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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)
www.sunny.gda.pl

REKLAMA

Strażacy z Kosakowa mają nowy wóz

Strażacy z Kosakowa przy nowym wozie ratowniczo-gaśniczym marki MAN. Na drugim planie, w garażu, dotychczas eksploatowany pożarniczy Jelcz. 

REKLAMA

Ochotnicza straż pożarna w Kosakowie 

ma nowy nabytek. Jak informuje na swo-

jej stronie Urząd Gminy jest nim nowy 

samochód ratowniczo-gaśniczy średnie-

go rodzaju marki MAN. Został on prze-

kazany naszym strażakom 15 paździer-

nika. Wartość samochodu to 524 000 zł. 

Gmina Kosakowo przekazała w formie 

dotacji kwotę blisko 180 000 zł. Znacz-

ną część środków pieniężnych przekazali 

również: Komendant Główny Państwo-

wej Straży Pożarnej, Zarząd Wojewódzki 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP w Gdańsku, Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, 

Marszałek Województwa Pomorskiego 

oraz Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Kosakowie. Zakup tego samochodu to 

kolejny etap tworzenia szeroko rozumia-

nego systemu bezpieczeństwa w gminie 

Kosakowo. Nowy pojazd z pewnością 

poprawi skuteczność i szybkość prowa-

dzonych akcji. Galeria zdjęć dostępna jest 

na stronie www.kosakowo.pl

Natomiast samochód Jelcz z 1987 roku, 

z którego do tej pory korzystali strażacy 

z Kosakowa został wystawiony na sprze-

daż – cena wywoławcza to 7 500 zł. Prze-

targ odbędzie się 29 października. 
(R) 
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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.

Zakończenie 
Lig Żeglarskich 

29.10.2011 o godz. 
16.00 w Domu Kul-
tury w Pierwoszynie 
odbędzie się uroczy-
ste zakończenie Lig 
Żeglarskich w klasie 

Puck pod patronatem Mirosławy i Józefa 
Bosrusewiczów.
Plan spotkania: (I część) Zakończenie Ligi 
Żeglarskiej, Klasyfi kacja uczestników, wrę-
czenie dyplomów i upominków dla pierw-
szych 30 sterników, wręczenie nagród dla 
zwycięzców; (II część) przedstawienie osią-
gnięć klubu w roku 2011 oraz przedstawie-
nie planów klubu na rok 2012.

www.rewskaszkuta.pl

REKLAMA REKLAMA

Kwiaciarnia JAŚMIN

Godz. otwarcia
pon.-pt. 1000 – 1800

sob. 900 – 1600

niedz. 1000 – 1400

Kosakowo 
ul. Chrzanowskiego 8

tel. 886 572 731

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

• Sprzedam pralkę Electrolux 2008 r.
 Cena: 400,00 zł. Mosty ul. Łąkowa 3b. 

Tel. 600-079-670

• Sprzedam biurko kątowe (1 szt.), bardzo 
solidne w idealnym stanie. 5 regulowa-
nych, metalowych nóg. 75 x 160 x 160 
(wys. x szer. x głęb.). Cena: 399,00 zł. 
Wystawiamy fakturę VAT. 

 Pogórze ul. Wiejska 23. Tel. 519 087 871

REKLAMA

Zaproszenie
Radny Gminy Kosakowo, sołtys wsi Po-
górze Antoni Strzelec wraz z przyjaciół-
mi zaprasza mieszkańców wsi Pogórze 
w dniu 25.11.2011 r. (piątek) na godzinę 
18:00  do hotelu Merkury (dawniej kar-
patka) na Zabawę Andrzejkową. Zapisy 
i bliższe informacje: 664 184 236

Festiwal kolęd
Kaszubski Regionalny Chór 
„Morzanie” zaprasza do 
udziału w VI Festiwalu Ko-
lęd Kaszubskich w dniach 
27-29 grudnia 2011 r.
W zamyśle organizatorów 

jest przypomnienie społeczeństwu kolęd 
naszych dziadków, dawno zapomnia-
nych, a jakże pięknych oraz zachęcenie do 
wspólnego ich śpiewania. 
Zachęcamy do wzięcia udziału w festi-
walu i przysłanie karty zgłoszeniowej do-
stępnej na stronie www.kosakowo.pl do 
15.11.2011 r.

