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25 maja 
idziemy na wybory do europarlamentu
to nasza szansa na lepszą przyszłość  s. 10

Finaliści konkursu „Odkrywamy talenty na Pomorzu” wraz z autorem projektu Panem Romanem 
Liebrecht oraz prowadzącym Panem Sławomirem Siezieniewskim na wielkiej scenie Polskiej Filhar-
monii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina na Ołowiance w Gdańsku

kontakt@echoportal.pl

prezydent rp bronisław 
komorowski w pelplinie 

z okazji nadania 
kompleksowi pocysterskiemu 

miana „pomnika Historii”

Na stronie 10 wywiad z Posłem do Parlamentu Europejskiego 
Jarosławem Wałęsą, jednym z kandydatów

Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz 
z Biskupem Pelplińskim ks. Ryszardem Kasyną

Zwycięzca Piotr Myszka (w środku)

pucHar świata 
w żeglarstwie 

we francji
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Biuro rachunkowe

MEDIATOR Sp. z o.o.
Celem naszej firmy jest profesjonalna obsługa księgowa podmiotów gospodar-
czych. 

Gwarantujemy naszym klientom profesjonalizm, bezpieczeństwo informacji, fa-
chowość oraz rzetelne wykonywanie powierzonych nam obowiązków. 

Posiadamy uprawnienia Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych. 

Oprócz obsługi księgowej firmy oferujemy:
• Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzie-

lone pełnomocnictwo.
• Pomoc w zakresie rejestracji działalności gospodarczej oraz spółek.
• Możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialno-
ści cywilnej związanej ze świadczonymi usługami rachunkowo-księgowymi, co za-
pewnia pełne bezpieczeństwo korzystania z naszych usług. 

Kontakt
MEDIATOR Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 114, 80-286 Gdańsk
filia: ul. Słowackiego 5/1, 83-110 Tczew

NIP 9571037981,  REGON 221023808,  KRS 0000356955

telefon: 58 531-33-75;  kom.: 696-873-973; 604-998-294
mail: mediator@list.pl; biuro.mediator@onet.eu

Zapraszamy do współpracy

Tczew
ul. Reymonta 10

Jakość. 
Klimatyczny 

wystrój 
nawiązujacy do 
antycznej Grecji. 
Dobra obsługa.

ZAPRASZAMY!!! 
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Już niebawem ruszamy!!!
nowy portal internetowy!!!  

nowa Jakość!!!        nowe źródło informacJi dla ciebie!!!

wydarzenia, komentarze ciekawostki z Twojej okolicy

wejdź, zobacz, podziel się informacją. zostań społecznym reporterem.
 zapraszamy uczniów i studentów pomorskich szkół.
Prześlij tekst, zdjęcie, film na: kontakt@echoportal.pl

organizujesz koncert, pokaz, ciekawe wydarzenie?
Podziel się informacją, prześlij wiadomość na: impreza@echoportal.pl

czekają nagrody niespodzianki!!!  Pisz – wysyłaj – czekamy na ciebie!!!

kiedy startujemy? Już niebawem…

rada miejska 
nadała

b. prezydentowi rp 
lecHowi wałęsie 

tytuł Honorowego 
obywatela

żukowa
Wywiad z lechem wałęsą ukaże się  

w kolejnym  wydaniu 

Lech Wałęsa z synem Jarosławem

Wyroby z Granitu i MarMuru, posadzki, schody, parapety, koMinki, naGrobki, GroboWce
przyjdź z „echeM poMorza” lub zadzWoń do firMy, a otrzyMasz rabat 10% na usłuGi
WWW.stokaM.pl   83-120 subkoWy, ul. WybickieGo 8, tel. 517 709 121 lub 512 540 118
raty!!!         GWarancja 6 lat!!!         raty!!!         GWarancja 6 lat         raty!!!          GWarancja 6 lat

Weso³ych Œwi¹t

¿ycz¹

Dyrektor, pracownicy oraz wspó³pracownicy

Telewizji Gdañsk
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Przewidujemy  ponadto: 
  zawody sportowe, 
  rozgrywki siatkówki, unihokeja, piłki nożnej i innych, 
  zamki/ zjeżdżalnie dla dzieci, kule wodne,  
  pokazy WOPR i pływanie kajakami po stawie, 
  prezentacja Miejskiej Straży Pożarnej, 
  pokazy myśliwych z Bractwa Kurkowego, 
  konkursy historyczne - Wirtualne Muzeum Miasta – 
    Dawny Tczew 
  kiermasz rękodzieła, 
  kramiki z zabawkami, 
  Zorganizowane miejsce na grilla i kiełbaski – 
Zapraszamy  
  Swojskie przysmaki Kociewia  
  Niespodzianki Dnia  

