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Całe rodziny bawiły się w Pierwoszynie

Punkt wpłat
Szybko, tanio i bezpiecznie!

Firma działa od ponad 2 lat!

Obsługujemy płatności za:

- energię elektryczną, gaz i wodę

- tel. stacjonarne i komórkowe

- abonament RTV i TV kablową

- czynsz i fundusz remontowy

- i wiele innych...

Prowizja:

1,49 zł

Uwaga! Nowy adres:

Pogórze, ul. Wiejska 23 
(przy skrzyżowaniu)

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

EUROPROFIT BIURO DORADZTWA UNIJNEGO
na terenie gminy Kosakowo realizuje projekt w ramach

Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą:

DOTACJE DLA CIEBIE – II edycja
na podstawie umowy nr: UDA-POKL.09.05.00-22-029/10-00 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Projekt ma na celu 

przybliżenie wiedzy o możliwości skorzystania ze środków pomocowych mieszkańcom Gminy Kosakowo:

• DOTACJE UNIJNE oraz DOTACJE Z URZĘDU PRACY

• BEZZWROTNE ŚRODKI 
NA UTWORZENIE WŁASNEJ FIRMY

• SZKOLENIA ZAWODOWE I PRZEKWALIFIKUJĄCE

• DOPŁATY DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH (SOLARÓW)

Pierwoszyno, 16 lipca 2011, godz. 1000

(Gminny Dom Kultury) 

Szczegółowych informacji o projekcie udzielamy pod numerami telefonów 
58 776 23 47, kom. 783 996 653, e-mail: biuro@biurodoradztwaunijnego.pl

oraz na stronie internetowej projektu www.biurodoradztwaunijnego.pl
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12 czerwca odbył się II Parafi alny Festyn 
Rodzinny przy kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. w Pierwoszynie. Organizato-
rem było działające przy kościele Parafi al-
ne Koło Caritas. 
Do współpracy włączyło się też szkolne 

Koło Caritas z Mostów i ponad 50 osób, 
które w rozmaity sposób pracowały nad 
przygotowaniem całej imprezy. Były to 
zarówno osoby prywatne jak i fi rmy, osoby 
dające swój czas i pracę podczas przygoto-
wań i trwania festynu.

Najważniejszym celem była integracja 
rodzin i parafi an. Zebrane środki przezna-
czone zostały na pomocowe działania Pa-
rafi alnego Koła Caritas.
Słoneczne, czerwcowe popołudnie zachę-
cało parafi an do udziału w festynie. Na 
dobry początek wszyscy uczestnicy otrzy-
mywali serduszka-przypinki natomiast 
maluchy dostawały lizaczki.
A atrakcji nie brakowało - dla każdego!
Na loterii fantowej szczęście czekało 
w każdym losie (przygotowano ponad 600 
fantów). W galerii rozmaitości można było 
kupić za symboliczny grosz naprawdę 
przeróżne artykuły (np. rower, serwis do 
kawy, eleganckie akcesoria winiarskie). 
Na Drzewie Miłości, które jest symbolem 
tego, jak miejsce i czas łączą ze sobą lu-
dzi pozornie żyjących obok siebie, każdy 
mógł zawiesić złote serduszko ze swoim 
podpisem. Dzieci, choć starsi też chętnie 
podpatrywali, uczestniczyły w niezwy-
kłych eksperymentach naukowych, które 
wyjaśniały prawa fi zyki. Było naprawdę 
wystrzałowo!
Starsi parafi anie mogli skorzystać z badań 
analitycznych, które przeprowadzała fi r-
ma DIAZ Macieja Brusa. Można było też 
skontrolować poziom ciśnienia krwi.
Tego dnia panie domu mogły odpocząć od 
gotowania, bo z festynu nikt nie wycho-

Szczegóły na stronie nr 3 oraz na www.kosakowo.net

- Światłowód do domu w Gminie Kosakowo

- Superszybki dostęp do Internetu

- Telewizja kablowa

- Cyfrowa telefonia stacjonarna

REKLAMA
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Ogłoszenia drobne

Zachęcamy czytelników do zamieszczania 

bezpłatnie drobnych ogłoszeń (sprzedam, 

kupię, oddam itp.) Można je przesyłać do 

redakcji SMS’em na numer 519 087 871 

lub e-mail’em na adres: 

kurier@sunny.gda.pl

• Sprzedam domek drewniany o wymiarach 
zew. 3,50 x 2,50 nadający się jako do-
mek letniskowy, biuro lub sklep. Domek 
ocieplony, wyłozony panelami, elektyka, 
alarm. Cena 5000,00 zł. Tel. 501 557 495, 
503 123 873

