wokal, Łukasz 
Skrodzki - akordeon i Euge-
niusz Raulin – klarnet.

Panie uczestniczyły też 
w koncie grupy „Vołosi” 
(Polska) i koncercie sióstr 
Telniuk w towarzystwie or-
kiestry symfonicznej.

Ponadto wzięły udział 
w 3-dniowym jarmarku na 
ulicy  Dmytra Witowskie-

go, gdzie zaprezentowały 
dzieła koleżanek z kółka 
hafciarskiego, działającym 
przy kole, m.in. z serweta-
mi, bieżnikami, igielnikami, 
fartuchami itd.

„Rodzynkiem” festiwalu 
była sztuka kulinarna – tu 
chwaszczyńskie koło za-
prezentowało się z 3 potra-
wami, wykonanymi przez 

Anię Tesmer, Stasię Bruc-
ką i Jolę Wiercińską, które 
stały się hitem kulinarnych 
zmagań. Panie przygotowa-
ły wspaniałe placki ziemnia-
czane z cebulką podane ze 
śmietaną, sałatką ze śledzia 
z jabłkiem i ziemniakami, 
a na deser zaserwowały zupę 
brzadową z kładzionymi 
kluskami. /raf/

Międzynarodowe święto kultury
CHWASZCZYNO |  Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie reprezentowało nasz kraj na I Międzynarodowym Festiwalu Artystycznym 
Krajów Regionu Karpackiego „Karpatśkyj Prostir” („Carpathian space”), który odbył się w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie.
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Wśród obiektów, które 
otrzymają pieniądze, są 
również te z powiatu kar-
tuskiego. Uroczyste pod-
pisanie umów, z udziałem 
marszałka Mieczysława 
Struka, miało miejsce 
w maju w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Gdańsku.

Wcześniej stosowną 
uchwałą zarząd wojewódz-
twa przyznał środki finan-
sowe w wysokości niemal 
4 mln zł dla czternastu 
wnioskodawców z terenu 
województwa pomorskie-
go, co stanowi 100 proc. 
w stosunku do wszystkich 
wniosków złożonych na 
2016 rok, spełniających 
wymogi formalne.

Wśród beneficjentów, 
z którymi zostaną pod-
pisane umowy znalazły 

się jednostki samorządu 
terytorialnego: powiat 
człuchowski, powiat mal-
borski, powiat nowo-
dworski, powiat tczewski,  
powiat kościerski, gmina 
Miasta Gdańska, gmina 
miejska Malbork, gmina 
Somonino, gmina Kar-
tuzy; organizacje po-
żytku publicznego: Sto-
warzyszenie Solidarni 
„Plus” – Wandzin, Fun-
dacja „Sprawni Inaczej” 
– Gdańsk, Towarzystwo 
Opieki nad Ociemniałymi 
– Gdańsk oraz jednostki 
instytucji ochrony zdrowia 
i kultu religijnego: Szpital 
Miejski w Miastku Spółka 
z o.o., Parafia Rzymsko-
katolicka p.w. Św. Micha-
ła Archanioła – Sopot.

/raf/

Gmina Miasta Gdańska, rozbu-1. 
dowa Domu Pomocy Społecznej 
„Ostoja” - 1,2 mln zł
Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”, 2. 
rozbudowa i przebudowa bu-
dynku pałacowego - 890,1 tys. zł
Gmina Miejska Malbork, budo-3. 
wa Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy - 545 tys. zł
Powiat Człuchowski, rozbudowa 4. 
budynku w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Czarnem – 300 tys. zł
Powiat Malborski, remont po-5. 
mieszczeń w Domu Pomocy 
Społecznej - 220 tys. zł
Powiat Nowodworski, remont 6. 
łazienek i budowa podjazdu 
w Domu Pomocy Społecznej 
„Mors” - 180 tys. zł
Powiat Tczewski, adaptacja 7. 
szkoły na potrzeby Ośrodka Re-
walidacyjno- Wychowawczego 
– 150 tys. zł
Parafia Rzymskokatolicka p.w. 8. 
Św. Michała Archanioła, zakup i 
montaż windy - 130 tys. zł 
Gmina Somonino, budowa ciągu 9. 
pieszo -  jezdnego dla Centrum 
Rehabilitacyjno – Sportowego - 
100 tys. zł
Gmina Kartuzy, rozbudowa 10. 
Urzędu Miejskiego o windę - 85 
tys. zł
Powiat Kościerski, przebudowa 11. 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego o platformę 
- 80 tys. zł
Fundacja „Sprawni Inaczej”, za-12. 
kup i montaż podnośnika – 40,8 
tys. zł
Towarzystwo Opieki nad Ociem-13. 
niałymi, dostosowanie pomiesz-
czeń Ośrodka Rehabilitacyjno 
-Wypoczynkowego – 40,5 tys. zł
Szpital Miejski w Miastku Spółka 14. 
z o.o., dostosowanie budynków 
do warunków systemu rehabili-
tacji - 30 tys. zł

DofINANSowANIE 
otRZymALI: 

Dofinansowanie obiektów 
służących rehabilitacji
POMORZE | Zarząd Województwa Pomorskiego przy-
znał środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowla-
nych dotyczących obiektów służących rehabilitacji. 
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Majówka odbyła się w Cen-
trum Edukacji i Promocji Re-
gionu w Szymbarku. Impreza 
zorganizowana była przez 
Kaszubski Związek Praco-
dawców, Gdański Klub Biz-
nesu i CEiPR.

- Majówka była udana jak 
zawsze, frekwencja dopisa-
ła, pogoda również – mówi 
Zbigniew Jarecki, prezes 
Kaszubskiego Związku Pra-
codawców. - W wydarzeniu 
uczestniczyli przedsiębiorcy 

i politycy z całego wojewódz-
twa, ale warty podkreślenia 
jest fakt, iż co roku coraz 
więcej członków zrzeszonych 
Kaszubskim Związku Praco-
dawców bierze udział w ma-
jówce. Jest to więc jednocze-
śnie coraz większa integracja 
członków naszego związku. 
A na dzień dzisiejszy KZP 
zrzesza już 127 firm. Majów-
ka zawsze jest też okazją do 
porozmawiania o istotnych 
dla Pomorza sprawach. Jed-

nym z ważniejszych tematów, 
o których konsekwentnie mó-
wimy od lat, jest „autostrada 
wodna na Wiśle”. O tym, jak 
ważna jest to kwestia, nie 
trzeba chyba nikogo prze-
konywać. Dlatego mówimy 
o tym m.in. na każdej ma-
jówce w Szymbarku. Już 4 
lata temu pisaliśmy do rzą-
du petycję o jak najszybsze 
rozpoczęcie prac. I wreszcie 
zaczęło się coś dziać w tym 
temacie. rząd powołał Mini-

sterstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej, które 
zajęło się tą sprawą. Za ciągłe 
i konsekwentne poruszanie 
tego tematu na łamach prasy 
Mariusz Szmidka, redaktor 
naczelny Dziennika Bałtyc-
kiego, otrzymał Maczugę Da-
niela Czapiewskiego. 

Podczas Majówki Przedsię-
biorców tradycyjnie zostały 
wręczone wyróżnienia Am-
basadora Kaszub w 3 katego-
riach:

Samorządowcy: Tomasz 
Brzoskowski, wójt gminy 
Stężyca; Arseniusz Finster, 
burmistrz miasta Chojnice 
i Mirosław Pobłocki, prezy-
dent miasta Tczew. 

Osobowość roku: Natalia 
Szroeder, piosenkarka z Par-
chowa; Fundacja „Uśmiech 
Dziecka” – Szklana (gm. Sie-
rakowice); Aleksander Mach, 
dyrektor Pomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego.

Przedsiębiorca, biznesmen: 

Kazimierz Wierzbicki, wła-
ściciel grupy TREFL, ARY-
TON Sp. z o. o. – (Chmiel-
no) prezes Ryszard Cierocki; 
IN-BUL Mirosław Bulczak 
– Migi (gm. Sierakowice). 