 
 

 
 

 
 

Z A P R A S Z A J Ą :   S t o w a r z y s z e n i e  „ G ó r k i ”  T c z e w  w r a z  z  r a d n y m  K a z i m i e r z e m  M o k w ą  o r a z :  
  
•  F u n d a c j ą  Z i e l o n e  W z g ó r z e  z  D ą b r ó w k i  T c z e w s k i e j ,   
•  R e g i o n a l n y m  S t o w a r z y s z e n i e m  N a u k o w o  –  E d u k a c y j n y m  z  T c z e w a ,   
•  F u n d a c j ą  E d u k a c y j n o -  W y c h o w a w c z ą  „ A r k a  N o e g o ”  z  T c z e w a ,  
•  D a w n y  T c z e w -  W i r t u a l n y m  M u z e u m  M i a s t a ,  
•  M O P S  T c z e w  -  P C P S  Z e s p ó ł  „ W i e c z n i e  M ł o d z i ” ,   
•  K o ł e m  G o s p o d y ń  W i e j s k i c h  z  B a ł d o w a  
•  F U N D A C J Ą  W i e l o p r o f i l o w e g o  U s p r a w n i a n i a  O D  N O W A  z  T u r z y  

Patronat honorowy 

Prezydent 
Miasta 
Tczewa 

Patronat: 

Starostwo  
Powiatowe  
Tczew 

REKLAMA

prezydent rp 
bronisław 

komorowski 
w pelplinie 

z okazji nadania 
kompleksowi 

pocysterskiemu miana
„pomnika Historii”

Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz 
z Biskupem Pelplińskim ks. Ryszardem Kasyną

fot. R
edakcja
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Z wielką przyjemnością informujemy, że dawny kościół ewan-
gelicki w Nowym Stawie, zwany „Ołówkiem” został wyróżniony 
w ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany”, organizowa-
nym przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Narodowy 
Instytut Dziedzictwa.

To zaszczytne wyróżnienie odebrał Burmistrz Nowego Sta-
wu Pan Jerzy Szałach podczas Gali Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Zabytków, która odbyła się pod koniec kwietnia  
w Żyrardowie.

Samorząd Nowego Stawu otrzymał konkursową nominację 
w kategorii: Adaptacja obiektów zabytkowych za prace remon-

towe i konserwatorskie przeprowadzone w „Ołów-
ku”. Nominacja przyznana przez jury konkursowe 
składające się z ekspertów z dziedziny konserwacji 
zabytków była już dużym sukcesem, ponieważ, co 
warto podkreślić, otrzymały ją tylko cztery zabytki 
z całej Polski. „Ołówek” znalazł się w tym zacnym 
gronie jako jedyny zabytek z województwa pomor-
skiego.

Dawny kościół ewangelicki w Nowym Stawie 
jest najbardziej charakterystycznym zabytkiem  
w mieście. Nazwa „Ołówek”, którą obiekt ten okre-
ślają z sympatią mieszkańcy i turyści, pochodzi od 
smukłej, ośmiobocznej, nakrytej spiczastym heł-
mem wieży kościoła – przypominającej kształtem 
właśnie ołówek. Zabytek ten uratowany został przed 
postępującą dewastacją dzięki projektowi zrealizo-
wanemu przy współudziale środków unijnych przez 
nowostawski samorząd.

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowych 
rynków Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospo-
darczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego obejmował m.in. prze-
prowadzenie gruntownych prac konserwatorskich 
w popularnym „Ołówku”.

Dzięki adaptacji na cele kulturalne obiekt otrzy-
mał „drugie życie” i we wrześniu 2012 roku swoje 
podwoje otworzyła stworzona we wnętrzu tego byłe-
go kościoła Galeria Żuławska, gdzie do tej pory zor-
ganizowanych zostało kilkadziesiąt, bezpłatnych dla 
mieszkańców i turystów, wydarzeń kulturalnych.

