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Obchody 72. rocznicy wybuchu II wojny światowej

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)
www.sunny.gda.pl

REKLAMA

Wizyta premiera Leszka Millera w Kosakowie

REKLAMA

1 września Leszek Miller uczestniczył 

w Kosakowie w uroczystych obchody 

72. rocznicy wybuchu II wojny świato-

wej. Następnego dnia gościł w gospo-

darstwie rolnym państwa Lipkowskich 

w Dębogórzu oraz wręczył kwiaty naj-

starszej mieszkance gminy pani Ma-

rii Schimmelpfenning, w dniu jej 105. 

urodzin. Zwiedził również Podziemne 

Magazyny Gazu w Kosakowie. Ostat-

nim punktem wizyty była Ogólnopolska 

Aleja Zasłużonych Ludzi Morza w Re-

wie. Premier odwiedził naszą gminę po 

raz pierwszy.
(R)

Wizyta u pani Marii Schimmelpfenning

Wizyta w Magazynach Gazu w Kosakowie Premier Leszek Miller z wójtem Jerzym Włudzikiem
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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.

Ogłoszenia drobne

Zachęcamy czytelników do zamieszczania bez-
płatnie drobnych ogłoszeń (sprzedam, kupię, 
oddam itp.). Można je przesyłać do redakcji 

SMS’em na numer 519 087 871 
lub e-mailem na adres: kurier@sunny.gda.pl

• Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu. 
Mam doświadczenie. Dębogórze ul. Ro-
ślinna 16. Tel. 516 253 811

REKLAMA

REKLAMA

W niedzielę 11 września 2011 r. w Kosa-
kowie odbyły się gminne dożynki, zorga-
nizowane przez Wójta Gminy Kosakowo 
wraz z sołtysami. Każde sołectwo przy-
gotowało stoisko z lokalnymi specja-
łami oraz wystrojem nawiązującym do 
własnych tradycji. Kosakowskie Święto 
Plonów rozpoczęło się tradycyjnym ko-

rowodem dożynkowym oraz mszą świę-
tą, odprawioną przez księdza kanonika 
Jana Grzelaka. O oprawę muzyczną mszy 
zatroszczył się chór Morzanie. Szcze-
gólnie zasłużeni dla gminnego rolnictwa 
mieszkańcy otrzymali z rąk Wiceministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kazimierza 
Plocke, specjalne odznaczenia oraz tytuły 
Zasłużonych dla Rolnictwa. Tytuły otrzy-
mali: Roman Bigott, Antoni Bladowski, 
Andrzej Czap, Kazimierz Jarosz, Jan 
Kaszuba, Franciszek Klein, Jan Lipkow-
ski, Leonard Mislisz, Konrad Pipłowski, 

Andrzej Ranachowski, Irena Rzepa oraz 
Antoni Strzelec. Następnie, przed wy-
jątkowo licznie zebranymi uczestnikami 
dożynek zaprezentowała się utalentowa-
na młodzież i dzieci z gminnych szkół. 
Gwiazdami wieczoru byli: Małgorza-
ta Szczepańska-Stankiewicz, fi nalistka 
I edycji programu X Factor oraz Don Va-
syl Junior z Cygańskimi Gwiazdami. Na 
koniec rozbawione audytorium porwał 
do tańca zespół Kameleon, a dożynkowy 
wieczór uwieńczył fajerwerkowy show. 
Imprezę poprowadziła Anna Padée-

Kosakowskie Święto Plonów
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Uroczysty przemarsz reprezentantów sołectw

Gwiazda wieczoru Małgorzata Szczepańska-Stankiewicz



 KURIER KOSAKOWSKI 33

REKLAMA

· Zapisy na nowy rok szkolny już od 

29 sierpnia w godz. 14.00-18.00 

· Zapraszamy dzieci w wieku  

 szkolnym, młodzież i dorosłych 

· Zajęcia rozpoczynają się  

 26 września  2011 

· Szczegółowe informacje na: 

www.one2one.com.pl 
· Kosakowo, ul. Stokrotkowa 11 

(róg Fiołkowej) 

· Telefon: 504-98-38-08 

Szkoła języka angielskiego  

i biuro tłumaczeń  

w centrum Kosakowa 

-Kruszczak. Głównymi sponsorami doży-
nek byli: Bank Rumia oraz Pro-Internet. 
Świetnej zabawie i prawdziwie niezapo-
mnianej atmosferze nie przeszkodziła na-
wet szalejąca przez moment burza. 