• Zaopiekuję się dzieckiem, osoba bez nało-
gów, kochająca dzieci. Tel. 796 664 941 

• Samotna matka przyjmie drewno komin-
kowe lub inny opał do kominka.

 Tel. 796 471 908

• Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu, 
Dębogórze, Roślinna 16. Tel. 516 253 811

• Sprzedam kuchenkę elektryczną, 4 pal-
niki plus piekarnik. Mało używana. Cena 
150,00 zł. Mosty. Tel. 601 341 437

• Sprzedam projektor multimedialny NEC 
NP210G. W doskonałym stanie. Używany 
tylko w biurze do kilku prezentacji. Pozo-
stała żywotność lampy: 99%.

 Cena: 999 zł. Pogórze, tel. 519 087 871

• Sprzedam wentylator chłodnicy - 50zł, 
dmuchawę - 25 zł, silniczek z ramieniem 
wycieraczek - 25zł, z samochodu Renault 
19, 1,9d rok 1991. stan dobry. 

 Tel. 887129241

• Sprzedam ksero A4 Kyocera Ecosys FS-
-1118MFP w bardzo dobry stanie tech-
nicznym i wizualnym, mało używane, 
Stan tonera około 85%. Cena: 999 zł. Po-
górze. Tel. 519 087 871

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY
Kurier Kosakowski

Pogórze, ul. Wiejska 23, 81-198 Kosakowo

tel. 519 087 871

e-mail: kurier@sunny.gda.pl

www.sunny.gda.pl
Wydawca: Sunny s.c.

Redaktor naczelny: Bartosz Wiśniewski

Druk: Elfax, Pogórze, ul. Płk. Dąbka 308

Nakład: 2000 egz.

Kurier Kosakowski dostępny jest w sklepach 

na terenie Gminy Kosakowo.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian 

tytułów, podtytułów, skrótów, przeróbek redakcyj-

nych i poprawek stylistycznych w opracowaniach 

autorskich. Prac niezamówionych redakcja nie zwra-

ca. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 

zamieszczonych reklam i ogłoszeń oraz nie wypłaca 

honorarium autorom tekstów.
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www.quady-pojazdy.com

Chwaszczyno, ul. Oliwska 36

Salon Romet
SPRZEDAŻ   SERWIS 

skutery, motocykle, quady, pojazdy dla dzieci

tel. 58 5507711
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Meble na Miarę
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Kuchnie

GRATIS!

Pokoje

Przedpokoje

Projekt, wycena 

i pomiary 

Redakcja umożliwia  bezpłatne zamiesz-

czanie nekrologów, kondolencji i pożegnań 

w Kurierze Kosakowskim. Można je prze-

syłać na adres Pogórze, ul. Wiejska 1 lub 

e-mail: kurier@sunny.gda.pl

Kondolencje

dził głodny. Okoliczne sklepy, restauracje, 

bary, piekarnie i cukiernicy zadbali o nasze 

żołądki. Był chleb ze smalcem, kwaszone 

ogórki, grochówka, żurek, bigos, kilkana-

ście rodzajów ciast, kawa, herbata, soki

To nie był koniec atrakcji. Dzieci szalały 

w dmuchanym zamku z fi rmy PRORAD, 

a później skakały i śpiewały podczas kon-

certu scholi z Obłuża. Cały czas najmłodsi 

walczyli o morze nagród w konkursach 

sprawnościowych prowadzonych przez 

panów K. Wróbla i R. Ratajczaka.

Nad przebiegiem festynu pieczę spra-

wował super profesjonalny konferansjer 

M. Filar. O oprawę muzyczną zadbał nato-

miast R. Sosnowski.

Tyle słońca, zadowolonych twarzy, tak 

wiele dobrych, chętnych do wspólnego 

działania ludzi… tylko i aż tyle!