„Maczugę Daniela” otrzy-
mał redaktor naczelny 
„Dziennika Bałtyckiego” 
Mariusz Szmidka za konse-
kwentne pilotowanie progra-
mu „Po drugie: Autostrada 
wodna na Wiśle”.

Rafał Korbut

XIII Majówka Pomorskich 
Przedsiębiorców
SZYMBARK | Po raz trzynasty ludzie biznesu, kultury, polityki i sportu spotkali się na Majówce  Pomorskich Przedsiębiorców. Jak 
co roku bawiono się i świętowano, ale też wymieniano się doświadczeniami i omawiano istotne dla naszego regionu sprawy. 
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BHP, PPoŻ, 
HAccP,
Prawo Pracy

ul. Książąt Pomorskich 2f
83-330 Żukowo

tel. 600 022 026
bhppomorskie@gmail.com

www.bhppomorskie.pl

REKLAMA                 22/2016/PK

Uczniowie z klas o specja-
lizacjach technik informatyk 
i technik żywienia i usług 
gastronomicznych wyjechali 
do Portugalii do Salvaterra 
De Magos, zaś uczący się na 
techników architektury kra-
jobrazu udali się do Anglii do 
Londynu.

W ten sposób uczniowie 
mają okazję podnieść swoje 
kompetencje informatyczne 
oraz gastronomiczne poprzez 
pracę w międzynarodowym 
środowisku specjalistów 
z dziedziny IT i lokalnym 
środowisku restauracyjnym.

Podczas praktyk zawodo-

wych przyszli informatycy 
i pracownicy gastronomii 
pracowali w firmach infor-
matycznych i restauracjach, 
porozumiewali się tam na co 
dzień w języku angielskim 
oraz portugalskim. Uczest-
nicy wyjazdu mają też moż-
liwość poznania lokalnej kul-

tury i tradycji. 
Uczniowie o profilu Tech-

nik Architektury Krajobrazu 
w tym samym czasie rozpo-
częli  praktyki zawodowe 
w Wielkiej Brytanii. Prak-
tyka odbywała się w fir-
mie  ogrodniczej. W ramach 
praktyk uczniowie poznawali 

brytyjskie założenia ogrodo-
we oraz  tajniki pielęgnacji 
roślinności. Praktykanci mie-
li okazję wzięcia czynnego 
udziału w realizacji poka-
zowego ogrodu (projektu 
Daniela Morgana Oatesa) na 
prestiżowym, międzynarodo-
wym wydarzeniu, jakim jest 

Chelsea Flower Show 2016.
Projekt jest realizowany 

na zasadach programu Era-
smus+ i współfinansowany 
jest przez Unię Europejską 
w ramach środków Europej-
skiego Funduszu Społeczne-
go.

/raf/

Uczyli się fachu za granicą
PRZODKOWO | Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie uczestniczyli w praktykach zawodowych w Portugalii i Anglii. 

Fo
t. 

ZS
P 

Pr
zo

dk
ow

o

Fo
t. 

ZS
P 

Pr
zo

dk
ow

o

Dotychczas mieszkańcy 
osiedli Wybickiego, Nowe-
go i Norbertanek, zloka-
lizowanych po północnej 
stronie Żukowa, chcąc dojść 
na przystanek PKM musieli 
przejść w dół ul. Gdyńskiej, 
aż w okolice szkoły podsta-
wowej lub wybierając bar-
dziej niebezpieczny wariant, 
przejść starym przejściem 
wzdłuż niezabezpieczonej 
skarpy. Teraz można bez-
piecznie przejść świeżo wy-
remontowanym i oświetlo-

nym chodnikiem.
Jednocześnie trwają roz-

mowy z GDDKiA dotyczą-
ce zgodny na zorganizowa-
nie nowego przejścia dla 
pieszych, zlokalizowanego 
w okolicach skrzyżowania 
ul. Gdyńskiej i ul. Polnej, tak 
aby mieszkańcy osiedla Dol-
nego zamieszkujący okolice 
ul. Polnej, mieli jak najkrót-
szą drogę do stacji PKM.

Koszt całości przedsięwzię-
cia: to 60 tys. zł netto. 

/raf/

Bezpieczna droga 
do przystanku
ŻUKOWO | Zakończono prace przy budowie chodnika, 
skracającego drogę do przystanku PKM Żukowo od strony 
ul. Gdyńskiej. 
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W każdym zakładzie pracy może 
dojść do niespodziewanych zdarzeń 
toteż pracodawca musi przekazać 
informacje o tym co robić w razie 
awarii lub zagrożenia zdrowia i ży-
cia. Dodatkowo pracodawca jest 
zobowiązany do zapewnienia pod-
stawowych środków potrzebnych 
do udzielenia pierwszej pomocy.

Każdy zakład pracy powinien 
posiadać apteczkę oznakowaną 
białym krzyżem na zielonym tle. 
W skład apteczki wchodzą m.in.: 
gumowe rękawiczki jednorazowe 
(dwa rozmiary), gazy jałowe gaziki 
jałowe, plastry zwykłe, chusty trój-
kątne, bandaże, plastry z opatrun-
kiem (kilka rozmiarów), agrafki, 
nożyczki (skalpel), pęseta anato-
miczna, opatrunek na oparzenia, 
maseczki do sztucznego oddycha-
nia, koc termiczny. Pamiętajmy, że 
w apteczce nie może być żadnych 
lekarstw, ponieważ nie wiemy, 
czy poszkodowany pracownik jest 
uczulony na składniki leku. Pod-
czas skaleczeń, otarć, poparzeń nie 
stosujemy również wody utlenio-
nej.  Do oczyszczenia ran stosuje-
my zwykłą, bieżącą wodę. Dodat-
kowo przy apteczce znajdującej się 
w widocznym miejscu załącza się 

instrukcję BHP podczas udzielania 
I pomocy przedmedycznej.

Każdy z pracodawców ma obo-
wiązek wyznaczyć osobę prze-
szkoloną w zakresie udzielania 
I pomocy. Osoba ta jest odpowie-
dzialna za organizację pomocy, jak 
i wyposażenie zakładowej apteczki. 
W małych przedsiębiorstwach oso-
bą, która udziela I pomocy może 
być również sam pracodawca.

Podsumowując:
W każdym zakładzie pracy po-

winna znajdować się dobrze wypo-
sażona i dopasowana do specyfiki 
firmy apteczka. Niezbędne są rów-
nież instrukcje dotyczące udziela-
nia pierwszej pomocy (opisowe, 
a także piktogramy przedstawiają-
ce łańcuch resuscytacji krążenio-
wo- oddechowej) oraz osoby wy-
znaczone do udzielania I pomocy 
przedmedycznej.

Nic nie jest w stanie uchronić nas 
przed wypadkiem, urazem. Wypad-
ki, zdarzenia potencjalnie wypad-
kowe zdarzają się i zawsze będą. 
Jednak zapewnienie bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy 
oraz udzielenie I pomocy przed-
medycznej mogą ograniczyć skutki 
urazu lub uratować komuś życie.

I pomoc przedmedyczna 
w zakładzie pracy
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REKLAMA                                                                                           5/2015/PK

Spotkanie podzielone zo-
stało na dwa bloki: dla pra-
cowników instytucji publicz-
nych oraz dla mieszkańców, 
przedsiębiorców i organi-
zacji pozarządowych. Na 
wstępie w ramach spotkania 
uczestników zapoznano z za-
pisami Ustawy o rewitaliza-
cji, natomiast na warsztatach 
mieszkańcy zastanawiali się, 
dlaczego miasto Kartuzy jest 
dla nich ważne, dlaczego tu 

mieszkają oraz jak wyobra-
żają je sobie za dwadzieścia 
lat. 