Karol Dettlaff

Specjalista ds. kultury w Urzędzie Gminy 

Kosakowo, opiekun Teatru Młodzieżowego

Zdjęcia:
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REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Uczestnicy dożynek w Kosakowie
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REKLAMA

Budowa sieci światłowodowej na terenie gminy 

Kosakowo – telewizja kablowa
W dzisiejszym numerze Kuriera Kosa-
kowskiego prezentujemy Państwu kolejną 

atrakcyjną usługę, która będzie dostępna 

na terenie gminy Kosakowo za pośrednic-

twem światłowodów – telewizję kablową. 

Telewizja Kablowa Pro-internet to atrak-

cyjna usługa telekomunikacyjna, składa-

jąca się, na dzień dzisiejszy, z trzech ele-

mentów:

• telewizja analogowa – 65 progra-

mów telewizyjnych nadawanych 

analogowo. Zastosowanie światłowo-

dów gwarantuje rewelacyjną jakość 

odbioru, porównywalną z telewizją 

cyfrową SD. Technologia analogowa 

daje możliwość rozdzielenia w domu 

sygnału telewizyjnego za pomocą 

standardowego rozdzielacza i nieza-

leżnego podłączenia do 3-4 odbior-

ników telewizyjnych. Dzięki temu 

w tym samym czasie można oglą-

dać na różnych odbiornikach różne 

programy telewizyjne! Nie potrzeba 

przy tym stosować żadnych dodatko-

wych urządzeń, np. dekoderów, tune-

rów, co często wiąże się z kolejnym 

„pilotem” i niepotrzebnym  dodatko-

wym zużyciem energii elektrycznej. 

Szczegółowy wykaz programów te-

lewizyjnych został przedstawiony na 

sąsiedniej stronie.

• programy radiowe – na dzień dzisiej-

szy w ofercie jest dostępnych 12 pro-

gramów radiowych. Usługa jest szcze-

gólnie przydatna dla posiadaczy am-

plitunerów z wejściem koncentrycz-

nym 75Ω lub zestawów audio Hi-Fi. 

Wystarczy podłączyć do amplitunera 

kabel i można cieszyć się niczym nie-

zakłóconym, wysokiej jakości odbio-

rem programów radiowych. Szczegó-

łowy wykaz programów został zapre-

zentowany poniżej. Do końca 2011 

roku oferta zostanie zwiększona do 16 

programów radiowych.

• programy cyfrowe DVB-

-T – w chwili obecnej Pro-inter-

net wprowadza do swojej oferty 

12 programów cyfrowych dostępnych 

w ramach tzw. MUX’a 2 i 3 telewi-

zji naziemnej. Na ofertę składają się 

programy: TVP 1, TVP 2, TVP INFO 

(Gdańsk), TVP Kultura, TVP Historia, 

Polsat, Polsat Sport News, TVN, TVN 

7, TV Puls, TV 4 oraz TV 6. Programy 

będą dostępne w standardzie DVB-T 

dla wszystkich klientów którzy zaku-

pią pakiet telewizji analogowej.

Powyższa, składająca się z trzech elemen-

tów usługa będzie dostępna dla mieszkań-

ców gminy Kosakowo w bardzo atrakcyj-

nej cenie 29,90 zł miesięcznie!

W przyszłości, oferta Telewizji Kablowej 

Pro-internet zostanie rozbudowana o do-

datkowy pakiet cyfrowych programów te-

lewizyjnych w standardzie DVB-C, w tym 

również o programy w wysokiej rozdziel-

czości HD. O postępach prac przy wdra-

żaniu telewizji DVB-C będziemy informo-

wać za pośrednictwem strony internetowej 

www.kosakowo.

net oraz na łamach 

Kuriera Kosakow-

skiego.

Poza bardzo dobrą 

ceną, usługę Te-

lewizji Kablowej 

Pro-internet ce-

chuje szereg atrak-

cyjnych walorów 

handlowych:

• a t r a k c y j n a 

oferta progra-

mowa – Telewizja 

Kablowa Pro-inter-

net to aż 65 pro-

gramów telewizyj-

nych, 12 progra-

mów cyfrowych 

oraz 12 radiowych. 