Dorota Bladowska

Uczestnicy Drugiego Festynu Parafi alnego w Pierwoszynie
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Jak wynika z informacji uzyskanych od 

fi rmy Pro-internet, trwają intensywne pra-

ce związane z budową sieci światłowodo-

wej na terenie gminy.

Po rozstrzygnięciu konkursów na realizację 

prac projektowych i geodezyjnych, rozpo-

częto wykonywanie projektu budowlanego 

pierwszego odcinka sieci, który połączy 

Pogórze z Kosakowem i Pierwoszynem.

Podpisane zostały również umowy z fi r-

mą Eurostyl oraz Wspólnotami Mieszka-

niowymi na doprowadzenie sieci do  bu-

dynków Osiedla Morskiego budowanego 

na terenie Pogórza oraz zawarte zostało 

porozumienie na doprowadzenie sieci do 

kompleksu działek budowlanych „Osada 

Kosakowo” w Kosakowie.

W dniu 21 marca ofi cjalnie uruchomiona 

została strona internetowa www.kosa-

kowo.net, gdzie można zapoznać się ze 

szczegółami projektu oraz z ofertą usług, 

jakie oferowane będą za pomocą sieci. 

Na szczególną uwagę zasługuje oferta 

„Zamów rurę”, kierowana w szczególno-

ści do osób które są w chwili obecnej na 

etapie budowy domu lub zagospodarowu-

ją przydomowy ogródek, a w przyszło-

ści zamierzają doprowadzić do budynku 

światłowód.  Dzięki ułożonej rurze, można 

uniknąć w przyszłości kłopotliwych prac 

ziemnych i przekopywania się przez zago-

spodarowany ogród.

Rura przekazywana jest przez Pro-internet 

Sp. z o.o.  mieszkańcom naszej gminy bez-

płatnie i można ją zamówić wypełniając 

formularz na stronie www.kosakowo.net

Z informacji uzyskanych od Pro-internet 

wynika, że na dzień dzisiejszy już przeszło 

50 gospodarstw domowych na terenie na-

szej gminy skorzystało w tej oferty i zamó-

wiło rurę.

Sposób doprowadzenia rury do budyn-

ku oraz instalacji teletechnicznych jakie 

warto wykonać na etapie budowy został 

szczegółowo przedstawiony na schemacie, 

który dostępny jest na stronie poświęconej 

projektowi, a który dodatkowo został za-

prezentowany poniżej.

Na ukończeniu są również prace związane 

z połączeniem Gminy Kosakowo z głów-

nym węzłem dostępowym i regionalnym 

węzłem wymiany ruchu internetowego 

zlokalizowanym w Gdańsku. Dzięki temu 

połączeniu mieszkańcy gminy zyskają 

dostęp do Internetu najwyższej jakości, 

odpornego na wszelkiego rodzaju awarie 

i zakłócenia.

Podłączenie do sieci światłowodowej 

Budowa sieci światłowodowej 
na terenie gminy Kosakowo – ciąg dalszy

pierwszych abonentów przewidziane jest 

na początek 2012 roku, zakończenie cało-

ści inwestycji na koniec 2014 roku.

W kolejnych numerach „Kuriera Kosa-

kowskiego” przedstawiać będziemy dalsze 

szczegóły związane z budową sieci oraz 

usług jakie za jej pomocą będą świadczone 

dla mieszkańców gminy.

(R)
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USŁUGI
KRAWIECKIE

tel. 796 999 685

Pierwoszyno
 ul. Diamentowa 2

REKLAMA

ROZWIĄZANIA
INFORMATYCZNE

DLA MAŁYCH
I ŚREDNICH FIRM

INNE USŁUGI: 

instalacja i utrzymanie
• serwerów i stacji klienckich 

Windows/Linux;
• sieci komputerowych

• centralek telefonicznych 
i alarmowych; kamer IP

Kosakowo
ul. Skalniakowa 5

( 603 665 447
e-mail: bad@rubikon.pl

TEN BOX REKLAMOWY 
KOSZTUJE TYLKO 

39 zł
Kontakt z redakcją:

519 087 871
kurier@sunny.gda.pl

REKLAMA

REKLAMA

KOSAKOWO
ul. Chrzanowskiego 12

tel./fax 58 679 23 44

kom. 509 572 873
e-mail: zptarimex@wp.pl

• okna PCV − 5 lat gwarancji

• ogrody zimowe

• drzwi wewnętrzne 

i wejściowe

• rolety, żaluzje, plisy

• bramy garażowe

• rolety zewnętrzne

POMIAR, DORADZTWO
MONTAŻ, RATY

REKLAMA

Kolory przeszłości zwodowane!