Wypracowane podczas 
spotkania wnioski dały jasną 
informację, że dla miesz-
kańców miasto, w którym 
mieszkają, jest bardzo waż-
ne i chętnie wezmą udział 
w przedsięwzięciach wpły-
wających na jego rozwój.

Przedstawiciele kartuskie-
go urzędu miasta ponownie 

zapraszają wszystkich chęt-
nych do włączenia się w pro-
ces współtworzenia doku-
mentu pod nazwą „Gminny 
Program Rewitalizacji”. Na-
stępne spotkania organizo-
wane  w formie warsztatów 
odbędą się 23 maja br. oraz  
20 czerwca o godz. 18.00  
w Centrum Informacji Tury-
stycznej przy ul.  Klasztornej 
1 w Kartuzach. 

/raf/

Mieszkańcy chcą rewitalizacji
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KARTUZY | Za nami pierwsze warsztaty dla interesariuszy rewitalizacji Kartuz, przeprowadzone w formie mentoringu urba-
nistycznego, czyli planowania przestrzeni  z mieszkańcami.  

Krew można oddać  w każ-
dym punkcie krwiodawstwa. 
Przy oddawaniu krwi trze-
ba podać informację: „Dla 
Tomasza Cyman PESEL: 
13302304859, Uniwersytec-
kie centrum kliniczne, oddział 
Hematologii Dziecięcej, ul. 
Dębinki 7, 80-952 Gdańsk”. 
Każdy kto odda krew otrzyma 
potwierdzenie, które należy 
przekazać rodzicom Tomka.

Nie bądź obojętny. Podziel 
się tym co najcenniejsze. Dla 
Ciebie to tylko chwila, dla 
Tomka szansa na powrót do 
zdrowia!

/r/

2,5–letni Tomek walczy z białaczką
POMÓŻ | W kwietniu u 2,5 letniego Tomka zdiagnozowano ostra białaczkę limfo bla-
styczną. Chłopiec jest w trakcie leczenia. Znajduje się pod opieką Uniwersyteckiego cen-
trum klinicznego. Tomek ma grupę krwi 0 Rh+, ale liczy się każda kropla tego życiodaj-
nego płynu niezależnie od grupy. 
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Szerokie społeczne zaufa-
nie do marki Poczty Pol-
skiej, doświadczenie przy 
wypłatach rent  i emerytur, 
rozwinięta infrastruktura 
i przeszkoleni pracownicy to 
kluczowe zasoby spółki, któ-
re umożliwią jej zapewnienie 
sprawnej obsługi wszystkich 
grup obywateli przy wdro-
żeniu i obsłudze programu 
świadczeń RODZINA 500+. 

- RODZINA 500+ to naj-
bardziej kompleksowy, pro-
demograficzny i prorodzinny 
program w historii Polski. 
Poczta Polska jako narodowy 
operator wyznaczony i je-
dyna w 100 procentach tak 
duża spółka państwowa ob-
sługująca program RODZI-
NA 500+ może być ważnym 
elementem funkcjonowania 
systemu.Naszym celem jest 
odciążenie urzędów pań-
stwowych i  zapewnienie jak 
najlepszej obsługi Rodzinom 
– podkreślił Marek Chibow-
ski, Prezes zarządu Poczty 
Polskiej.

Poczta Polska przygotowała 
dla klientów specjalną stronę 
www.pocztapolskarodzina.pl 
na której znajdują się wszyst-

kie najważniejsze informacje 
o programie i dedykowanych 
dla niego produktach Grupy 
Kapitałowej Poczty Polskiej. 

Klienci mogą się zapoznać 
z zasadami i warunkami Pro-
gramu oraz pobrać wszelkie 
niezbędne dokumenty potrzeb-
ne do złożenia wniosku do wy-
syłki w Placówce Pocztowej. 
Osoby niesłyszące mogą uzy-
skać na stronie www Poczty 
pomoc w wypełnieniu wnio-
sku o przystąpieniu do Progra-
mu dzięki funkcji video czat. 
Poczta Polska uruchomiła 
również Infolinię - 436 500 
500 - dedykowaną programowi 
Rodzina 500+.Po pozytywnej 
weryfikacji wniosku, Poczta 
doręczy decyzje o przyznaniu 
świadczenia. Beneficjenci, któ-
rzy wybrali Pocztę będą mogli 
skorzystać z jednego z trzech 
sposobów wypłaty środków – 
wypłata gotówki w placówce 
pocztowej, przekazem poczto-
wym lub na rachunek w Banku 
Pocztowym.

Poczta Polska umożliwia 
również pomoc osobom z nie-
pełnosprawnością np. poprzez 
odebranie wniosku z miejsca 
zamieszkania i doręczenie 
świadczenia w formie gotów-
kowej.

Osoby niesłyszące mogą uzy-
skać na stronie internetowej  
pomoc w wypełnieniu wnio-
sku o przystąpieniu do Pro-
gramu dzięki funkcji natych-
miastowego połączenia wideo 
z tłumaczem języka migowego 
z poziomu przeglądarki interne-
towej, aplikacji mobilnej oraz 
dowolnego urządzenia wypo-
sażonego w kamerę i z podłą-
czeniem do Internetu.

Program 500 plus 
na poczcie

Poczta Polska została partnerem Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wdrożenia i obsługi 
programu świadczeń RODZINA 500+. 

Poczta Polska przygo-
towała dla klientów 
specjalną stronę www.
pocztapolskarodzina.
pl na której znajdują się 
wszystkie najważniej-
sze informacje o pro-
gramie i dedykowanych 
dla niego produktach 
Grupy Poczty Polskiej. 

Ideą powołania do działania 
letniego kina jest organizacja 
tego wydarzenia w taki sposób, 
by odpowiadało ono potrzebom 
wszystkich mieszkańców i tury-
stów niezależnie od ich wieku. 
Dlatego można się spodziewać 
bardzo zróżnicowanego reper-
tuaru.

- Celem inicjatywy jest po-
szerzenie oferty kulturalnej dla 
naszych mieszkańców i licznie 
przybywających w naszym po-
wiecie turystów – wyjaśniają 
pomysłodawcy. - Plenerowe 
Kino Letnie będzie miejscem, 
w którym można złapać oddech, 
usiąść wygodnie, otulić się ko-

cem i oglądać wspólnie z rodzi-
ną i przyjaciółmi na świeżym 
powietrzu ulubione filmy.

Informacje o tytułach dostęp-
ne będą w Kartuskim Centrum 
Kultury i na banerze przy KCK.

Seanse odbywać się będą 
w wieczorne piątki o godz.19:00 
w następujących terminach: 10 

czerwca, 17 czerwca, 8 lipca, 15 
lipca i 5 sierpnia. 

Realizatorem jest Kartuskie 
Centrum Kultury w Kartuzach, 
które już dziś gorąco zachęca do 
skorzystania z tej formy wypo-
czynku. Udział w seansach jest 
bezpłatny.

/raf/

Wystartowało pierwsze kino letnie
KARTUZY | Rozpoczęło właśnie działalność pierwsze letnie kino w powiecie kartuskim. Filmy wyświetlane będą w Par-
ku Solidarności przy Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach.
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Muzycy w trakcie swojej tra-
sy koncertowej znaleźli czas 
i postanowili przyjąć zaprosze-
nie nauczycielki i swojej wie-
loletniej fanki Wiolety Krause 
i zrobić dzieciom niespodzian-
kę. Panowie pamięcią wró-
cili do swojego dzieciństwa. 
Odżyły wspomnienia o ulu-
bionych bajkach, o szkolnych 
przygodach. Artyści opowia-
dali o tym, od czego zaczęła 
się ich muzyczna pasja i jakie 
były początki ich grania. 