W naszej ofercie 

każdy znajdzie dla 

siebie coś interesu-

jącego. Duży wy-

bór kanałów spor-

towych, programy 

z grupy TVN, programy tematyczne 

z grupy Discovery oraz liczne progra-

my obcojęzyczne,

• wysoka jakość – dzięki zastosowanej 

technologii światłowodowej, gwaran-

tujemy naszym abonentom najwyższą 

jakość odbioru oraz odporność sieci 

na wpływ warunków atmosferycz-

nych i fi zycznych (np. burze, fi zyczne 

starzenie się kabli miedzianych).

• estetyka – korzystając z usług telewi-

zji kablowej dostarczonej światłowo-

dem, możemy zdemontować z nasze-

go budynku anteny, które z pewnością 

nie dodają im uroku.

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru 

Kuriera oraz na www.kosakowo.net!

Wojciech Piaseczny

Prezes Zarządu Pro-internet Sp. z o.o.       

www.kosakowo.net

WYKAZ PROGRAMÓW RADIOWYCH

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nazwa programu

Polskie Radio Program 1    

RMF Classic                   

Polskie Radio Program 2  

Radio ZET                           

RMF FM                             

Chilli ZET                           

Polskie Radio Program 3    

Radio Plus                        

Radio Maryja    

Radio Eskarock         

RMF MAXXX  

88,7

90,4

91,2

92,6

94,3

97,0

102,7

104,0

105,8

106,4

107,1

107,7
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WYKAZ PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

Lp.

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Nazwa programu

Deutsche Welle

Fashion TV

Planete

TVP POLONIA

13TH Street Universal

AXN Sci-Fi

TVN 24

TVN Meteo

TVN Turbo

Zone Europa

Zone Reality

AXN Crime

MOVIES 24

Zone Romantica

Club TV

Ale Kino !

Mini Mini

MTV Polska

Eurosport

Eurosport 2

National Geographic

Animal Planet

Discovery Channel

Discovery Science

Discovery World

TLC

Travel Channel

Comedy Central Family

AXN

Polsat Sport

Polsat Sport Extra

Eska TV

Wykaz programów mo e ulec zmianie.

Kana

S 36

S 37

S 38

K 21

K 23

K 26

K 28

K 29

K 31

K 32

K 33

K 34

K 36

K 40

K 41

K 42

K 43

K 44

K 45

K 46

K 47

K 48

K 49

K 50

K 51

K 53

K 54

K 55

K 56

K 58

K 60

K 61

Cz stot.

447,25

455,25

463,25

471,25

487,25

511,25

527,25

535,25

551,25

559,25

567,25

575,25

591,25

623,25

631,25

639,25

647,25

655,25

663,25

671,25

679,25

687,25

695,25

703,25

711,25

727,25

735,25

743,25

751,25

767,25

783,25

791,25

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Nazwa programu

TVP 1

TVP 2

TVP INFO

TVN

TV 4

TV Puls

Polsat

Kana  info

Polsat 2

Religia.TV

TVP Historia

TVN 7

Mango 24

CNN International

BBC Cbeebies

Cartoon Network

TCM

TVP Kultura

VIVA Polska

Polonia 1

Tele 5

TV Biznes

Channel One Russia

TV Trwam

4fun.TV

ITV

Edusat

BBC Entertainment

BBC World

Extreme Sports

CNBC Europe

CSB TV

TVN Style

Kana

S 03

S 04

K 06

K 07

K 08

K 09

K 11

K 12

S 10

S 11

S 12

S 13

S 14

S 15

S 16

S 17

S 17

S 18

S 19

S 20

S 21

S 22

S 23

S 24

S 25

S 26

S 27

S 28

S 29

S 32

S 33

S 34

S 35

Cz stot.

127,25

135,25

175,25

183,25

191,25

199,25

215,25

223,25

239,25

247,25

255,25

263,25

271,25

279,25

287,25

295,25

295,25

303,25

311,25

319,25

327,25

335,25

343,25

351,25

359,25

367,25

375,25

383,25

391,25

415,25

423,25

431,25

439,25
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Wszystko zaczęło się od spotkania z genialnym nauczycielem

Zapewniamy:

- zajęcia dla dzieci i dorosłych

- indywidualne programy nauczania

- zajęcia przygotowujące do egzaminów

- nowoczesne multimedialne pomoce 

dydaktyczne

- kameralne grupy

- miłą i rodzinną atmosferę

Masz problem z angielskim?
Szkoła języka angielskiego zaprasza

www.englishexperience.pl

Prezentujemy szósty z cyklu wywiadów 
z kosakowskimi przedsiębiorcami. Tym 
razem zachęcamy do lektury rozmowy 
z Jarosławem Jendza, który jest założy-
cielem szkoły językowej English Expe-
rience. 