12 maja 2011 roku w Domu Kaszubskim 

w Dębogórzu odbyła się promocja naj-

nowszej książki Pana Zygmunta Miszew-

skiego, zatytułowanej Kolory przeszłości. 

Autor od 13 lat jest mieszkańcem Mostów. 

W jego dorobku pisarskim znajduje się 

już kilka pozycji, m. in. Goście rewskie-

go strądu oraz Bajania starego Dettlaffa. 

Kolory przeszłości składają się z 10 epic-

kich opowiadań, w których zostały opisa-

ne prawdziwe wydarzenia z historii gmi-

ny Kosakowo. Kulminacyjnym punktem 

wieczoru było wodowanie książki Kolory 

przeszłości. Aktu tego dokonała pani Ali-

cja Matysiewicz, wypowiadając następu-

jące słowa: Płyń w szeroki świat poprzez 

zatoki, morza, oceany. Przemierzaj lądy 

znane i nieznane. Po to, by chwałę ziemi 

kosakowskiej zanieść po wszystkie krańce 

globu ziemskiego. Niech wszystkie pokole-

nia poznają historię naszej gminy. Dotrzyj 

pod każdy dach, aby mieszkańcom nieobce 

były dzieje naszej małej ojczyzny. Zajrzyj 

do bibliotek naszych szkół i przedszko-

li. Pokaż naszą miłość do małej ojczyzny, 

którą za nas na papierze utrwalił autor 

książki Pan Zygmunt Miszewski. Podczas 

wodowania „Matce Chrzestnej” towarzy-

szył Mariusz Miszewski, syn autora. Sym-

bolicznie zwodowany pierwszy egzem-

plarz wręczono Wójtowi, dzięki którego 

wsparciu fi nansowemu książka mogła się 

ukazać. Wszyscy zaproszeni goście w pre-

zencie od wójta otrzymali książki z dedy-

kacją autora.

Organizatorami spotkania byli: Wójt Gmi-

ny Kosakowo oraz Biblioteka Publiczna 

Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla.

Do przeczytania Kolorów przeszłości za-

chęcam wszystkich, a w sposób szczegól-

ny mieszkańców gminy Kosakowo. Być 

może na kartach tej książki odnajdą pań-

stwo swoich krewnych czy znajomych. 

Być może wywoła ona wspomnienia… Jak 

pisze autor: Uznam moją prace za spełnio-

ną kiedy przeczytane stronice z zawartymi 

na nich treściami wywołają u czytającego 

kilka refl eksji o ludzkim postępowaniu. 

O tym, czym dla nas dzisiaj tamte wydarze-

nia skutkują, że nie wszystko zawsze było 

łatwe i uczciwe. W przeszłości, zapisanej 

przeżytymi faktami, są karty mieniące się 

różnymi barwami: od ciepłych pasteli do 

zdecydowanych cieni. Ważne by te pierw-

sze przeważały, co stać się winno zadaniem 

współczesnych, tworzących dzisiaj – wczo-

rajszą zaszłość.

Książkę można nabyć w Bibliotece w Ko-

sakowie. Cena 25 zł.

Anna Kloka
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DREWNO 
KOMINKOWE

EKOGROSZEK
26 MJ/kg

BRYKIETY

POGÓRZE, UL. WIEJSKA 1
81-198 KOSAKOWO

(NA TERENIE BOLMARU)
tel. kom.: 605 83 83 90

www.centrum-opalu.com

DOBRE CENY! RABATY!