Wanda Krause

Prezes chóru 
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Budowa sieci światłowodowej na terenie gminy 

Kosakowo – telefonia cyfrowa
W ostatnich dwóch numerach Kuriera 
opisaliśmy szczegółowo dostęp do In-

ternetu oraz telewizję kablową. W dzi-

siejszym artykule przestawiamy Państwu 

kolejną usługę telekomunikacyjną – cy-

frową telefonię stacjonarną.

Telefonia Cyfrowa Pro-internet (TCP) 

jest usługą umożliwiającą prowadzenie 

rozmów telefonicznych z wykorzysta-

niem standardowego aparatu telefonicz-

nego. Po podpisaniu umowy abonenckiej 

na TCP, Pro-internet instaluje u Klienta 

w domu tzw. bramkę telefoniczną, umoż-

liwiającą podłączenie do dwóch niezależ-

nych linii telefonicznych oraz – opcjonal-

nie – Internetu do komputera. 

Usługa telefoniczna świadczona przez 

Pro-internet to liczne korzyści oraz do-

datkowe funkcjonalności:

1. Niski abonament    

Abonament miesięczny za usługę 

TCP w przypadku korzystania jedno-

cześnie z usługi dostępu do Internetu 

wynosi jedynie 14,90 zł brutto. Jest to 

opłata znacznie niższa w porównaniu 

do usług np. TP S.A., gdzie abona-

ment „TP standardowy” wynosi 42,70 

zł brutto.

2. Tanie połączenia lokalne i między-

miastowe   

Opłaty za połączenia lokalne i mię-

dzymiastowe w usłudze TCP to jedy-

nie 0,09 zł brutto za minutę rozmowy! 

Dodatkowo, opłaty za połączenia są 

naliczane sekundowo już po pierwszej 

minucie połączenia.

3. Bezpłatne połączenia w ramach sie-

ci Pro-internet  

Wszyscy Klienci usługi TCP w Pro-

-internet rozmawiają między sobą cał-

kowicie za darmo, przez 24 godziny 

na dobę, 7 dni w tygodniu, bez ograni-

czeń!

4. Usługa cyfrowa „Fax-2-email” 

Usługa „Fax-2-email” umożliwia od-

bieranie faksów i przekazywanie ich 

na konto e-mail wskazane przez Abo-

nenta w Panelu Administracyjnym. 

Fax przychodzi na takie konto w wer-

sji elektronicznej, w postaci pliku 

PDF.  Posiadanie faksu w wersji elek-

tronicznej daje dodatkowe korzyści:

• łatwość archiwizacji otrzymywa-

nych faksów w wersji elektronicz-

nej,

• możliwość wydrukowania faksu,

• możliwość przesłania dokumentu 

do kolejnych osób  w wersji elek-

tronicznej (nie ma konieczności 

posiadania skanera).

5. Usługa cyfrowa „Voice-2-email” 

Usługa pozwala na odbieranie wiado-

mości głosowych i przekazywanie ich 

na konto pocztowe e-mail wskazane 

przez Abonenta w Panelu Administra-

cyjnym. Wiadomość głosowa przy-

chodzi na takie konto w wersji elektro-

nicznej, w postaci pliku dźwiękowego. 

Posiadając dostęp do Internetu, można 

odsłuchiwać swoje wiadomości gło-

sowe z dowolnego miejsca na świecie, 

korzystając z poczty elektronicznej 

lub przeglądarki www.

6. Bezpłatny dostęp do Panelu Ad-

ministracyjnego i billingu online 

Każdy Abonent usługi TCP otrzymuje 

bezpłatnie dostęp do swojego panelu 

administracyjnego i billingu online 

w wersji elektronicznej. W ramach pa-

nelu administracyjnego można m.in. 

zarządzać usługami „Fax-2-email” 

i „Voice-2-email”, oraz na bieżąco 

śledzić wykonywane jak i odbierane 

połączenia.