Podczas spotkania wszyscy 
mieli okazję zobaczyć prezen-
tację dotyczącą Śląskiego Ho-
spicjum Domowego dla Dzie-
ci, którego ambasadorem jest 
zespół Cree. Hospicjum spra-
wuje opiekuje nad dziećmi, dla 
których medycyna już nie ma 
możliwości pomocy. Członko-
wie Cree, dla których los dzieci 
nie jest obojętny, wspierają or-
ganizację m.in. poprzez wyda-
wanie cyklicznych kalendarzy 
z sesjami zdjęciowymi z ma-
łymi pacjentami będącymi pod 
opieką fundacji, grają charyta-
tywne koncerty, do hospicjum 
trafia też część pieniędzy ze 

sprzedaży płyt zespołu.  
Artyści nie szczędzili nie-

spodzianek, jedną z nich był 
minikoncert nawiązujący do 
najnowszej płyty zespołu Cree 
„Heartbreaker”. 

Najmłodsi wychowankowie 
oddziału przedszkolnego w ra-
mach podziękowania wykona-
li inscenizację do utworu „Na 
dnie twojego serca”, pocho-
dzącego z wyżej wspomnianej 
płyty, w którego finale przeka-
zali artystom grupowe serce 

– laurkę. Muzycy oniemieli 
z zachwytu. Starsi uczniowie 
także wręczyli przygotowane 
upominki i kartki.

To niesamowite spotkanie 
uświadomiło, że o wyjątko-
wości osoby niekoniecznie 
świadczą bohaterskie i pod-
niosłe czyny, ale to, jak mimo 
swojej pozycji społecznej 
zachowuje się w stosunku do 
drugiego człowieka, szczegól-
nie tak zależnego i bezbronne-
go, jakim jest dziecko. Seba-

stian, Michał i Jakub pokazali, 
jacy są naprawdę. A jacy są? 
Przede wszystkim skromni, 
życzliwi i wrażliwi, a swoje 
emocje przekazują publiczno-
ści w chwytających za serce 
utworach. 

Dzieci otrzymały podczas 
spotkania czytelną informację 
- jeśli mają marzenia, to też 
mają siłę, żeby je urzeczywist-
nić - tak samo, jak w przeszło-
ści zrobili to ich goście. 

(w.K., opr. Raf)
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Muzycy z wielkimi sercami dla dzieci
GLINCZ | Niezwykli goście - Sebastian Riedel (Cree), Michał Kielak (Kasa Chorych) 
i Jakub Andrzejewski - odwiedzili niedawno uczniów Szkoły Podstawowej im. Re-
musa w Glinczu. 

Miejscem zgłoszonym do 
konkursu przez gminę Przod-
kowo jest teren obecnego 
placu zabaw przy Szkole Pod-
stawowej w Przodkowie, ul. 
Sportowa 12. „Nivea” sfinan-
suje budowę 40 placów w ca-
łej Polsce.

Z kolei gmina Żukowo zgło-
siła do udziału dwie lokali-
zacje: w Żukowie przy ulicy 
Gdyńskie (działka nr 539) oraz 
w Baninie działka nr  439) 
w pobliżu ul. Księżycowej 

i Przemysłowej. 
W głosowaniu może brać 

udział każda osoba, która za-
rejestruje się na stronie www.
NIVEA.pl. Głosować można 
codziennie tylko do 2 czerwca, 
czasu pozostało więc niewiele. 
Aby oddać ważny głos trzeba 
wejść na stronę: www.nivea.
pl/podwórko2016. 

Wejdź, zaloguj się i oddaj 
swój głos na Przodkowo lub 
Żukowo! Wszystko zależy od 
nas! Codziennie oddajemy je-
den głos. /r/

Pomóż wygrać plac 
zabaw Nivea!
PRZODKOWO, ŻUKOWO | Gminy Przodkowo i Żu-
kowo walczą o plac zabaw w konkursie „Podwórko Nivea”, 
w którym wygrać można miejsce zabaw i wypoczynku dla 
całych rodzin.
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Impreza, która zorganizowa-
na została w Nadraduńskim 
Centrum Rekreacyjno-Spor-
towym, okazała  się strzałem 
w dziesiątkę. W jednym miej-
scu bawili się fani muzyki 
disco-polo z różnych części 
Polski. Wszyscy zapewniali, 
że tego typu imprezy to jedna 
z nielicznych okazji do wysłu-
chania na  żywo największych 
gwiazd muzyki tanecznej. 

Gwiazdy na scenie

- Bawiłem się znakomicie 
– mówi pan Tomasz z Mal-
borka. - Pierwszy raz byłem 
w Stężycy i za rok najpew-
niej pojawię się tu ponownie. 
Atmosfera była rewelacyjna, 
a gwiazdy wypadły doskona-
le. Dodatkowo poznałem wie-
lu ciekawych ludzi i wybawi-
łem się za wszystkie czasy. 
Przebojowa Majówka rozpo-
częła się z lekkim poślizgiem, 
ale wykonawcy szybko wyna-
grodzili fanom lekkie opóź-
nienie. Na scenie pojawiła się 
prawdziwa śmietanka disco 
polo. Publiczność do czer-
woności rozgrzał Czadoman, 
a Marcin Miller z zespołu 
Boys sprawił, że roztańczone 
tłumy zdzierały gardła. Andre 
zaprezentował utwory, które 

zna niemal każdy fan muzy-
ki tanecznej. Podobnie było 
w przypadku zespołu Power 
Play. W rytm popularnych 
dźwięków bawili się zarów-
no ludzie młodzi, jak i osoby 
w sile wieku.

Koncerty i skecze

- Na co dzień nie słucham 
takiej muzyki, ale na takie 
plenerowe imprezy nadaje 
się ona doskonale – zapewnia 
pani Karolina z okolic Stęży-
cy. - I tylko proszę nie mówić, 
że to muzyka tylko dla ludzi 
ze wsi. Widzę tu wielu znajo-
mych z Kościerzyny i Kartuz, 
którzy też świetnie się bawią. 
Między występy gwiazd 
wplecione były skecze kaba-
retu Widelec. Imprezę trans-
mitowała popularna stacja. 
Warto zaznaczyć, że kolejna 
Przebojowa Majówka zorga-
nizowana zostanie już za rok. 
Wcześniej w Stężycy odbędą 
się jeszcze dwie duże impre-
zy. W czerwcu wystartują Tar-
gi Budowlane, a w sierpniu 
ponownie królowała będzie 
muzyka taneczna. Do udziału 
w powyższych wydarzeniach 
już dziś zachęca włodarz gmi-
ny. 

Anna Dalecka

Stężyca oszalała na punkcie disco polo
To, co działo się w stężyckim amfiteatrze, 
przerosło najśmielsze oczekiwania. Pu-
bliczność szalała, dziewczyny piszczały, 
a artyści dawali czadu. Wszystko za spra-
wą Przebojowej Majówki, która do Stęży-
cy przyciągnęła prawdziwe tłumy. 
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Stężyca oszalała na punkcie disco polo
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Misją Muzeum jest stwo-
rzenie nowoczesnej placów-
ki, w której opowiedziana 
zostanie historia wojny jako 
największego kataklizmu XX 
wieku. Jest to zadanie ciągle 
aktualne, ponieważ pomimo 
upływu ponad 75 lat od wy-
buchu II wojny światowej, nie 
ma w Europie muzeum, które 
w sposób całościowy ukazy-
wałoby przebieg i charakter 
tego konfliktu.

Otwarcie Muzeum II Woj-
ny Światowej zaplanowano 
na przełomie 2016/2017. Po-
wierzchnia budynku wynosi 
około 23 tys. m2. Na wystawę 
główną przeznaczono około 5 
tysięcy m2, co uczyni ją jed-
ną z największych wystaw 
prezentowanych przez mu-
zea historyczne na świecie. 