Redakcja: W poprzednim wydaniu 
Kuriera rozmawialiśmy na temat naj-
ważniejszych kryteriów, które pańskim 
zdaniem powinniśmy brać pod uwagę 
wybierając szkołę językową dla siebie 
lub swoich dzieci. Chciałbym aby opo-
wiedział pan czytelnikom jak to się sta-
ło, że otworzył pan w Kosakowie szkołę 
językową.

Jarosław Jendza: Wszystko zaczęło się 

od spotkania z genialnym nauczycielem, 

który nie tylko nauczył mnie języka an-

gielskiego, ale także pokazał, że praca 

nauczyciela może być fascynującym za-

jęciem, pod warunkiem, że traktujemy ją 

po trosze jak hobby, a po trosze jak ważkie 

zadanie. Już wtedy – a było to jakieś 17 

lat temu – wiedziałem, co chcę robić. Po-

tem zdobyłem odpowiednie wykształcenie 

w tym zakresie, odbyłem szereg podróży, 

szkoleń i konferencji i mniej więcej 12 lat 

temu zacząłem pracować jako nauczyciel 

języka angielskiego. Dwa lata temu pod-

jąłem decyzję o sformalizowaniu tego, co 

robiłem. 

R: Jak udaje się panu łączyć pracę na 
uczelni z prowadzeniem własnej szkoły 
językowej?

J.J.: Praca w Instytucie Pedagogiki Uni-

wersytetu Gdańskiego (gdzie z jednej stro-

ny rozwijam swoje naukowe zaintereso-

wania, a z drugiej sam szkolę przyszłych 

nauczycieli) stanowi idealne uzupełnienie 

tego, co robię w szkole językowej. W Uni-

wersytecie obracam się przede wszystkim 

w sferze teorii pedagogicznej, w sferze ba-

dań nad edukacją, co pozwala mi być na 

bieżąco z nowoczesną dydaktyką. W En-

glish Experience wdrażam to, co badam 

w ramach pracy na uniwersytecie. Owo 

połączenie teorii z praktyką uważam za 

bardzo cenne. 

R: Tego typu działalność wymaga dużo 
pracy. Zapewne pomoc najbliższych 
w takiej sytuacji jest nieoceniona.

J.J.: Oczywiście, bez pomocy żony nie dał 

bym sobie rady. To ona rozsupłuje więk-

szość „węzłów gordyjskich”, jakie poja-

wiają się na naszej drodze. Oprócz tego 

służy mi często jako bardzo krytyczna re-

cenzentka moich działań, za co jestem jej 

ogromnie wdzięczny. Tak na marginesie 

dodam, że jest do tego świetnie przygoto-

wana, bowiem jest doktorem zarządzania. 

Ostatnio dołącza do niej moja siedmiolet-

nia córka, której uwagi, odnośnie do zajęć 

traktuję niezmiernie poważnie. Bez mojej 

rodziny  na pewno byłbym nie tylko gor-

szym badaczem edukacji, ale i gorszym 

nauczycielem.

R: W zeszłym miesiącu wspominał pan 
jak ważni dla szkoły językowej są na-
uczyciele. W szkole English Experience 
zajęcia są prowadzone nie tylko przez 
pana, ale również przez innych lekto-
rów. W jaki sposób dobiera pan kadrę, 
aby prowadzone zajęcia były na jak naj-
wyższym poziomie?

J.J.: Wykształcenie i odpowiednia zna-

jomość języka są absolutnym minimum, 

ale nie wyczerpują listy wymagań, jakie 

stawiam przed nauczycielami English 

Experience. Nauczyciel musi być osobo-

wością, musi umieć porywać. Takiej pracy 

nie wykona „korporobot”. W trakcie roz-

mów musi umieć zainteresować, posiadać 

wiedzę z zakresu psychologii, socjologii 

oświaty a nawet pewnych aspektów polito-

logii. Poza tym tylko nauczyciel, który ja-

kiś czas przebywał w krajach anglojęzycz-

nych ma szanse zrozumieć, czemu służy 

język obcy. Reasumując, powiedziałbym 

tak: nauczyciel to profesja wymagająca 

złożonych kompetencji – dodajmy nie tyl-

ko, a być może nawet nie przede wszyst-

kim, kompetencji językowych. 

R: Czy prowadzi pan jakiegoś rodza-
ju badania efektywności nauczania 
w szkole English Experience?

