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Krynica Morska. Referendum

Straty w fundacji
1111 ciągu całego roku Fundacja Mała
WV Holandia zanotowała przychód

Fundacja Mała
· Holandia po roku działalności
odnotowała
··
stratę ponad 10

w wysokości 927 złotych. W stosunku do
poniesionych wydatków jest to niecałe 10
proc. Za dziesięć dni spotka się zarząd fundacji, który zadecyduje o dalszym losie tego projektu.
Całość poniesionych strat zostanie sfinansowana z funduszu założycielskiego,
który wynosił 12 tys. zł.
Wszystkie wydatki zostały przeznaczone na statutową działalność fundacji. Były
to między innymi: uczestniczenie w seminarium towarzyszącym Gdańskim Targom
Turystycznym z tematem "Mała Holandia
nowoczesnym produktem turystycznym"
oraz nawiązanie kontaktu z Netherlands
Management Co-operation Progamme
i wizyta eksperta niderlandzkiego na tere(boro)
nie małej Holandii.

tysięcy złotych.

,

str. 3

Termin
zamknięcia
mostu zwodzonego w Rybinie,
który obecnie
znajduje się:.. .,
w remoncie,
będzie kolidował z kampanią

str. 3

nie :
Nowy Dwór Gd.

buraczaną.····

str„ 3

Pomnik dla żołnierzy

Grupa rolników
ze wsi Żelicho
wo osiągnęła
najlepsze wyniki produkcji •. .·
mleka spośród
wszystkich producentów biorą
cych udział
w programie
mlecznym.

fili się do nowodworskiej Rady Miejskiej
o wskazanie miejsca, w którym miałby zostać umieszczony pomnik poświęcony polskim żołnierzom walczącym o wolność
w czasie II wojny światowej.
- Liczymy na pomoc finansową wszystkich żuławian zainteresowanych budową
monumentu - mówi B. Klein. - Dzięki ich
pomocy będzie możliwy zakup pomnika.
Nowodworscy kombatanci mają już gotową koncepcję projektu pomnika. Wstęp
ny plan obejrzy profesjonalny plastyk. Wybierze on także kamień, z którego zostanie
wybudowany obelisk.
Ukonstytuował się także Społeczny Komitet Budowy Pomnika. Do jego celów należeć będą zbiórka pieniędzy na pomnik
oraz wszelkie negocjacje z władzami miejskimi.

mm owodworscy kombatanci chcą zwrócić

str. 5

(gal)

str. 8
Martwa krowa
wyrzucona na
brzeg plaży
w Jantarze została dopiero po
kilku dniach
uprzątnięta
przez Przedsię

biorstwo Paszowo - Utylizacyjne.

str. 5

Nowy DW6r Gd:27 uczestników wzięło udział
w eliminacjach powiatowych 45
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

str. 6

W Kryńicy Morskiej odbyło się referendum. Niektórzy mieszkańcy przychodzili na
głosowanie całymi rodzinami, na zdjęciu: Grażyna i Jerzy Solarczyk.
Fot Sławomir Ptasznik
eferendum o
R. skiej,
które

odwołanie

Rady Miejniedzielę w Krynicy Morskiej zostało unieważnione. Powodem była zbyt niska frekwencja wyborców.
Swój głos w referendum wyraziło jedynie 20 proc. uprawnionych do głosowania
mieszkańców Krynicy Morskiej. W nieważ
nym referendum za odwołaniem rady opowiedziało się 159 głosujących, natomiast
piętnastu wyraziło dla niej poparcie.
Witold Sidor, przewodniczący Rady
Miej ski ej, stwierdził, że całemu referen dum towarzyszyła smutna atmosfera.
- Mieszkańcy Krynicy Morskiej niemal
na siłę byli dowożeni do lokalu wyborczego
przez inicjatorów tej akcji - mówi W Sidor.
- Cieszy mnie natomiast rozsądek ludzi,
odbyło się

w

ubiegłą

którzy nie poszli głosować. To oni przede
wszystkim pokazali bezpodstawność zarzutów stawianych obecnej radzie.
Aleksander Ścibor, jeden z inicjatorów
referendum, stwierdził, że nie ma czego
komentować, jednak nie podobała mu się
praca komisji wyborczej.
Przypomnijmy, że inicjatorzy akcji zarzucali obecnej Radzie Miejskiej niegospodarność

finansową,

niewywiązanie

się

z programu przedwyborczego, podejmowanie uchwał przez radę w niezgodności
z procedurą ustawową oraz niezadowalają
cy styl prowadzenia władzy przez burmistrza i Zarząd Miasta.
Zorganizowanie referendum kosztowało
Urząd Miasta około 10 tys. złotych.