Z powyższych funkcjonalności na szcze-

gólną uwagę zasługuje fakt nieograni-

czonych, bezpłatnych połączeń telefo-

nicznych pomiędzy abonentami usługi 

TCP, zwłaszcza w kontekście licznych 

już abonentów tej usługi na terenie gminy 

Kosakowo. 

W kolejnym numerze Kuriera Kosakow-

skiego opisane zostaną pakiety usług 

i korzyści, jakie wynikają z nabycia od 

Pro-internet więcej niż jednej usługi tele-

komunikacyjnej. Serdecznie zapraszamy 

Państwa do lektury kolejnego numeru 

Kuriera oraz na www.kosakowo.net!

Wojciech Piaseczny

Prezes Zarządu Pro-internet Sp. z o.o.       
www.kosakowo.net
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Jestem mieszkanką gminy Kosakowo. 
O Pomorskim Kocim Domu Tymczaso-
wym, działającym w ramach Fundacji 
Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwie-
rząt „Viva” usłyszałam po raz pierwszy 
w 2009 r., kiedy pojawił się problem 
wolno żyjących kotów pozostawionych 
na terenie likwidowanej Stoczni Gdynia 
S.A. Wiedziałam, że PKDT (skrót od: Po-
morski Koci Dom Tymczasowy) to grupa 
zapaleńców – wolontariuszy z Trójmia-
sta. Wtedy moja wiedza dotycząca kotów 
była skupiona na dwóch kocich indywi-
duach, które  zamieszkiwały mój prywat-
ny dom. Włączyłam się w akcję ogło-
szoną przez Pomorski Koci Dom i tym 
sposobem rozpoczęliśmy wspólne działa-
nia. Dzięki temu udało mi się rozszerzyć 

wiedzę o moich  własnych zwierzętach, 

ale także: poznać los zwierząt tzw. wolno 

żyjących, problemy związane z bezdom-

nością zwierząt, charakter działalności 

organizacji pro-zwierzęcych i wysiłki po-

jedynczych ludzi na rzecz poprawy losu 

zwierząt. Zapoznawałam się także z regu-

lacjami prawnymi, dotyczącymi zwierząt, 

które funkcjonują w naszym kraju. Ten 

aspekt interesował mnie szczególnie. Nie 

zdawałam sobie dotąd sprawy z ogromu 

problemów i rozlicznych potrzeb związa-

nych ze zwierzętami. 

Profi l Pomorskiego Kociego Domu spra-

wił, że naszą szczególną troską objęte 

zostały koty (czasami pojedyncze in-

TEN BOX REKLAMOWY 

KOSZTUJE TYLKO 

39 zł netto

Kontakt z redakcją:

519 087 871

kurier@sunny.gda.pl
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Człowiek też zwierz!

www.rgkosakowo.pl

Strona internetowa

mieszkańców gminy Kosakowo

dla mieszkańców gminy Kosakowo
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terwencje dotyczą psów, a w przeszło-

ści był nawet jeden królik). W ramach 

PKDT zajmujemy się: leczeniem, stery-

lizacjami, dokarmianiem, edukacją ludzi 

w zakresie życia ze zwierzętami, kwe-

stowaniem. Każdy z nas 

jest ostoją (tzw. domem 

tymczasowym) dla kilku 

lub kilkunastu zwierząt, 

w zależności od możliwo-

ści lokalowych. Zbieramy 

fundusze na zwierzęta, 

które utrzymujemy. Mamy 

zaprzyjaźnionych wetery-

narzy i stałą współpracę 

z dwoma lecznicami, które 

leczą dla nas zwierzęta stacjonarnie. Szu-

kamy im nowych domów. Zdobywamy 

środki fi nansowe samodzielnie (datki od 

osób prywatnych, 1% podatku). W zakre-

sie sterylizacji współpracujemy z urzęda-

mi miast (Gdynia, Rumia). Jeśli mamy 

zbyt dużo zwierząt uczymy ludzi jak po-

móc zwierzęciu w potrzebie. W tym roku 

nastąpiła duża zmiana prawa w zakresie 

Ustawy o Ochronie Zwierząt – noweli-

zacja poselska, co wszystkich lubiących 

zwierzęta bardzo ucieszyło. Nastąpiło 

także pierwsze czytanie nowego, spo-

łecznego projektu ustawy. 