REKLAMA

Ul. Unruga 39 (Pawilon)  Gdynia - Obłuże Leśne

Tel./fax: 58 782 20 36, 502 30 22 69,  510 068 685

Biuro czynne: pn – pt  10.00 – 17.00

U NAS MASZ WYBÓR SPOŚRÓD 9 TOWARZYSTW

ZAPRASZAMY

REKLAMA

„Jantarki” – zespół tańca regionalnego 

przy szkole podstawowej w Mostach 

wrócił z Międzynarodowego Festiwalu 

Dziecięcego Tańca Folklorystyczne-

go z Grecji. W festiwalu wzięło udział 

8 zespołów z różnych krajów: Ukrainy, 

Bułgarii, Serbii, Rosji, Polski i Grecji. 

Zespoły prezentowały się w 4 koncer-

tach festiwalowych, w różnych miej-

scowościach przedstawiając swoje tań-

ce narodowe, swoją kulturę i tradycje. 

Nasz zespół zaprezentował wiązankę 

tańców kaszubskich, którymi są: Wele 

wetka, Nasza Nenka, Dzëk, Polonez, 

Szewiec, Wôłtok i Polka. Występ na-

szego zespołu podobał się publiczności 

i został nagrodzony gromkimi brawami. 

Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzyma-

li pamiątkowe dyplomy. Oprócz tanecz-

nych pokazów mogliśmy podziwiać 

uroki półwyspu Chalkidiki, popłynąć 

w rejs po Zatoce Kasandryjskiej oraz 

zwiedzić greckie meteory, na których 

znajdują się zespoły klasztorne. Sta-

nowią one jedyną w swoim rodzaju 

atrakcję turystyczną, będącą pomni-

kiem światowego dziedzictwa kultury 

UNESCO. Piękna i słoneczna pogoda 

pozwoliła nam korzystać z plaży i ką-

pieli morskiej. Przyjazna atmosfera pa-

nująca w miasteczku Hanioti sprawiła, 

że niełatwo było opuszczać to miejsce. 

Pobyt w Grecji na zawsze pozostanie w 

naszych wspomnieniach. Udział w ta-

kiego rodzaju festiwalach sprawia, że 

dzielimy się kulturą i pozostawiamy 

cząstkę naszej „małej ojczyzny” w róż-

nych krańcach świata. Jesteśmy dumni, 

WELE WETKA I DZËK w Grecji

że mogliśmy reprezentować naszą szko-

łę, gminę i kraj na festiwalu w Grecji.
Lucyna Sorn
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Zachęcamy do lektury kolejnych książek, 

które można znaleźć w Bibliotece 

Gminnej w Kosakowie. 

Czas letniego wypoczynku to dla niektó-

rych czytelników najodpowiedniejsza pora, 

aby sobie wreszcie poczytać. Najwięk-
szym powodzeniem w tym okresie cieszą 
się książki lekkie, łatwe i przyjemne. Aby 
jednak taka lektura pozostawiła jakiś godny 
uwagi ślad, musi charakteryzować się pew-
ną dozą wrażliwości. Śmiało w tym miejscu 
można polecić książki Moniki Szwai. Każ-
da z powieści tej autorki dotyka problemów, 
jakie mogą być udziałem niejednego z nas. 
Wówczas okazuje się, że prawdziwych 
przyjaciół poznajemy w biedzie. Nie ma 
bowiem w życiu sytuacji bez wyjścia. Trze-
ba tylko ze swoimi – wydawać by się mogło 
nie do pokonania – kłopotami zwrócić się 
do ludzi, którym ufamy, a na pewno nie po-
zostaniemy sami i pomoc otrzymamy.
Dom na klifi e to historia młodej kobiety pra-
gnącej założyć rodzinny dom dziecka, aby 
zapewnić opiekę i godziwe życie gromadce 
skrzywdzonych dzieciaków. Musi jednak 
spełnić pewne wymogi: przede wszystkim 
stworzyć pełną rodzinę, poza tym wyjść za 
mąż, ale wcześniej zakochać się w odpo-
wiednim kandydacie.
Jestem nudziarą to z kolei przeżycia na-
uczycielki – wychowawczyni najgorszej 
klasy w liceum. Poszukiwanie odpowied-
nich metod pedagogicznych nie jest łatwe, 
będąc pod presją rozwydrzonych nasto-
latków. W dodatku sama zakompleksiona 
z powodu własnego wyglądu, naraża się 
często na złośliwości, co szczególnie boli.
Gosposia prawie do wszystkiego opowia-
da o osobie doznającej przemocy ze strony 
męża i próbującej za wszelką cenę ocalić 
swoją godność i niezależność.
Nie mniej intrygujące są Zapiski stanu po-

ważnego, Romans na receptę, Stateczna 
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO 

im. Augustyna Necla 
 

  zaprasza 

dzieci w wieku 3-6 lat wraz z opiekunami  

na zajęcia z cyklu 

 
 

Jeśli ktoś chciałby dzielnym rycerzem zostać, 
z piękną królewną w zamku się spotkać.  