W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu wyróżnie-
nia w konkursie Generalny Konserwator Zabytków 
napisał: „Kościół wybudowany w latach 1804-1805 
w miejscu spalonego ratusza. Rozbudowany w roku 
1863 i w latach 1888-1891. Przykład prac konser-
watorskich w obiekcie opuszczonym, pozbawionym 
możliwości powrotu do dawnej funkcji. Adaptacja 
na potrzeby kulturalne (Galeria Żuławska) pozwa-
la obiektowi funkcjonować w społeczności lokalnej  
i nie kłóci się z pierwotną wartością sacrum”.

nowostawski „ołówek” wyróżniony w ogólnopolskim 
konkursie „zabytek zadbany”

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Staw Jerzy Szałach 
wraz z Wiceburmistrzem Maciejem Prądzyńskim

fot.N
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Kościół ewangelicki w Nowym Stawie, tzw. „Ołówek”
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jeden z najpiękniejszycH 
pomników św. jana pawła ii

w europie wykonany w całości 
z białego marmuru oraz granitu 

stoi przy kościele 
nmp matki kościoła w tczewie

Pomnik Świętego Jana Pawła II

fot. R
edakcja
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www.pomorskieckis.pl
e-mail: biuro@pomorskieckis.pl

w tczewie przebywali finaliści konkursu 
„odkrywamy talenty na pomorzu” 

wraz z opiekunami, nauczycielami i rodzicami,
którycH pięknie ugościł 

pan wicestarosta mariusz wiórek
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AKTORKA LAuRA ŁąCZ I FINALI-
ŚCI KONKuRSu „ODKRYWAMY TA-
LENTY NA POMORZu” GOŚCILI NA 
ZAMKu W GNIEWIE.

Regionalne Stowarzyszenie Na-
ukowo-Edukacyjne wraz z Centrum 
Kultury i Sportu Sp. z o.o. zorganizo-
wało  na zaprosznie Prezesa Zamku 
Gniew Sp. z o.o. Krzysztofa Lisieckie-
go spotkanie z Laurą Łącz, która wy-
stąpiła ze swoim autorskim progra-
mem pt. „Między Mną a Tobą”.

Wielu gości miało okazję zoba-
czyć wielką aktorkę, która wspania-
łym występem porwała publiczność.

Przed występem Laury Łącz od-
był sie koncert finalistów konkursu 
„Odkrywamy talenty na Pomorzu" 
między innymi Filipa Gesse oraz 
Aleksandry Burdzickiej.

SKARSZEWY MOGą SIę PO-
ChWALIć ZDOLNą MŁODZIEŻą,  
A PRZEDE WSZYSTKIM SEWERY-
NEM KOROWAJCZYKIEM, FINALI-
STą KONKuRSu „ODKRYWAMY TA-
LENTY NA POMORZu”.

W ramach finału V edycji Kon-
kursu „Odkrywamy talenty na Po-
morzu” europoseł Jarosław Wałęsa 
spotkał się z Burmistrzem Skarszew 
dr. Dariuszem Skalskim oraz z fina-
listą ze Skarszew, Sewerynem Koro-
wajczykiem. 

Jarosław Wałęsa osobiście po-
gratulował Sewerynowi sukcesu,  
a Skarszewom... Seweryna. 

Burmistrz Skarszew dr Dariusz 
Skalski i poseł do PE Jarosław Wa-
łęsa znają się bardzo dobrze i są 
członkami tej samej partii, łączy ich 
nie tylko prywatna znajomość, ale  
i wspólne priorytety. Warto przypo-
mnieć, że na zaproszenie Jarosława 
Wałęsy z wizytą studyjną w Bruk-
seli przebywał zastępca Burmistrza 
Skarszew, Robert Stoliński. 

Spotkanie w sali Polskiej Filhar-
monii Bałtyckiej było spotkaniem 
dobrych znajomych i życzliwych so-
bie ludzi.

aktorka laura łącz i finaliści konkursu 
„odkrywamy talenty na pomorzu” wystąpili w gniewie

uzdolniony mieszkaniec skarszew 
w finale konkursu „odkrywamy talenty na pomorzu”

fot. R
edakcja
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W Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku od-
był się Finał Główny Konkursu „Odkrywamy talenty na Pomorzu”, w któ-
rym wystąpili zwycięzcy wyłonieni z Finałów Powiatowych.

Jury w osobach: Przewodniczący Roman Liebrecht, Laura Łącz, Krzysztof 
Skiba, Adam hlebowicz, Adriana Frączek, Joanna Leska-Ślęzak, Leszek 
Gołąb oraz Stefan Kukowski miało bardzo trudne zadanie, gdyż poziom 
konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. 

Z 39 finalistów zwycięzcami w Finale Głównym zostali:
– w kategorii szkoła podstawowa Martyna Kapecka (Borkowo, powiat 
gdański);
– w kategorii gimnazjum Olga Szynwelska (Charzykowy, powiat chojnicki);
– w kategorii szkoła ponadgimnazjalna Klaudia Groth (Rumia, powiat wej-
herowski); 

Wyróżnienia otrzymali: Natalia Muller, Patrycja Fabiańska, Mateusz Klu-
ska, Daria Staniszewska, Paulina Łaga, Jolanta Duda, Karolina Pawłow-
ska, Katarzyna Rudnik, Adrianna Zielonka, Seweryn Korowajczyk, Michał 
Toczek.