W nowoczesny sposób ma 
ona prezentować II wojnę 
światową zarówno z per-
spektywy ówczesnej wielkiej 
polityki i przede wszystkim 
— przeżyć zwykłych ludzi. 
Ekspozycja ma przedstawiać 
nie tylko losy Polaków, ale 
też doświadczenia innych 
narodów. Poza wystawą 
stałą w Muzeum znajdzie 
się także tysiąc metrów po-
wierzchni na wystawy cza-
sowe. Oprócz funkcji wysta-
wienniczych Muzeum będzie 
pełnić rolę ośrodka edukacji, 
kultury i nauki. 

Część naziemna Muzeum 
będzie miała kształt pochylo-
nego graniastosłupa o podsta-
wie trójkąta i wysokości ok. 
40 m w najwyższym punkcie. 
Znajdą się tam m.in. biblio-

teka, sale dydaktyczne, zaś 
na najwyższym poziomie ka-
wiarnia i restauracja z wido-
kiem na panoramę Gdańska. 

Muzeum II Wojny Świa-
towej w oprócz działalności 
ściśle muzealnej, polegającej 
na gromadzeniu i opracowy-
waniu eksponatów, organizu-

je wystawy czasowe, wydaje 
publikacje naukowe, współ-
pracuje z instytucjami w Pol-
sce i za granicą, organizuje 
wykłady otwarte, projekty 
edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży oraz imprezy tereno-
wo-historyczne.

/r/

Pamięć o wojnie przetrwa w muzeum
HISTORIA | Muzeum II Wojny Światowej powstaje w Gdańsku przy ulicy Wałowej, nad Motławą, blisko historycz-

nego centrum miasta. 

Celem wystawy jest prze-
kazanie zwiedzającym kom-
pleksowej wiedzy o trzystu-
letnich dziejach tego miejsca. 
Narracja w dwóch wersjach 
językowych - polskiej i an-
gielskiej - wychodzi naprze-
ciw potrzebom turystów za-
granicznych, a nowoczesna 
forma wizualna wystawy, 
będąca kompromisem pomię-
dzy plakatem a opisem histo-
rycznym, pozwala zwiedzać 
to miejsce pamięci narodo-
wej w sposób ciekawy, i jed-
nocześnie pogłębić wiedzę 
historyczną.

Dzieje Westerplatte zosta-
ły przedstawione za pomocą 
ponad 200 planów, rycin, 
fotografii i dokumentów. 
Wystawa jest podzielona na 
cztery obszary, odpowiada-
jące kolejnym etapom dzie-
jów Westerplatte. Pierwszy 
z nich opowiada o powstaniu 
półwyspu i usytuowanym tu 
kurorcie, który funkcjono-
wał do momentu zakończenia 
I wojny światowej. Drugi ob-
szar został poświęcony pol-
skiej Wojskowej Składnicy 
Tranzytowej istniejącej tu 
w okresie międzywojennym. 
Trzecia część koncentruje 
się na obronie Westerplat-
te we wrześniu 1939 roku, 
a w czwartej zwrócono uwagę 
na rolę, jaką Westerplatte od-
grywało w zbiorowej pamięci 
historycznej Polaków i poli-
tyce władz komunistycznych 
w latach 1945-1989. 

Otwarto też przygotowaną 
przez Muzeum ścieżkę edu-

kacyjną na Westerplatte, któ-
ra rozciąga się od reliktów 
Bramy kolejowej do Pomnika 
Obrońców Wybrzeża. Jest to 
praktyczny przewodnik po 

istniejących i nieistniejących 
obiektach byłej Wojskowej 
Składnicy Tranzytowej. Two-
rzą ją tablice informacyjne, 
które mają pokazać zwie-

dzającym jak wyglądał teren 
w trakcie walk wrześnio-
wych. 

Wstęp na wystawę jest bez-
płatny. /r/
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Odwiedź plenerowa wystawę
WESTERPLATTE | Plenerowa wystawa, otwarta kilka lat temu przez Muzeum II Woj-
ny Światowej, no si tytuł „Westerplatte. Kurort – Bastion – Symbol”. Od tej pory zo-
stała uzupełniona i poszerzona. 
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Występ zorganizowany był 
z z okazji jubileuszu 150-
lecia Kół Gospodyń Wiej-
skich. Wizyta „Kaszubek” 
w Pałacu Prezydenckim oraz 
udział w oprawie muzycznej 
spotkania miały miejsce na 
zaproszenie skierowane do 
zespołu przez Kancelarię 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej p. Andrzeja Dudy.

Salę kolumnową Pałacu 
Prezydenckiego wypełni-
ły po brzegi delegacje kół 
gospodyń i innych orga-
nizacji kobiecych z terenu 
całej Polski. Gospodynią 
jubileuszowego spotkania 
była Pierwsza Dama, Agata 
Kornhauser-Duda.

W spotkaniu uczestniczyły 
także minister Małgorzata 
Sadurska, szef kancelarii 
Prezydenta RP oraz Barbara 
Fedyszak-Radziejowska, do-
radca prezydenta RP.

Oprawę muzyczną uroczy-
stości tworzyły cztery zespo-
ły działające w strukturach 
kół gospodyń wiejskich, 
wywodzące się z różnych 
regionów Polski. Zaszczyt 
reprezentowania Polski pół-
nocnej przypadł właśnie 
„Kaszubkom”.

Zespół wykonał repertu-
ar składający się wyłącznie 
z utworów kaszubskich (pie-
śni i piosenki ludowe oraz 
znanych twórców z terenu 

Kaszub, m. in. i mieszkań-
ców Chwaszczyna – Ka-
zimierza Jastrzębskiego 
i Tomasza Fopke). Aby 
wprowadzić nieco ożywie-
nia i urozmaicenia do swej 
prezentacji, zespół wykonał 
utwory instrumentalne – po-
lki.

Tak dobrany repertuar spra-
wił, że publiczność mogła 
usłyszeć kaszubski język, 
poznać bogactwo melodii 
kaszubskich pieśni, a także 
zobaczyć i usłyszeć brzmie-
nie kaszubskich instrumen-
tów ludowych (diabelskich 
skrzypiec i burczybasu wło-
sowego).

Całości prezentacji zespołu 
dopełniły barwne kaszub-
skie stroje ludowe (damskie 
w pełnej palecie barw wyko-
rzystywanej w kolorystyce 
stroju kaszubskiego). 

W ręce Pierwszej Damy 
przekazane zostały upomin-
ki – ceramika zdobiona mo-
tywami haftu kaszubskiego 
oraz album o Żukowie au-
torstwa Macieja Kosycarza, 
a także upominek od zespołu 
– płyta z kolędami kaszub-
skimi „Kolędy z Kaszub - 
Chwaszczińskô Kòlãda” na-
grana przez zespół w 2015 r.

Spotkanie z Panią Prezy-
dentową zakończyło wyko-
nanie pamiątkowego zdję-
cia. /opr. r/

Kaszubki wystąpiły 
w pałacu prezydenckim
CHWASZCZYNO | „Tradycja jest Kobietą”  - to ty-
tuł występu, który miał miejsce w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie. Wystąpiły w nim panie z Zespołu Wokalne-
go Koła Gospodyń Wiejskich „Kaszubki” z Chwaszczyna. 
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REKLAMA                                           U/2016/RL

Grupa Energa odnoto-
wała w I kwartale 2016 
roku przychody na pozio-
mie 2 621 mln zł wobec 
2 913 mln zł w analogicz-
nym okresie ub. r. EBITDA 
wyniosła 645 mln zł i była 
niższa o 7 proc. W stosunku 
do wyniku sprzed roku. Na 
poziom zysku netto, który 
wyniósł 11 mln zł, wpływ 
miało rozpoznanie odpisów 
aktualizujących wartość 
niefinansowych aktywów 
trwałych. Zdarzenie, które 
jednorazowo obniżyło wy-
nik operacyjny o 305 mln 
zł, a zysk netto o 279 mln zł 
netto, ma jedynie charakter 
księgowy i nie wpływa na 
sytuację finansową i płyn-
ność Grupy. 