J.J.: Zarówno poziom zajęć, jak i zado-

wolenie uczniów jest badane na kilka 

sposobów. Począwszy od anonimowych 

ankiet, poprzez zbieranie danych w roz-

mowach z zainteresowanymi, a na hospi-

tacjach skończywszy. Każde takie działa-

nie kończy się opracowaniem stosownego 

raportu z rekomendacjami co do dalszych 

działań korygujących. Efektywność, zgod-

nie z moim zacięciem naukowym, jest 

sprawdzana systematycznie i metodycz-

nie. Mogę dodać, że innymi miarodajny-

mi wskaźnikami efektywności są: odsetek 

osób powracających do nas (ok. 96%) oraz 

świetne wyniki naszych uczniów na różne-

go rodzaju egzaminach. 

R: Od połowy tego roku dysponuje pan 
nową siedzibą szkoły przy ulicy Żerom-
skiego 49. Jakie jeszcze nowe inwestycje 
pojawiły się w szkole? 

J.J.: Tak jak mówiłem ostatnim razem, 

w nowej siedzibie znajduje się laborato-

rium językowe wyposażone w najnowo-

cześniejsze pomoce dydaktyczne (tablica 

multimedialna, komputery, bogate opro-

gramowanie, właściwe zestawy audio, 

rzutniki multimedialne itp.). Stworzenie 

nowoczesnego laboratorium językowego 

było od dawna moim marzeniem, ale do-

piero w nowej siedzibie udało się je zre-

alizować. 

Oprócz tego przygotowana została dru-

ga sala, w której umieszczone są pomoce 

dydaktyczne umożliwiające rzeczywistą, 

a nie tylko deklaratywną, realizację zajęć 

z uwzględnieniem indywidualnych po-

trzeb uczniów. Owe pomoce wykonuje dla 

nas pewna amerykańska fi rma. 

REKLAMA



 Biblioteka w Kosakowie wydała kolejny ze-
szyt z serii „Polska Gmina Kosakowo”. Jest 
to kontynuacja projektu Tadeusza Krzyszto-

fa, który ponad 10 lat 
temu zapoczątkował 
wydawanie tego ma-
gazynu. Przeczytamy 
w nim między innymi 
wspomnienia o Tade-
uszu Krzysztofi e oraz 
artykuł o najstarszych 
dziejach ziemi kosa-
kowskiej.

(R)

5 września odbyło się w naszej Bibliotece 
uroczyste otwarcie wystawy malarskiej za-
tytułowanej „Mitologia słowiańska Alek-
sandra Labudy w obrazach”. Eksponowane 
prace są owocem pleneru Koła Pasji Twór-
czych, działającego przy Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Bolszewie. Ów plener 
miał miejsce w Orlu w styczniu bieżącego 
roku, wzięło w nim udział 19 artystów.  In-
spirowany był książką Aleksandra Labudy 
Bògòwie i dëchë naj przodków (przëłożënk 

do kaszëbsczi mitologii). Wernisaż wysta-
wy, zawierającej wizerunki 20 słowiańskich 
bogów i 17 duchów, odbył się 23 marca 
podczas konferencji naukowej pt. „W kręgu 
mitologii kaszubskiej” w bibliotece w Bol-
szewie. Przy okazji konferencji wydana zo-
stała książka zatytułowana Bogowie i duchy 

naszych przodków – w kręgu mitologii ka-

szubskiej, którą można nabyć u nas w cenie 
12 zł (podczas trwania wystawy).
Jest to już druga, po „Drodze życiowej Re-
musa w obrazach”, poplenerowa wystawa 
przygotowana przez Koło Pasji Twórczych, 
która cieszy się ogromną popularnością na 
Kaszubach. Nadmieniam, że Remus rów-
nież będzie gościł w kosakowskiej placów-
ce – w listopadzie tego roku. Już dziś ser-
decznie zapraszam!
Wśród zaproszonych gości znalazła się 
pomysłodawczyni i inicjatorka pleneru 
– Janina Borchmann – dyrektor Bibliote-
ki Publicznej Gminy Wejherowo, Maciej 
Tamkun – komisarz artystyczny tegoż 

Bogowie i duchy w Bibliotece

Zaproszenie na wernisaż
Biblioteka w Kosakowie serdecznie zaprasza 
na wernisaż wystawy obrazów haftowanych 
techniką haftu krzyżykowego, autorstwa 
Piotra Wójcika, mieszkańca Pierwoszyna. 
Otwarcie wystawy odbędzie się 3 paździer-
nika o godzinie 17:00 w siedzibie Biblioteki, 
w Kosakowie przy ulicy Fiołkowej 2a. 