Nowelizacja nakłada na 

właścicieli  wymóg bar-

dziej odpowiedzialnego 

podchodzenia do zwie-

rząt, bardziej restrykcyjne 

kary za złe traktowanie 

zwierząt (w tym fi nanso-

we). W myśl nowelizacji 

pies trzymany na łańcu-

chu może funkcjonować 

w ten sposób jedynie 12 godzin (u nas 

niestety wciąż jest to dużo dłużej!). A do-

datkowo ma prawo do wybiegania i więk-

szego poczucia swobody. Zakaz strzela-

nia do psów, zakaz przycinania ogonów 

i uszu (kopiowanie), coroczne sporzą-

dzanie planów walki z bezdomnością 

zwierząt w gminach. Dodatkowo ważny 

zakaz prowadzenia hodowli psów i kotów 

poza związkami hodowców zwierząt ra-

sowych. Miejmy nadzieję, że dzięki temu 

znikną pseudohodowle. 

Zachęcam do pomagania zwierzętom, któ-

re są w potrzebie. Poniżej mały poradnik: 

Jeśli chcesz adoptować zwierzaka: 

• zanim weźmiesz go do siebie – do-

wiedz się jak najwięcej o jego zwy-

czajach i wymaganiach,

• przygotuj się na jego przyjęcie – za-

kup odpowiedni ekwipunek (obroża 

etc.), jeśli takiego wymaga, i przygo-

tuj mu jego miejsce w domu,

• zaszczep,

• wysterylizuj lub wykastruj (ze wzglę-

dów zdrowotnych i populacyjnych), 

• odpowiednio odżywiaj (pokarm, 

woda),

• zapewnij odpowiednią opiekę (lecze-

nie, spacery, kontakt z Tobą lub inny-

mi domownikami).

Jeśli znalazłeś psa/kota lub inne zwie-

rzę potrzebujące pomocy (nie stanowią-

ce zagrożenia dla Ciebie): 

• nakarm, napój,

• sprawdź czy ma chipa i właściciela 

(u weterynarza lub straży gminnej, 

miejskiej, w schronisku),

• sprawdź lokalne ogłoszenia, czy nie 

jest poszukiwany (internet, schro-

nisko, lokalny weterynarz, wydział 

ochrony środowiska, organizacja pro-

-zwierzęce),

• daj mu schronienie we własnym 

domu jeśli możesz, jeśli nie - zawieź 

do schroniska (ostatecznie),

• poszukaj mu domu, np. wśród zna-

jomych, zrób ogłoszenia w interne-

cie, w okolicy w której go znalazłeś, 

w schronisku.

• NIE POZOSATWIAJ BEZ POMOCY! 

Jeśli widzisz poranione zwierzę na 

drodze: 

• zatrzymaj się i sprawdź ostrożnie czy 

żyje (uważaj: może być szoku, może 

być agresywne),

• jeśli wymaga pomocy – zadzwoń do 

odpowiednich służb by je powiado-

mić o zaistniałej sytuacji (straż gmin-

na, policja, lokalny weterynarz, nad-

leśnictwo)

• czekając na przyjazd wezwanej jed-

nostki staraj się zabezpieczyć drogę, 

tak by zwierzę nie zostało ponownie 

przejechane lub potrącone. 

Nasze zwierzęta 

i więcej o nas na stronie: 

www.pkdt.pl

Monika Kwiatkowska

REKLAMA

ZWIERZĘ NIE JEST 

RZECZĄ I MARTWĄ 

SCENOGRAFIĄ 

SŁUŻĄCĄ 

CZŁOWIEKOWI. 

Ale… myśli, czuje, żyje 

obok nas i z nami
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Zachęcamy do lektury kolejnej książ-

ki, którą można znaleźć w Bibliotece 

Gminnej w Kosakowie. 