Zwycięzcy otrzymali między innymi Indeks GWSh, ipady, laptopy, aparaty 
fotograficzne, kurs prawo jazdy kat. B, kurs prawo jazdy kat. A M, rower, 

albumy, bony do Empiku, vouchery Zamek Gniew, które wręczali prze-
wodniczący Jury Roman Liebrecht, Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Wałęsa, 
Senator RP Edmund Wittbrodt, Dyrektor TVP Gdańsk Zbigniew Jasiewicz, 
prof. Zbigniew Machaliński, Wójt Gminy Kwidzyn Ewa Nowogrodzka, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Nowy Staw Jerzy Szałach.

Specjalną nagrodę dla Zwycięzców w postaci wycieczki do Brukseli ufun-
dował Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Jak wszyscy zgodnie przyznali, to była Wielka uczta dla Pomorza, mamy 
wspaniałe talenty!

Po uroczystej Gali wszyscy spotkali się przy urodzinowym torcie.

Gratulacje dla Wszystkich
Jesteście Wspaniali

Roman Liebrecht
Prezes Zarządu

Regionalnego Stowarzyszenia
Naukowo-Edukacyjnego
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www.talentypomorza.pl
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idziemy na wybory do europarlamentu
to nasza szansa na lepszą przyszłość

rozmawiamy z posłem do par-
lamentu europejskiego jaro-
sławem wałęsą o kandydowaniu 
na kolejną kadencję i planacH 
dlaszej pracy w parlamencie 
europejskim. 

e.p.: panie pośle, jesteśmy już bardzo 
blisko zakończenia obecnej kadencji 
parlamentu europejskiego. czuje pan 
satysfakcję po 5 latach pracy w parla-
mencie europejskim?

J.W.: Rzeczywiście, koniec kadencji jest 
już bardzo bliski, wybory odbędą się 25 
maja, tak więc nadchodzi czas pierw-
szych podsumowań ostatnich lat spę-
dzonych w Brukseli. Był to dla mnie czas 
niezwykle intensywny. Z jednej strony, 

uczyłem się być Posłem do PE. Organi-
zowałem pracę moich biur w Gdańsku  
i w Brukseli, przystosowywałem się do 
dzielenia czasu pomiędzy Polskę i Bel-
gię. Nie było to dla mnie łatwe. Z dru-
giej strony, uczyłem się unii jako takiej. 
Parlament Europejki jest specyficznym 
miejscem. Tutaj ścierają się interesy 
wszystkich państw i nauka kompromisu 
jest jedną z najważniejszych lekcji, jakie 
wyniosłem po tej kadencji. 

Skoro już jesteśmy przy nauce, to 
muszę powiedzieć, że jako mieszkaniec 
Pomorza czułem się zobligowany do wstą-
pienia do Komisji Rybołówstwa. Ostatnie 
lata przepracowane w tej Komisji znacz-
nie poszerzyły moją wiedzę dotyczącą po-
łowów i problemów rybołówstwa. Wiem, 
że dziś jestem w stanie godnie reprezen-
tować nasze stanowisko w unii. Ponad-
to bardzo ważna była dla mnie praca  
w Komisji Petycji, gdzie mogłem prze-

konać się o mnogości problemów, które 
wymagają dalszych wysiłków na rzecz 
budowy sprawiedliwej i efektywnej unii 
Europejskiej.

Bez wahania odpowiem, że ostatnia 
kadencja dała mi wiele powodów do sa-
tysfakcji.

e.p.: co pana skłoniło do kandydowa-
nia w najbliższych wyborach do pe?

J.W.: Przede wszystkim chęć kontynu-
owania prac, które zacząłem w tej ka-
dencji. Myślę, że moje doświadczenie jest 
cenne i może przynieść wiele korzyści 
polskim sprawom w Brukseli.

e.p.: mówi pan o kontynuacji prac. 
czym chciałby pan się zajmować  
w kolejnej kadencji pe?

J.W.: Chciałbym dalej pracować na rzecz 
rybołówstwa. Jest wiele problemów do 
rozwiązania. Niedawno PE przyjął nową 
Wspólną Politykę Rybołówstwa oraz 
utworzył Europejski Fundusz Morski  
i Rybacki, który stanowi bardzo ważne 
narzędzie w kreowaniu tej Polityki. Zale-
ży mi na tym, by nadzorować wprowa-
dzanie reformy i przypominać o rybakach 
na Bałtyku. Wyzwaniem jest kontynu-
acja programu zrównoważonego rybo-
łówstwa, które łączy interesy tego sek-
tora i ochrony środowiska. Jeśli chcemy 
nadal cieszyć się smakiem europejskich 
ryb, działania na rzecz ich ochrony są 
konieczne. Poza tym, staram się w możli-
wie najlepszy sposób promować Pomorze 
w unii Europejskiej. uważam, że nasza 
kultura, osiągnięcia i potencjał zasługu-
ją na to by zostały dostrzeżone na arenie 
europejskiej.

e.p.: wspomina pan o promocji nasze-
go regionu w brukseli. na czym pań-
skie działania polegają?