Jeśli ktoś chciałby na balu tańczyć 
lub też ze smokiem ogromnym walczyć. 

Prosimy - wyrusz wraz z nami 
na spotkanie z legendami. 

Przygód cię spotka tutaj bez liku, 
więc przyjdź dziewczynko, przyjdź też chłopczyku! 

Przyjdź by pobawić się razem z nami, 
na zajęcia zapraszamy!!! 

 
Zajęcia odbywają się co miesiąc w siedzibie Biblioteki Publicznej w Kosakowie 
 

W programie między innymi: 

- zapoznanie z legendami, podaniami i bajkami z różnych regionów Polski 
- metody i techniki aktywizujące związane z tematyką zajęć 
- liczne atrakcje i niespodzianki, które na pewno wywołają uśmiech na twarzach Waszych 

pociech! 
 

Uwaga, zajęcia bezpłatne!!! 

Prosimy o wcześniejsze wpisanie się na listę dostępną w Bibliotece 
(ilość miejsc ograniczona!) 

  Najbliższe zajęcia   

   30 czerwca o godz. 16.00 
 

Cykl prowadzi wykwalifikowany pedagog –  
Marta Szczepaniak. 
      

i postrzelona, artystka wędrowna itd. Mo-
nika Szwaja bezkonkurencyjnie zamienia w 
fabułę podpatrzone zachowania i sytuacje. 
Jej motto: „Chciałabym żeby moje książki 
tak jak mnie pomogły przetrwać złe chwile 
– pomogły znieść różne smuteczki życiowe 
moim Czytelnikom”. Poczytajcie, przeko-
nacie się osobiście, że jest to realne.

Jadwiga Piernicka

Zeszyty rewskie
Ukazał się czwarty 
numer Zeszytów rew-

skich autorstwa Tade-
usza Chorzelewskiego 
poświęconych Zatoce 
Puckiej. Kontakt z au-
torem: 58 679 11 09

BIURO RACHUNKOWE „LM”
Maria Laukienicka

Prowadzenie:
• ksiąg handlowych

• ksiąg przychodów i rozchodów

• ewidencji ryczałtowej

• rozliczeń kadrowo-płacowej

Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

Suchy Dwór

ul. Nałkowskiej 21

tel. kom. 607 744 827

tel. 58 781 79 11

laukienicka.lm@wp.pl

Możliwość odbioru dokumentów u klienta
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NAWET DO 20000 ODBIĆ LUB 7 LAT 
UŻYTKOWANIA BEZ UZUPEŁNIANIA TUSZU

KOLOR ODBICIA: 
CZARNY, NIEBIESKI, CZERWONY, ZIELONY

tel. 519 087 871
e-mail: biuro@sunny.gda.pl

UWAGA! Nowy adres: Pogórze, ul. Wiejska 23 

 w 5 min.

PIECZĄTKI

(przy skrzyżowaniu Wiejska – Płk. Dąbka) www.sunny.gda.pl

W niedzielne popołudnie 5 czerwca na 
boisku Orlik 2012 przy Szkole Podsta-
wowej w Mostach, zainaugurowano roz-
grywki Letniej Ligi Piłki Nożnej 2011. 

Już na początku los skojarzył dwie silne 

ekipy: Rewę i Dębogórze; tym razem lep-

si okazali się Rewianie.

Sztorm Mosty 

- Arka Prusewo 

4 czerwca 2011 odbył się mecz B-Klasy 

pomiędzy Sztormem Mosty a Arką Pruse-

wo - wynik 9:1.

W meczu, Sztorm zyskał zdecydowaną 

przewagę w drugiej połowie spotkania. 