-Zmieniające się warunki 
rynkowe, w tym związane 
z regulacjami prawnymi, 
stanowią wyzwanie dla ca-
łego sektora energetycz-
nego. Tym bardziej cieszy 
nas stabilna sytuacja Grupy. 
Świadczą o tym nie tylko 
jej wyniki finansowe, lecz 
także odnotowany w minio-
nym kwartale wzrost inwe-
stycji o 42 procent, a także 
poprawa niezawodności 
dostaw energii, co znajduje 
potwierdzenie w skróceniu 
czasu awarii oponad 70 pro-
cent, a ich liczby - o ponad 
połowę. Na uwagę zasłu-
guje także wzrost wolume-
nu sprzedanej energii o 14 
proc., a dystrybuowanej - 
o 3 procent - podkreśla Da-
riusz Kaśków, prezes zarzą-
du Energa SA.

Wyniki w poszczególnych 

obszarach działalności:
Segment Dystrybucji - 

kluczowy dla Grupy obszar 
pomimo mniej sprzyjają-
cych warunków rynkowych 
i regulacyjnych w I kwarta-
le utrzymał wynik EBITDA 
na zeszłorocznym poziomie 
499 mln zł. Na rezultaty po-
zytywny wpływ miał wzrost 
wolumenu dystrybuowanej 
energii o 3 proc., przy jed-
noczesnym spadku średniej 
stawki sprzedaży usług 
dystrybucyjnych (efekt niż-
szej taryfy obowiązującej 
w 2016 roku). Negatywny 
wpływ miały także niż-
sze niż w poprzednim roku 
przychody z tytułu opłat 
przyłączeniowych.

Segment Sprzedaży– wy-
pracował wynik EBITDA 
na poziomie 28 mln zł wo-
bec 49 mln zł w tym sa-
mym okresie rok wcześniej. 
Główną przyczyną spadku 
jest niższa marża na energii 
elektrycznej, co jest przede 
wszystkim efektem nieuję-
tych w procesie kontraktacji 
sprzedaży kosztów białych 
certyfikatów (obowiązek na 
2016 rok został przedłużony 
dopiero pod koniec grudnia 
2015 roku). Jednocześnie 
Segment konsekwentnie 
rozwija działalność han-
dlową w obszarze gazu. 
Nastąpił dziesięciokrot-
ny wzrost wolumenu (z 67 
GWh w I kwartale 2015 
roku do 671 GWh w I kwar-
tale bieżącego roku, co spo-
wodowało wzrost marży na 
sprzedaży gazu o 6 mln zł 
w ujęciu rok do roku.

Segment Wytwarzania- 
EBITDA wyniosła 133 mln 
zł wobec 153 mln w I kwar-
tale ub. r. Biorąc pod uwa-
gę niższy o 0,2 TWh wolu-
men produkcji energii oraz 
redukcję wsparcia zielony-
mi certyfikatami dla EW 
Włocławek i współspala-
nia biomasy są to solidne 
rezultaty. Odpowiedzią na 
niesprzyjające otoczenie 
było obniżenie kosztów pa-
liw do produkcji – wydatki 
na węgiel i biomasę zosta-
ły zmniejszone o 50 mln 
zł wobec I kwartału 2015 

roku co z jednej strony było 
efektem spadających wolu-
menów produkcji, zmiany 

miksu paliwowego (odej-
ście od droższej biomasy), 
a z drugiej niższych kosz-

tów jednostkowych zakupu 
węgla. 

(GB)

Stabilne wyniki i  wzrost inwestycji
PODSUMOWANIE | Pomimo zmieniających się warunków rynkowych Grupa Energa zanotowała stabilne wyniki finansowe. W I kwar-
tale Grupa wypracowała 2 621 mln zł przychodów. EBITDA wyniosła 645 mln zł. Jednorazowe odpisy na kwotę 305 mln zł brutto 
miały wpływ na zysk netto, który wyniósł 11 mln zł. Przed odpisami wynik netto ukształtował się na poziomie 290 mln zł.
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Zwyczajne mieszkanie 
w centrum Gdyni: stół, ka-
napa, meblościanka, na pod-
łodze dywan. Jednak to, co 
szczególnie zwraca uwagę 
po wejściu do pokoju to wi-
szące na ścianie zdjęcia - na 
wszystkich uwieczniony jest 
pan Piotr w towarzystwie 
kogoś znanego: polityka, 
wokalisty, aktora... Na półce 
stoi jeszcze kilka albumów, 
wypełnionych podobnymi 
fotografiami. Każde zdjęcie 
jest opatrzone datą i własno-
ręcznym podpisem oraz de-
dykacją od osoby, z którą pan 
Piotr się sfotografował. 

Od czegoś musiało się 
zacząć

- Pierwsze zdjęcie zostało 
zrobione w 2002 roku, gdy 
w Gdyni odbywał się koncert 
Eleni, Wilków i Brathanków, 
był też Zygmunt Chajzer – 
wspomina pan Piotr, biorąc 
do ręki jeden z albumów 
i otwierając go na pierwszej 
stronie. - Ciekawy byłem 
wówczas, jak to wszystko 
wygląda za kulisami. Byłem 
wówczas z kolegą, który już 
wcześniej kolekcjonował 
zdjęcia znanych i sławnych 
ludzi. Zaproponował mi: 
„chodź, zrobię ci zdjęcie, 
będziesz mieć pamiątkę. Wy-
bierz sobie, z kim chcesz być 
na fotografii”. 

Wtedy, gdy znajomy pana 
Piotra robił mu zdjęcia z Zyg-
muntem Chajzerem i z Ele-
ni, on sam nie podejrzewał 
jeszcze, że to właśnie stanie 
się pasją jego życia. Kolejne 
zdjęcie też zostało zrobione 
właściwie przypadkiem. Ten 
sam kolega poprosił pana 
Piotra, aby zdobył autograf 
Maryli Rodowicz, która wła-
śnie przyjechała do Gdańska. 

- Poszedłem, wziąłem dla 
kolegi ten autograf, a sam 
poprosiłem piosenkarkę, aby 
zapozowała ze mną do zdję-
cia – opowiada Piotr Pohn-
ke. - To już były trzy zdjęcia. 
Dobry początek. 

Kilka, kilkanaście, 
kilkaset...

Od tego czasu kolekcja pana 
Piotra stale się powiększa. 
Niedługo po sfotografowa-
niu się z Rodowicz pan Piotr 
dowiedział się, że do Sopotu 
przyjeżdża Edyta Geppert. 

- No i co? Miałem nie sko-
rzystać z okazji i nie poprosić 
jej, aby zrobiła sobie ze mną 
zdjęcie? - pyta retorycznie 
pan Piotr. - Zaczęło to wcią-
gać. Zacząłem jeździć na 

festiwale filmowe, koncerty, 
festiwale teatralne... Wszę-
dzie tam, gdzie pojawiali się 
znani ludzie. 

Piotr Pohnke nie podróżuje 
jednak po całym kraju - za-
zwyczaj bywa na imprezach 
i wydarzeniach, które orga-
nizowane są na Pomorzu: 
w Trójmieście czy np. Wej-
herowie (tu mieszkają jego 
teściowie). 

- Miałem okazję spotkać się 
z Krzysztofem Hildebrand-
tem, prezydentem Wejhero-
wa, co oczywiście zostało 
uwiecznione na kliszy fo-
tograficznej – uśmiecha się 
„kolekcjoner zdjęć”. - Na 
pamiątkę tego spotkania do-
stałem w prezencie od pana 
prezydenta „Przewodnik po 
Wejherowie”. Oczywiście 
z dedykacją i podpisem. 

Dziś pan Piotr spogląda ze 

zdjęć w towarzystwie An-
drzeja Wajdy, Lecha Wałęsy, 
Edyty Górniak, Aleksandra 
Kwaśniewskiego, Cezarego 
Pazury, Mateusza Kuśniere-
wicza, Romana Polańskiego 
i wielu, wielu innych. 