J.W.: Staram się korzystać z wszelkich 
dostępnych możliwości. Zacznę od wy-
stawy Europejskiego Centrum Solidar-
ności. Była to świetna okazja do promo-
cji powstającego muzeum oraz szansa, 
by po raz kolejny przypomnieć, gdzie 
mieści się europejska stolica wolności. 
W Brukseli zorganizowałem Dni Kaszub-
skie, które były okazją do promowania 
kultury kaszubskiej. Barwne stroje Ka-
szubów mocno wyróżniały się na tle jed-
nolitych barw pracowników Parlamentu. 
Do Gdańska zaprosiłem członków Komi-
sji Rybołówstwa, którzy mogli zobaczyć 
stolicę naszego regionu i przekonać się, 
jak wspaniałe jest Pomorze. Również  
w Brukseli świętowałem wraz z moim 
ojcem, Lechem Wałęsą 30-lecie „Solidar-

ności”. Wspaniały baner przygotowany 
na tę okazję podziwiały tłumy.

Chciałbym również wspomnieć  
o promocji unii Europejskiej wśród 
mieszkańców Pomorza. Każdego roku 
wiosną i jesienią zapraszam do Brukseli 
dzieci i młodzież, laureatów konkursów, 
którym patronowałem. Wraz z nimi przy-
jeżdżają do Parlamentu Europejskiego 
przedstawiciele organizacji, z którymi 
współpracuję. Fantastyczną okazją, by 
poznać mechanizmy działania polityki 
europejskiej i zdobyć doświadczenie za-
wodowe są staże w moim biurze w Bruk-
seli. Każdego roku odwiedza mnie kilkoro 
stażystów, którzy odpłatnie biorą udział 
w pracach biura. Nie zapominam rów-
nież o przedstawicielach władz samorzą-
dowych.

e.p.: a czy jako poseł do parlamentu 
europejskiego znajduje pan czas na 
spotkania z mieszkańcami pomorza?

J.W.: Nie jest to łatwe, choć staram się. 
Tak jak powiedziałem na wstępie, jedną  
z najważniejszych wyzwań było pogodze-
nie obowiązków w Brukseli z obowiąz-
kami w Polsce. Wiem, jak ważne jest 
wsłuchiwanie się w głos mieszkańców mo-
jego regionu i przy każdej możliwej oka-
zji do tego dążę. Nie tak dawno odbył się  
w Gdyni Polski Bałtycki Okrągły Stół, 
gdzie debatowaliśmy nad reformą Wspól-
nej Polityki Rybołówstwa. W zeszłym roku,  
w ustce, wspólnie z rybakami szukałem 
rozwiązań problemów, z którymi boryka 
się to środowisko. Rozmawialiśmy również  
o przyszłości dorsza. To tylko dwa przykła-
dy, ale takich spotkań odbywam znacznie 
więcej. W każdym tygodniu odwiedzam 
szkoły i patronuję konkursom, w których 
szukamy młodych liderów i talentów. To 
wspaniałe widzieć, jak rośnie pokolenie 
Europejczyków. Mimo wszystko nie nale-
żę do posłów, którzy chętniej pokazują się 
w Warszawie niż w Brukseli. uważam, że 
to naganna praktyka.

e.p.: dlaczego mieszkaniec naszego 
regionu powinien zagłosować na jaro-
sława wałęsę?

J.W.: Wierzę, że dzięki zdobytemu do-
świadczeniu mogę być skutecznym ne-
gocjatorem. Dotyczy to nie tylko mnie, 
ale również moich asystentów. Tworzy-
my zgrany zespół, który jest w stanie  
w należyty sposób reprezentować Pomo-
rze na arenie europejskiej. Mogę Państwa 
zapewnić, że będę nadal ciężko pracował 
dla Pomorza i całej Polski.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Wałęsa

fot. R
edakcja
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uroczyste urodziny pawła koñjo konnaka!

Kochani Czytelnicy z Kociewia i nie tylko! 

Z dziką radością przesyłam wieści z pola walki o lepsze jutro i futro Narodowej 
Kultury – pod postacią, tym razem, wielkich obchodów 30-lecia moich aktywności 
artystycznych w takim bądź i nawet zgoła odmiennym kontekście.