Jedyną bramkę goście zdobyli z rzutu kar-

nego. Na zakończenie sezonu na boisku na 

„Złotych Piaskach” w Kosakowie przy-

było mnóstwo kibiców, którzy stworzyli 

niesamowitą - jak na B-Klasę - oprawę 

spotkania. Wśród kibiców nie mogło za-

braknąć wójta gminy Jerzego Włudzika.

Po meczu kibice podziękowali piłkarzom 

oraz trenerowi Andrzejowi Zawadzkiemu 

i prezesowi Antoniemu Wicy.
(AS)
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Letnia Liga Piłki Nożnej
Wyniki meczów: 

Kosakowo II - Kosakowo 4:9 (1:6)

Pierwoszyno - Dębogórze Wyb. 4:6 (1:3)

Sztorm Mosty - Suchy Dwór 12:9 (5:4)

Rewa - Dębogórze 5:2 (2:0)

(AS)
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tel. 58 782 22 74
tel. kom. 601 35 00 47

ALERNATORY ROZRUSZNIKI
NAPRAWA   -   SPRZEDAŻ   -   WYMIANA

CZĘŚCI ZAMIENNE                        12V/24V

STARTER Dorota Kurczyńska
ul. Sobieskiego 2a, 81-198 Pogórze

Pn-Pt  8.00 –18.00
So   9.00 – 15.00

www.startergdynia.pl
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e-mail: biuro@sunny.gda.pl

tel. 519 087 871

UWAGA! Nowy adres:

Pogórze, ul. Wiejska 23 
(przy skrzyżowaniu Wiejska – Płk. Dąbka)

Bannery

Wizytówki

Litery 3D

Szyldy

Ulotki

Kasetony
podświetlane

Plakaty

Tytuł konkursu:

Zawód pielęgniarki i położnej 
- najlepszy wybór, profesjonalizm i zaufanie

Zdjęcia należy przesyłać do 31 marca 2011 roku.

Okręgowa Izba Pielęgniarek 

i Położnych w Gdańsku 

zaprasza 

wszystkie pielęgniarki, pielęgniarzy 

i położne, którym bliska jest pasja 

fotografowania do wzięcia udziału 

w 2 Konkursie Fotograficznym

Nagrodą główną w Konkursie jest 

aparat cyfrowy ufundowany przez firmę:

Regulamin Konkursu oraz 

dodatkowe informacje:

www.oipip-gd.home.pl

Wydruk wizytówek 

o rozm. 90x50 mm. 

W ofercie także 

wizytówki wypukłe 

i z lakierowaniem 

punktowym.

Ceny: 100 szt. – 55 zł
 200 szt. – 86 zł

Wydruk ulotek A6, A5, 

A4, DL na papierze 

kredowym 135 g. 

W ofercie także inne 

rodzaje papieru oraz 

ulotki składane.

Ceny: 500 szt. A6 – 179 zł
 500 szt. A5 – 214 zł

Wydruk plakatów 

A4, A3, A2, A1 

pełnokolorowych 

w dużych i małych 

nakładach.

Ceny: 1 szt. A3 – 22,50 zł
 50 szt. A3 – 103 zł
 10 szt. A2 – 97 zł

Wydruk banneru 

pełnokolorowego 

w rozdzielczości od 360 

do 1440 dpi. Bannery 

zaoczkowane po 

obwodzie co 50 cm.

Ceny: od 39 zł/m2

Pełnokolorowe 

szyldy na PCV lub 

blasze ocynkowanej. 

Możliwość zwiększenia 

odporności na warunki 

atmosferyczne przez 

laminowanie.

Wycinanie liter 

przestrzennych ze 

styroduru o gr. 2, 3, 

lub 5 cm. Litery mogą 

być pomalowane na 

dowolny kolor.

Cena: 75 zł
(napis ok. 80x10 cm, malowany)

Jednostronne 

i dwustronne. 

Obudowa z profi lu 

aluminiowego.

Ceny: (

Ceny: 1 m2 – 99 zł

Ceny nie zawierają podatku VAT.

REKLAMA

Długopisy 
z nadrukiem
Długopisy oraz ołówki 

z nadrukiem logo lub 

napisu. Dostępne rożne 

kolory.

Ceny: 
100 szt. – 1,99 zł/szt.

www.sunny.gda.pl