Nie mylić z łowcą 
autografów!

W albumach pana Piotra 
znajduje się już ponad 1,6 
tys. zdjęć. Kolekcjoner ma 
coś jeszcze związanego z fo-
tografią – niesamowitą, foto-
graficzną pamięć. Wystarczy 
wymienić nazwisko np. zna-
nego polityka, aby usłyszeć, 
czy pan Piotr się z nim spo-
tkał i sfotografował, a jeśli 
tak, to w którym miesiącu, 
roku i w jakich okoliczno-
ściach. 

Co ciekawe, z większością 

z osób, które znajdują się na 
fotografiach, pan Piotr musiał 
spotkać się co najmniej dwa 
razy. Pierwszy raz - aby wy-
konać zdjęcie. Drugi raz już 
z wykonaną odbitką – aby ta 
osoba mogła na odwrocie fo-
tografii napisać pamiątkową 
dedykację. 

- Nie jestem łowcą au-
tografów – zastrzega pan 
Piotr. - Dla mnie ważniejsze 
jest spotkanie się z tą osobą, 
a zdjęcie jest pamiątką ze 
spotkania. Sam o sobie mó-
wię: „człowiek, który kolek-
cjonuje zdjęcia ze znanymi, 
popularnymi osobami”. 

Zdjęcie? 
Tak, ale nie z każdym

Nie każdy artysta, mu-
zyk, celebryta czy polityk, 
o którym wzmianka pojawi 

się w mediach, znajduje się 
w kręgu osób, z którymi pan 
Piotr chciałby się sfotogra-
fować. Tu już obowiązuje 
– można powiedzieć – se-
lekcja. Jak podkreśla kolek-
cjoner, nie brakuje bowiem 
„gwiazd jednego sezonu”, 
którzy są znani i sławni tylko 
przez chwilę, np. z jednego 
przeboju, a niedługo później 
nikt już o nich nie pamięta. 
Pana Piotra interesują tylko 
ci NAPRAWDĘ sławni. 

- Któregoś razu znajoma do 
mnie zadzwoniła: „przyjedź 
do Sopotu, nie pożałujesz” - 
wspomina pan Piotr. - Byłem 
po pracy, zmęczony, szczerze 
mówiąc nie chciało mi się. 
Ale tak namawiała, że poje-
chałem. Spotkałem się tam 
ze znajomą, która mówi mi” 
spójrz, kto tam jest”. Patrzę 
i widzę Sławomira Świe-

rzyńskiego, lidera i wokalistę 
zespołu Bayer Full (grupa 
Disco Polo). I prowadzi ja-
kiegoś „dziadka” - w białych 
spodniach, zielonej bluzie, 
łysego, z kucykiem. No to ja 
pytam znajomej: „dziewczy-
no, i ty mi o jakiegoś gościa 
z zespołu Disco Polo zawra-
casz głowę? Po to tu przyjeż-
dżałem? Dla mnie liczą się 
rekiny, a nie płotki”. A ona 
na to: „to nie o niego chodzi, 
nie poznajesz, naprawdę nic 
nie widzisz?”. I się śmieje 
ze mnie. Za chwilę zawołała 
swojego znajomego, który 
pracuje w hotelu, gdzie ten 
„łysy dziadek z kucykiem” 
się zatrzymał i poprosiła, 
żeby mi go przedstawił. Ten 
odszedł, poprosił do mnie 
tego „dziadka”, który do 
mnie podchodzi, podaje rękę 
i mówi: „hello my friend, I’m 
Demis Roussos”... Nogi pode 
mną się ugięły... Poprosiłem 
więc o wspólne zdjęcie, dziś 
jest w moim albumie. W tym 
samym czasie udało mi się 
też sfotografować jeszcze 
z Karel Gott’em i Heleną 
Vondraczkową. 

Marzenie: wydać album

Kolekcja pana Piotra stale 
się powiększa i jest jeszcze 
wiele osób, z którymi kolek-
cjoner chciałby się sfotogra-
fować. 

- Pierwsza taka osoba, któ-
ra mi przychodzi do głowy, 
to papież Franciszek – mówi 
pan Piotr. - Moim marzeniem 
jest też José Carreras, któ-
ry niedługo ma wystąpić na 
koncercie w Sopocie. Może 
uda mi się z nim sfotogra-
fować, na pewno spróbuję. 
Mam jedno takie marzenie, 
chciałbym te wszystkie zdję-
cia wydać w formie książki-
albumu. Ale to niestety jest 
kosztowne, musiałby się zna-
leźć jakiś sponsor. Czasem 
marzenia się spełniają, więc 
liczę na to, że kiedyś mi się 
uda...

Rafał Korbut

Zaczęło się od przypadkowego zdjęcia
REPORTAŻ | - To był zbieg okoliczności, a przerodził się w moją pasję – wspomina Piotr Pohnke, który od kilkunastu lat foto-
grafuje się ze znanymi ludźmi ze świata show-biznesu, muzyki, filmu i polityki. - Zaczęło się od jednego zdjęcia, teraz mam 
już sporą kolekcję, która stale się powiększa. 

Znasz kogoś niezwykłego, 
kto ma jakąś nietypową 
pasję czy hobby? Uważasz, 
że powinniśmy o tej osobie 
napisać? A może sam jesteś 
taką osobą? Skontaktuj się 
z nami! 
Poszukujemy ludzi 
„pozytywnie zakręconych”! 

Napisz do nas na adres 
r.korbut@expressy.pl
lub zadzwoń pod nr 
606 112 745.

Piotr Pohnke sfotografował 
się już z 1600 znanymi 
i sławnymi osobami
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SpRZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

SpRZEDAm lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w 
Karwińskich Błotach, 1 km do 
pięknej plaży, z prawem budo-
wy, media przy drodze, tel. 661 
582 483

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

WyNAjmĘ parter domu w Bol-
szewie. Tel: 781-426-010

JESTEm zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 
117 489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
KUPIĘ

SKUp aut, złomowanie, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, sprze-
daż części, pomoc drogowa. Tel: 
789-345-593

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i 
chemii, w tym zadania oraz ma-
tematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SpRZEDAm komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, moni-

tor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNE

SpRZEDAm tanio kamerę tv, 
Skype, Samsung vg -etc 4000, 
cena 230 zł i mysz bezprzewo-
dową. Tel: 510-501-955

PRACA

DAM PRACĘ

ZAtRuDNiĘ kobiety do obsługi 
magla w Pralni. Tel: 58 677-27-
36

SZUKAM PRACY

USŁUGI

uSŁuGi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OpAKOWANIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

uSŁuGi elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmia-
sto i okolice KS.EL, tel. 515 151 
370

pROfESJONALNA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013

KOtŁOWNie, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, całe 
Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 
964

TOWARZYSKIE

SEx-sex-sex to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów, 
Sopot. Tel: 514-120-213

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SpRZEDAm silnik 7,5 kw 960 
obrotów. Tel: 601-638-877

SpRZEDAm tanio komodę olcha 
szerokość 130cm, wysokość 93 
cm, głębokość 43cm, cena 280 
zł. Tel: 510-501-955

SpRZEDAm bryczkę na 1-konia 
dla 5 osób, typu dokard. Stan 
idealny, hamulec, Wejherowo. 
Tel: 507-724-008

SpRZEDAm piłę tarczową 2.2 
kw 380W, samorobną z kółkami, 
cena 650zł. Tel: 695-230-080

SpRZEDAm drewno do CO i 
gałęziówkę. Możliwy transport 
gratis. Tel: 782-846-927

mATA dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczo-
wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 
20 zł, 505-567-034

SpRZEDAm łyżwy figurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SpRZEDAm ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wej-
herowo, 505-567-034

SpRZEDAm mydła włoskie Ne-
sti Dante, 250 gram, różne za-
pachy, duży wybór, tel. 660 731 