Do tych pięknych wydarzeń podszedłem z postmodernistycznym zaangażowa-
niem, gdyż już w styczniu nakręciłem film rocznicowy pod kryptonimem Koñjo –  
30 lat w Kosmosie. Wspierał mnie w tym wspaniałym akcie kreacji Yach Paszkiewicz 
– ojciec polskiej szkoły video klipu, dyrektor artystyczny słynnego festiwalu Yach 
Film i autor ponad 600 teledysków, które nakręcił tak legendarnym formacjom jak 
Big Cyc, Budka Suflera i De Mono. Dzięki jego niepospolitej fantazji powstał film na 
miarę Gwiezdnych wojen skrzyżowany z M jak miłość i Naszą szkapą. 

Ten dynamiczny obraz ukazuje moją drogę na zasadzie „pociski od kołyski” – 
czyli obserwujemy życie artysty Koñja od poczęcia na jelitkowskiej plaży, przez nie-
winnie dziecięce lata dojrzewania w dzielnicy nędzy Brzeźno, po pierwsze organizo-
wane przeze mnie koncerty punkowe w stanie wojennym lat 80., aż po niezliczone 
kreacje w świecie telewizji, rock and rolla i estrady w wolnej już Polsce.

Następnym elementem wielkich obchodów moich 30 artystycznych urodzin jest 
napisana przeze mnie książka pt. Księgowy tańczy. To kolejne dzieło w serii ujaw-
niającej nieznane oblicze sarmackiego podziemia artystycznego i bohemy końca XX 
i początków XXI już wieku. Przypomnijmy, iż w tej serii ujawniłem już książki pod 
kryptonimami – Artyści. Wariaci. Anarchiści. Opowieść o gdańskiej alternatywie lat 
80. (wraz z Krzyśkiem Skibą i Doktorem Janiszewskim, 2010), Gangrena – mój punk 
rock song (2011) oraz Karnawał profuzji (2013). 

Wszystkie te arcydzieła wydało nobliwe Narodowe Centrum Kultu-
ry – wspaniale progresywna instytucja, zajmująca się dokumentowa-
niem istotnych przejawów twórczych, kreowanych w najbardziej ener-
getycznych kosmosach naszego mocarstwa.

A teraz do tego skarbca dodaję kolejną perełkę literacką pod po-
stacią książki pt. Księgowy tańczy. Opowiada ona o losach artystów 
podziemia lat ponurych 80., którzy poradzili sobie, bądź nie, w nowej 
rzeczywistości niepodległej III RP. 

Wraz ze mną śledzisz losy postaci tak istotnych jak Krzysiek Ski-
ba i jego kolektyw wesołych mutantów Big Cyc, załoga postabsurdal-
nego telewizyjnego kabaretu rockowego „Lalamido”, muzyków z grup 
Kult, Dezerter i Vader, akcjonistów Tranzytoryjnej Formacji Totart czy 
niegdysiejszych udziałowców słynnej Galerii Wyspa i Ruchu Społe-
czeństwa Alternatywnego. Dużo miejsca poświęcam mojej kooperacji 
z Tymonem Tymańskim, jednym z kreatorów łaskami słynącej sceny 
yassowej. Podróżujemy wraz z tym kamikaze przez jego liczne wcie-
lenia w tak istotnych grupach jak Miłość, NRD, Trupy i oczywiście 
kultowe Kury. Śledzimy też pierwsze trasy koncertowe naszej wspólnej 
grupy o nazwie Księgowi. Podczas owych akcji bezpośrednich Tymon 
grał solo swoje utwory znane, lubiane i pogardzane, a ja czytałem wier-
sze z moich tomów poetyckich o tytułach: Sztuka restauracji, Randka 
z mutantem, Król festynów i Nikt nie odda się za zupę.

Akcja książki Księgowy tańczy obejmuje lata 1994–2004. To czas 
bardzo intensywnego generowania nowego oblicza polskiego rocka, 
mediów i estrady. Opisuję pierwsze trasy promo sponsorowane przez 
wchodzące na nasz rynek zachodnie koncerny, narodziny nowych sta-
cji telewizyjnych i radiowych, rozkwit subkultury disco polo i techno 
oraz odchodzenie oldschoolowej alternatywy – tej, która znamy z lat 
podziemnych 80. Na kartach książki Księgowy tańczy raźno pląsają 
formacje tak istotne jak: Boys, Classic, Akcent, Izrael, Ewa Braun, 
Szelest Spadających Papierków, Ich Troje, Maestro Trytony, Mazzoll, 
Kazik Na Żywo, Skiba & Wąchole czy Stachursky. 