Anna Kloka

przedsięwzięcia oraz dwoje artystów z Koła 
Pasji Twórczych – Teresa Szczodrowska 
i Zdzisław Karbowiak, którzy podzielili się 
z nami zwłaszcza ciekawostkami na temat 
kaszubskich duchów i bogów.
Bardzo cieszy nas fakt, że w spotkaniu 
wzięła udział gromadka dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Mostach, które odwiedziły 
naszą bibliotekę wraz z paniami nauczyciel-
kami: Lucyną Sorn oraz Aleksandrą Pająk. 
Dziękuję i zapraszam na kolejne uroczysto-
ści.
Wystawę można oglądać do 27 września 
w godzinach otwarcia biblioteki. 

Anna Kloka
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Zapisz się do 

Grupy Czytelniczej
Gminna Biblioteka in-
formuje, że tworzy Gru-
pę Czytelniczą – krąg 
dyskusyjny. Grupa Czy-
telnicza to nic innego jak 
grupa osób, które spoty-
kają się, żeby rozmawiać 
o książkach. Zamysł jest 
taki, że Grupa wybiera 

jakąś książkę, wszyscy członkowie ją czy-
tają, po czym spotykają się, żeby o niej po-
rozmawiać. Moderator pomaga prowadzić 
dyskusję, jednak każdy ma możliwość wy-
rażenia swojego zdania. Spotkania będą 
odbywać się regularnie i będą miały nieofi -
cjalny charakter. Zapraszamy wszystkich 
chętnych; wiek nie gra roli.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 14 
października 2011 roku o godzinie 18:00 
w Bibliotece. 

Anna Kloka
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Polska Gmina Kosakowo

R: A jakie są dalsze plany rozwoju? Czy 

nie obawia się pan, że dalsze powięk-

szanie się szkoły może mieć negatywny 

wpływ na jakość nauczania?

J.J.: Naturalnie szkoła będzie się nadal 
rozwijać.  Już w przyszłym roku mają 
powstać kolejne jej oddziały. Nie mam 
jednak obaw, że rozwój fi rmy będzie się 
wiązał z obniżeniem standardów. Będzie 
dokładnie odwrotnie i to z kilku powodów.  
Pierwszym z nich jest systematyczna ewa-
luacja zajęć i ciągłe badanie ich jakości, 
włącznie z wdrożeniem zintegrowanego 
systemu zarządzania jakością, w których 
specjalizuje się moja żona. 
Po drugie, nie ulegamy pokusie „łatwych 
pieniędzy” tzn. nigdy nie zwiększymy 
liczebności grup, co oczywiście popra-
wiłoby rentowność, ale właśnie obniżyło 
poziom zajęć. 
Po trzecie, starannie dobieramy ludzi, 
z którymi pracujemy, a także nieustannie 
ich doszkalamy. Mamy przekonanie, że 
inwestycja w kadry jest właściwym dzia-
łaniem. 

R: Konkurencja na rynku szkół języ-

kowych jest dość duża, widać to nawet 

w naszej gminie. W jaki sposób pan so-

bie z tym radzi nie tracąc wiary w powo-

dzenie całego projektu?

J.J.: Mam nadzieję, że moja pasja w połą-
czeniu z zaangażowaniem i niespotykaną 
często jakością stanowią klucz do sukcesu 
i w dłuższej perspektywie czasowej cały, 
jak to pan nazwał, projekt powinien się 
obronić. 

(R)

TEN BOX REKLAMOWY 

KOSZTUJE TYLKO 

39 zł netto

Kontakt z redakcją:

519 087 871

kurier@sunny.gda.pl
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Wycinanie liter lub grafi ki z folii 

samoprzylepnej do oklejenia 

samochodu lub witryny w cenie:

e-mail: biuro@sunny.gda.pl

tel. 519 087 871
Pogórze, ul. Wiejska 23

(przy rondzie)

www.sunny.gda.pl

Dostępne są różne kolory folii. Szerokość rolki 50 cm. Naklejka 

naklejona jest na papier transportowy ułatwiający naklejanie folii. 

Istnieje możliwość przygotowania projektu i oklejenia samochodu 

lub witryny. 

Ceny ne' o.

35 zł/mb