Proponowana przeze mnie książka Ry-

szarda Sadaja fabułę ma osnutą wokół 

problemu, który położył kres niejednemu 

związkowi. „Terapia Pauliny P.” to historia 

kobiety związanej z alkoholikiem, z którym 

ma dwoje nastoletnich dzieci. Mimo że nie 

może liczyć na udział życiowego partnera 

w utrzymaniu domu i wychowaniu potom-

stwa, nie potrafi  się z nim rozwieść. Podej-

muje się przeróżnych dodatkowych zajęć 

aby dorobić do bibliotekarskiej pensji. Pro-

jektuje i szyje odzież damską, robi korekty, 

rozprowadza kosmetyki, bo musi mieć na 

rachunki, na życie, szkołę dla Emilki i Wit-

ka, ich fryzjera i dentystę. Natomiast mąż 

i ojciec – Marian żyje zapijając beztrosko 

zarówno kłopoty jak i radości. Kiedy jednak 

zdarza mu się przerwa w ciągu pijackim po-

trafi  szybko podreperować rodzicielski au-

torytet zabierając np. syna na mecz tenisa. 

Paulina posiadając bogate doświadczenie 

w kontaktach międzyludzkich zostaje de-

legowana przez swoje koleżanki – korzy-

stające z usług biura matrymonialnego – do 

rozszyfrowania charakterów potencjalnych 

kandydatów na mężów. Panowie wyraźnie 

oczarowani jej prostolinijnością chętnie 

podtrzymaliby znajomość, ona jednak pę-

dzi do domu - choć nigdy nie wiadomo czy 

Marian będzie trzeźwy czy nie. Po latach 

szarpaniny pada wreszcie słowo „rozwód”. 

W tym samym nieomal momencie Marian, 

parający się pisaniem otrzymuje bardzo in-

tratne zlecenie i sporą zaliczkę. Funduje żo-

nie wczasy a sam niepilnowany (!?) pisze, 

aby wywiązać się z zawartej umowy.

Przedstawiona książka obrazuje losy boha-

terów w sposób niezwykle ciepły i dowcip-

ny, co w moim mniemaniu wróży autorowi 

niemałą popularność. Zapamiętajmy to na-

zwisko: Ryszard Sadaj.
Jadwiga Piernicka

REKLAMA

Biblioteka informuje, że ruszył 

Projekt pt. Gmina Kosakowo – 

historie XX wieku zaprezentowane 

w formie albumu i strony internetowej, 

realizowany w zakresie małych 

projektów w ramach działania 413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

objętego PROW na lata 2007-2013. 

W związku z tym zachęcamy do 

wzięcia udziału w Konkursie na 

najciekawszy wywiad. Temat wywiadu 

jest właściwie dowolny. Musi jedynie 

dotyczyć historii gminy Kosakowo 

w XX wieku, np.: dawnych obrzędów, 

wierzeń, zwyczajów, ciekawych historii 

znaczących rodzin, życia codziennego 

w czasie okupacji itd. Wybrane historie/

wywiady zostaną wydane w formie 

albumu oraz opublikowane na stronie 

internetowej, która będzie jednym 

z efektów Projektu. Dla zwycięzców 

przewidziano atrakcyjne nagrody. 

Więcej informacji oraz regulamin 

Konkursu znajdują się na stronie www.

biblioteka@kosakowo.eu.

Anna Kloka

Biblioteka ogłasza konkurs 

na najciekawszy wywiad

Powstała

grupa czytelnicza

14 października 

przy naszej Biblio-

tece zawiązała się 

Grupa Czytelnicza, 

w chwili obecnej 

licząca osiem osób. 

Spotkania, na któ-

rych każdy zainte-

resowany będzie 

mile widziany, będą 

odbywały się raz 

w miesiącu. Jak już wcześniej wspomina-

liśmy  będą one miały nieofi cjalny cha-

rakter. W zamyśle mają być ciekawym 

sposobem spędzania wolnego czasu oraz 

okazją do poznawania nowych ludzi oraz 

ciekawych książek, autorów…

Najbliższe spotkanie: 

18 listopada, godzina 18:00

www.biblioteka@kosakowo.eu
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Wystawa

W okresie od 3 października do 18 listo-

pada Biblioteka zachęca do obejrzenia 

wystawy obrazów haftowanych metodą 

krzyżykową. Prace prezentuje Piotr Wój-

cik, niespełna trzydziestoletni, niewątpli-

wie utalentowany, mieszkaniec Pierwo-

szyna. 