Ten kolorowy świat opisuję na 504 stronach za pomocą tysiąca 
unikalnych zdjęć i grafik oraz bogatych insertów pod postacią płyt 
DVD i CD, tudzież galerii plakatów z wiekopomnych alternatywnie ak-
cji. Wydawcą owej perły jest ponownie wspaniałe Narodowe Centrum 
Kultury, które w ten piękny sposób raz kolejny tworzy wspaniały kli-
mat porozumienia ponad podziałami – nie tylko w świecie twórców kul-
tury, sztuki i przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Z tymi intensywnymi przejawami twórczymi możesz spotkać się  
i Ty – jeżeli odwiedzisz mnie już we wtorek 27 maja w Centrum Eduka-
cji Artystycznej Łaźnia 2, mieszczącym się w Gdańsku-Nowym Porcie 
na ulicy Strajku Dokerów 5. 

Od godziny 10 trwać tam będzie maraton urodzinowy Koñja pod 
postacią pokazu teledysków z moim udziałem, konferencji naukowej, 
premiery filmów i książki oraz koncertu gwiazd podziemia artystycz-
nego – Tymona Tymańskiego i Roberta Brylewskiego, ojca chrzestnego 
polskiego punk  rocka. W obchodach uczestniczą m.in. Krzysiek Skiba, 
Rafał Księżyk szef polskiej edycji „Playboya”, Yach Paszkiewicz, Krzy-
siek Grabowski z Dezertera i Paweł Dunin-Wąsowicz z pisma „Lampa”, 
odkrywca talentu literackiego Doroty Masłowskiej, autorki Wojny pol-
sko-ruskiej.

Zapraszam gorąco na urodziny do Łaźni 2 – bądź w tym pięknym 
dniu razem ze mną!

Paweł Koñjo Konnak
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Podziękowania dla Wszystkich, 
którzy nas wspierali i pomagali 

przy organizacji 
V Jubileuszowej Edycji Konkursu

„Odkrywamy talenty na Pomorzu”,
który odbył się 16 maja 2014 roku 
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 

im. Fryderyka Chopina 
na Ołowiance w Gdańsku

składa

Roman Liebrecht
Prezes Zarządu

Regionalnego Stowarzyszenia
Naukowo-Edukacyjnego

wraz z Zespołem

Dobra wiadomość dla tych, którzy 
mają kredyty w walutach obcych. 
Zgodnie bowiem z prawomocnym wy-
rokiem Sądu Okręgowego w Warszawie 
– Sądu Ochrony Konkurencji i Konsu-
menta z dnia 14 grudnia 2010 r. (sygn. 
akt:  XVII AmC 426/09) niedozwolona 
jest klauzula umowna, zgodnie z którą 
w przypadku kredytu indeksowanego 
kursem waluty obcej kwota raty spłaty 
obliczona jest według kursu sprzeda-
ży dewiz, obowiązującego w banku na 
podstawie obowiązującej w Banku Ta-
beli Kursów Walut Obcych z dnia spła-
ty. Sąd tym samym zakazał wykorzy-
stywania w obrocie z konsumentami 
wskazanej wyżej klauzuli.

Powyższy wyrok oznacza, iż bank nie 
może przeliczać raty kredytu z waluty 
obcej na złote polskie po kursie tego 
banku. Jest to o tyle istotne, że kur-

sy banków komercyjnych są prawie 
zawsze mniej korzystne dla ich klien-
tów aniżeli średnie kursy Narodowego 
Banku Polskiego. Z każdą więc zapła-
coną co miesiąc ratą klient banku jest 
stratny o kilkanaście do kilkudziesię-
ciu złotych, w zależności od wysokości 
raty określonej w walucie obcej.

Zakazanie stosowania klauzuli, o któ-
rej mowa wyżej oznacza, iż bank nie 
może jej stosować do przeliczania rat, 
winien za to stosować średni kurs NBP 
z dnia zapłaty raty (art. 358 par. 2 ko-
deksu cywilnego).

Wszyscy klienci banków stosujących 
wskazaną wyżej kaluzulę (co jest po-
wszechne na rynku kredytów hipo-
tecznych) powinny zwracać się do ban-
ków o zmianę ich umów kredytowych 
tak aby usunąć sprzeczne z prawem 

konsumenckim zapisy. Wyrok Sądu 
jest także podstawą do żądania zwro-
tu nadpłaconych rat kredytu (różnica 
kursów walut ustalona przez bank  
i wiążąca jego kredytobiorców a kur-
sem średnim NBP) za okres do 10 lat 
wstecz. Przede wszystkim jednak jest 
podstawą do zaprzestania pobierania 
przez bank zawyżonych rat na przy-
szłość, co przy kilkudziesięcioletnim 
okresie kredytowania może przynieść 
oszczędność dla konsumenta na po-
ziomie kilku tysięcy złotych.