138

KupiĘ militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów itp..) 
z okresu II Wojny Światowej 
oraz antyki, tel. 793 262 765, 
e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SpRZEDAm kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 
660 731 138

ZŁOtA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

SpRZEDAm szafę 2-drzwiową, 
na obuwie i kurtki, 135x135, 
brązowa, bardzo tanio, tel. 517 
782 024

SpRZEDAm rowerek treningo-
wy orbitrek, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

SpRZEDAm krzesełko do kar-
mienia dziecka, zielone, 150 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

SpRZEDAm dwa krzesła ku-
chenne metalowe, 100 zł, Wej-
herowo, tel. 505 567 034
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Reprezentantem najstarszej 
grupy wiekowej TROPSA 
Kartuzy jest Jakub Skierka, 
który został najlepszym za-
wodnikiem zawodów. Star-
tując na dystansach 100m do-
wolnym i 100m grzbietowym 
nie dał szans swoim konku-
rentom i wygrał swoje dwa 
starty w zawodach.
Ostatecznie w klasyfikacji 

generalnej Pomorskiej Ligi 
Pływackiej Kuba jest drugim 
zawodnikiem po zawodniku 
Delfina Gdynia. Kuba i tre-
ner Arek Zalewski obecnie 
przebywają na zgrupowaniu 
Kadry Narodowej w Ośrodku 
Przygotowań Olimpijskich 
w Drzonkowie i rozpoczęli 
cykl przygotowań do Mi-
strzostw Europy Juniorów. /r/

Jakub Skierka 
znów najlepszy
Niedawno kartuska pływalnia Neczk była gospodarzem 
rundy finałowej Pomorskiej Ligi Pływackiej Juniorów. 
W zawodach startowało 145 zawodników z wszystkich po-
morskich klubów pływackich.
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Młodzi adepci żeglarstwa, 
uczęszczający do klubu Elite 
Sails Academy, rozegrali re-
gaty. Po zakończeniu rywali-
zacji odbyła się uroczystość 
wciągnięcia bandery – wzięli 
w niej udział żeglarze, ich ro-
dzice, trenerzy, a także władze 
samorządowe.

- Gmina Kosakowo, mimo że 
znajduje się nad morzem, była 
do tego morza nieco odwróco-
na plecami – powiedział Jerzy 
Włudzik, wójt gminy. - Teraz 
mamy dwa kluby żeglarskie 
(w Mechelinkach i w Rewie), 
dzięki którym odwracamy się 
coraz bardziej przodem do 

morza, otwieramy się na nie. 
Wójt zapowiedział też inwe-

stycje w żeglarstwo. 
- Chcemy tu wybudować 

obiekt, coś w rodzaju Domu 
Rybaka, w którym znajdzie 
się duża świetlica i pomiesz-
czenia, z których jedno bę-
dzie przeznaczone dla klubu 

żeglarskiego ESA – zapowie-
dział  Jerzy Włudzik. 

Wójt wręczył młodym spor-
towcom pamiątkowe dyplo-
my. 

Pogoda tego dnia była jak na 
zamówienie i tylko młodzi że-
glarze nieco narzekali, że tro-
chę za słabo wiało... /raf/

Wiatr w żagle, bandera na maszt!
ŻEGLARSTWO | Regaty, uroczyste wciągnięcie bandery na maszt i wspólne, rodzinne 
grillowanie – tak oficjalnie rozpoczęto sezon żeglarski w Mechelinkach. 
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Na zawody przyjechało 7 naj-
lepszych  zespołów z całego 
powiatu. Zespół ze Stężycy 
w swojej grupie spotkał się 
z drużyną ze Szkoły Podsta-
wowej Sulęczyno (4:0) Szkoły 
Podstawowej Leżno (4:1) oraz 

Szkoły Podstawowej Somoni-
no (1:2), wychodząc z grupy 
z pierwszego miejsca. 
W półfinale zawodnicy ze 
Stężycy spotkali się z zespo-
łem Szkoły Podstawowej nr 
2 Kartuzy wygrywając (7:1). 

Finał okazał się bardzo cięż-
kim i zaciętym pojedynkiem, 
w którym lepszym zespołem 
okazała się Stężyca (Szkoła 
Podstawowa Stężyca - Szkoła 
Podstawowa Leźno 3:2). 
Zespół ze Stężycy zagrał 

w składzie: Dominik Kali-
szewski,  Mateusz Juński, Mi-
kołaj Synak, Nikodem Cybula, 
Łukasz Richert, Tomasz Jesz-
ka, Kacper Tempski. Jakub Si-
korski, Filip Pawłowski.

/raf/

Najlepsi w powiecie
GM. STĘŻYCA | Nie tylko w hali sportowej, ale też na trawie gmina Stężyca okazała 
się najlepsza w mini piłce nożnej w powiecie. 
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Zawodnicy z gminy Kartuzy 
- Bartek Szlija i Marcel Kur-
jańczyk (Kadra Narodowa) 
podczas pierwszych regat na 
Węgrzech zajęli 5 miejsce 

w klasyfikacji ogólnej. Na-
tomiast  Iza Satrjan i Zosia 
Wolska zajęły 4 miejsce wśród 
załóg żeńskich (11 miejsce 
w klasyfikacji ogólnej). /raf/

Powalczą 
o Puchar Europy
GM. KARTUZY | UKŻ Lamelka pierwszy raz zakwa-
lifikował się na Puchar Europy Centralnej w żeglarskiej 
klasie CADET. 
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Otwarcia zawodów doko-
nał Jerzy Soliwoda, dyrek-
tor szkoły, witając przybyłe 
drużyny oraz ich opiekunów, 
a także sędziów zawodów. 
W turnieju udział wzięły dru-
żyny gimnazjów: Somonina, 
Sierakowic, Chwaszczyna, 
Przodkowa. Zawody rozegra-

no systemem „każdy z każ-
dym”. 
Końcowe wyniki turnieju 
przedstawiały się następują-
co:

I miejsce - Gimnazjum • 
Chwaszczyno
II miejsce - Gimnazjum • 
Przodkowo

III miejsce - Gimna-• 
zjum Somonino
IV miejsce - Gimna-• 
zjum Sierakowice

Puchary, dyplomy oraz pro-
fesjonalną obsługę sędziow-
ską ufundował Urząd Gminy 
Przodkowo. 

/raf/

Wicemistrzowie gimnazjady
PRZODKOWO | W ramach XVII Gimnazjady w hali widowiskowo –sportowej 
w Przodkowie odbyły się powiatowe zawody w piłce siatkowej chłopców. 
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Otwarcia zawodów doko-
nali dyrektor szkoły  Jerzy 
Soliwoda oraz Katarzyna 
Markowska z Urzędu Gminy 
Przodkowo, witając przybyłe 
drużyny oraz ich opiekunów, 
a także sędziów zawodów. 
W turnieju udział wzięły dru-
żyny gimnazjów: Somonina, 
Gowidlina, Żukowa, Kartuz, 
Stężycy, Chmielna i Przod-

kowa.
Końcowe wyniki turnieju 
przedstawiały się następują-
co:

I miejsce - Gimnazjum • 
Stężyca
II miejsce - Gimnazjum • 
Żukowo
III miejsce - Gimna-• 
zjum Chmielno
IV miejsce - Gimna-• 

zjum Przodkowo
V miejsce - Gimnazjum • 
Gowidlino
VI miejsce - Gimna-• 
zjum Somonino
VII miejsce - Gimna-• 
zjum Kartuzy

Puchary oraz dyplomy ufun-
dował Andrzej Wyrzykowski, 
wójt gminy Przodkowo.

/raf/

XVII Powiatowa Gimnazjada 
Dziewcząt
PRZODKOWO | W ramach XVII Gimnazjady w hali widowiskowo – sportowej 
w Przodkowie odbyły się powiatowe zawody w piłce siatkowej dziewcząt. 
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