3 października miało miejsce uroczyste 

otwarcie wystawy, podczas którego Au-

tor opowiedział zaproszonym Gościom 

o swojej pasji. Zdjęcia z uroczystości 

znajdują się na stronie www.biblioteka.

kosakowo.eu
Anna Kloka
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9 października br. na boisku Orlik 2012 przy 

Szkole Podstawowej w Mostach odbyła się 

ostatnia kolejka spotkań Letniej Ligi Piłki 

Nożnej - Kosakowo 2011. Mimo, iż jeszcze 

przed początkiem niedzielnych meczów 

kolejność trzech pierwszych miejsc została 

rozstrzygnięta, emocji nie zabrakło.

Wyniki ostatnich dwóch kolejek spotkań: 

8. kolejka (2.10.2011): Kosakowo II 

- Pierwoszyno 5:12 (2:6), Dębogórze 

Wybudowanie - Kazimierz 19:4 (11:2), 

Suchy Dwór - Dębogórze 9:7 (4:3), Sztorm 

Mosty - Rewa 4:4 (2:4), Kosakowo - 

pauzowało. 9. kolejka (9.10.2011): Rewa - 

Kosakowo II 3:0 (vo), Pierwoszyno - Suchy 

Dwór 3:3 (2:3), Dębogórze - Dębogórze 

Wybudowanie 8:11 (3:5), Kazimierz - 

Kosakowo 11:8 (5:5), Sztorm Mosty - 

pauzował.

Po zakończeniu meczów, Wicewójt Zdzisław 

Miszewski wręczył pamiątkowe statuetki 

oraz dyplomy dla drużyn, które zajęły 

miejsca od 4 do 9 oraz puchary i bony na 

zakup sprzętu sportowego dla drużyn, które 

znalazły się na podium. Wręczony został 

również puchar Fair-Play za najczystszą 

Zakończenie Letniej Ligi Piłki Nożnej w Gminie Kosakowo

Tabela końcowa

l.m. pkt. bramki z - r - p

1.  Sztorm Mosty 8 22 78 - 33 7 - 1 - 0

2.  Rewa 8 19 53 - 24 6 - 1 - 1

3.  Dębogórze Wybudowanie 8 18 92 - 41 6 - 0 - 2

4.  Kosakowo 8 12 55 - 62 4 - 0 - 4

5.  Suchy Dwór 8 10 60 - 52 3 - 1 - 4

6.  Pierwoszyno 8 10 42 - 59 3 - 1 - 4

7.  Dębogórze 8 9 48 - 38 3 - 0 - 5

8.  Kazimierz 8 6 29 - 68 2 - 0 - 6

9.  Kosakowo II 8 0 20 - 100 0 - 0 - 8

grę oraz statuetki dla najlepszego strzelca 

oraz bramkarza.

I miejsce zajęła drużyna Sztormu Mosty, 

która również reprezentuje Gminę 

Kosakowo w A-Klasie; tuż za podium 

na II miejscu znalazła się ekipa Rewy; 

III miejsce wywalczył zespół Dębogórza 

Wybudowania. Puchar Fair-Play trafi ł do 

Suchego Dworu - drużyna została ukarana 

w całej edycji rozgrywek zaledwie 1 żółtą 

kartką. Tytuł króla strzelców, z dorobkiem 

40 zdobytych bramek, przypadł Tomaszowi 

Lewańczykowi z Dębogórza Wybudowania. 

Najmniej bramek w całej edycji Ligi 

straciła ekipa Rewy i mimo, że Sylwester 

Badtke dołączył do drużyny dopiero po 

letniej przerwie, organizatorzy postanowili 

nagrodzić - jako pewny punkt zespołu - 

bramkarza Rewy.
Adam Schröder
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Mecz: Dębogórze - Dębogórze Wybudowanie 
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Sztorm Mosty - 1 miejsce 

REKLAMA



8 KURIER KOSAKOWSKI