Wskazany na wstępie wyrok został 
wydany w następstwie rozpoznania 
powództwa Prezesa urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów przeciw-
ko Bankowi Millennium Spółce Akcyj-
nej w Warszawie.

Radca prawny
Piotr Wiśniewski

tel. 668 732 662
e-mail: wisniewski@kancelaria-wwz.pl

Wawrzyniak, Wiśniewski, Zborowska
Kancelaria Radców Prawnych s.c.

ul. Wały Piastowskie 24 lok.5 
80-855 Gdańsk

tel./fax: (58) 308 44 65
e-mail: sekretariat@kancelaria-wwz.pl
www.kancelaria-wwz.pl

szansa dla kredytobiorców – obniż ratę swojego kredytu 
piotr wiśniewski, radca prawny
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wiceminister rolnictwa w gminie licHnowy
WICEMINISTER ROLNICTWA KAZIMIERZ PLOCKE 
ROZMAWIAŁ W LIChNOWACh O PRZYSZŁEJ POLI-
TYCE uNIJNEJ WOBEC POLSKIEGO ROLNICTWA.

W dniu 14 maja 2014 roku w Lichnowach odbyło 
się spotkanie Wiceministra Rolnictwa Kazimierza 
Plocke z rolnikami wszystkich gmin powiatu mal-
borskiego. 

Organizatorem spotkania była Pomorska Izba Rolni-
cza oraz Gmina Lichnowy. Oprócz ministra w spo-
tkaniu wzięli udział także szefowie wszystkich rządo-
wych agencji związanych z rolnictwem, działających 
na Pomorzu.

Spotkanie trwało ponad dwie godziny. uczestnicy 
zadawali obecnym merytoryczne pytania. 

Wiceminister przedstawiał możliwości pozyskiwania 
środków dla terenów wiejskich w nowej perspekty-
wie budżetu unii Europejskiej w latach 2014–2020. 
Rolników interesowała m.in. sprawa prywatyzacji 
Krajowej Spółki Cukrowej. Ponadto Wiceminister 
Kazimierz Plocke zdradził rolnikom, że do końca 
obecnego roku ma się wyjaśnić, czy prywatyzacja 
dojdzie do skutku. 

fot. Lich
n

ow
y
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zawody pucHaru świata w żeglarstwie 
Hyeres, francja

Piotr Myszka zwycięstwo w regatach zapewnił so-
bie dzień przed zakończeniem zawodów, a ostatni 
wyścig Medal Race był tylko formalnością. 

Drugie miejsce wywalczył również nasz zawodnik 
z kadry – Paweł Tarnowski.

Podczas Medal Race’u Piotr razem z Pawłem, dzię-
ki dużej przewadze punktowej, musieli tylko stawić 
się na starcie do ostatniego wyścigu, wystartować  
i ukończyć na dowolnym miejscu. Mimo tej komfor-
towej sytuacji nasi zawodnicy nie odpuszczali i wal-
ka trwała do samego końca. 

Startował także Przemek Miarczyński, który bro-
nił 3. miejsca. Niestety, mimo wielkiej determinacji 
nie udało mu się obronić tej pozycji i choć robił, co 
się dało, regaty zakończył na 4. miejscu.

Jednak jako Team zdobyli dwa pierwsze miejsca  
w RSX mężczyzn, dodatkowo zaś na 3. miejscu upla-
sowała się Maja Dziarnowska.

Gratulacje dla całej ekipy za piękną walkę!!!

Zwycięzca  Piotr Myszka (w środku)
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RATY!!!

RATY!!!

RATY!!!

RATY!!!
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Korzyści na 
każdym 
polu.
Wybrane elementy z oferty:

Szczegóły oferty na www.mercedes-benz.pl 
oraz u Doradców Serwisowych
w Autoryzowanych Serwisach Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o. 
ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, tel. +48 22 312 70 00, fax: +48 22 312 60 60

Wymiana oleju 
oraz zestawu fi ltrów

Wymiana klocków 
hamulcowych jednej osi

Wymiana piór wycieraczek

Vito 639 Vito 639

Vito 639

Sprinter 906 Sprinter 906

Sprinter 906

578,-343,-

131,-

639,-388,-

131,-
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Eurotruck Sp. z o.o.,  ul. Starogardzka 24,  83-010 Straszyn,  tel.: +48 58 692 27 70,  faks: +48 58 692 27 89