Powiat nowodworski

Finansowanie
sanepidu
C

tacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
:ł w Nowym Dworze Gd wciąż nie jest
dostatecznie wyposażona. Finansować powiatową placówkę mają między innymi lokalne samorządy.
Powiat nie ma środków na finansowanie
stacji. Zorganizowano spotkanie, które poświęcono problemom finansowym nowodworskiego sanepidu. Jego uczestnicy zasugerowali konieczność doprowadzenia do
spotkania z wojewodą, marszałkiem sejmiku, starostą i samorządowcami. Celem tego
spotkania ma być opracowanie dalszego
programu wsparcia rzeczowego dla stacji.

(boro)

Wprenumeracie ,~Nasz Tygodnik żuławy" taniej i z darmowi dostaw, do domu!
-

~~-

--

(gal)
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Krynica Morska

Żuławy i mierzeja

.Nasz telefon 247 43 63

Fototydzień
• Ostatnio coraz bardziej denerwują mnie
ryby niedaleko mojego
miejsca zamieszkania. Po każdej takiej rybackiej wizycie zastaje na łące mnóstwo
porozrzucanych śmieci. Ci, którzy je pozoS<awiają nie zastanawiają się nad tym, że
nie dość. że znajdują się na prywatnym terenie, niszczą jednocześnie ekosystem.
Niestety; nie mogę nic na to poradzić, ponieważ boję się zwrócić tym panom uwagę.
Jeśli ta sytuacja będzie się nadal powtarzać, to już niedługo powstanie na mojej
łące nowe wysypisko.
.
wędkarze łowiący

Mieszkanka wsi Zelichowo

247-43·63

• Czekamy na sygnały
Czytelników o intere-

telefon reportera
sujących, bulwersujących wydarzeniach, a także o problemach,
z jakimi borykają się na co dzień.

Mierzeja

Pomorski inspektorat sanitarny ponownie nie zezwolił na zorganizowanie w Mikoszewie kąpieliska wodnego. W tym roku turyści będą mogli się kąpać w wodach Zatoki Gdańskiej w Jantarze, Stegnie, Sztutowie, Kątach Rybackich,
Skowronkach, Krynicy Morskiej, Piaskach i Przebrnie.

Wiślana

Kolejne podpalenia
Mieszkańcy Krynicy Morskiej wzięli udział w referendum o odwołanie Rady Miejskiej.
1
eferendum o odwołanie o manipulacji społeczeń przybycia na referendum
%1 Rady Miejskiej w Krynistwem.
i oddanie takiego głosu.
Aleksander Ścibor, jeden
cy Morskiej odbywało się
Inicjatorzy referendum
w napiętej atmosferze. Mało tłumacząc niską frekwencję z inicjatorów nagonki na wła
który z mieszkańców miasta mierdzą, że kryniczanie są dze miejskie, stwierdził. że
oddających głos do urny, odzastraszani przez władze mia- bez względu na wynik głoso
ważył się otwarcie mówić
sta. Druga strona natomiast wania wycofuje się z rozgryo swoich poglądach.
twierdzi, że większość elekto- wek politycznych. Jeżeli jedPrawie 90 proc. osób biorą- ratu. która wzięła udział nak konflikt nie wygaśnie, to
cych udział w referendum w głosowaniu i opowiedziała kolejne referendum może zostać zorganizowane już za
opowiedziało się za odwołasię za odwołaniem Rady Miejniem rady Wybory jednak zo- skiej, została wręcz na siłę lub rok.
(boro)
stały unieważnione z powodu
pod groźbą nakłoniona do
Ptasznik
zbyt niskiej frekwencji.
Witold Sidor, przewodniczący Rady Miejskiej, jednoznacznie stwierdził, że przeprowadzenie referendum było niezdrowym posunięciem.
W przyszłości może to zachę
cić innych mieszkańców miasta do orgahizowania podobnych akcji.
Po burzliwej niedzieli pozostaje niesmak. Społeczność
małego miasteczka podzieliła
się na dwa obozy: przeciwniWitold Sidor, przewodAleksander Ścibor, iników i zwolenników obecnego
cjator
referendum
niczący Rady Miejskiej
samorządu.
Zmusiliśmy
mieszkań
Nie można dowodzić
- Referendum doprowadziców miasta, aby przejrzeli
swoich politycznych amło do tego, że rodzą się między
na oczy i dostrzegli sytu bicji za pieniądze podatninami konflikty dzielące
ację, jaka panuje w krę
ków.
współpracowników a nawet
gach radnych. Nie może
Nie poszedłem gloso
rodziny- mówi jeden z krynidochodzić do sytuacji, że
wać, bo uważam, że nie
czan.
ma po co. Główne inweludzie boją się skrytykoSkłóceni nadal są inicjatostycje w Krynicy Morskiej
wać swoją władzę, bo na
rzy referendum oraz samorealizujemy zgodnie z wodrugi dzień zostaną zwol ·
rząd miasta. Zarzuty wypły
lą mieszkańców miasta
nieni z pracy.
wające z obu stron mówią

R

Najdroższym lokalem, który spłonął
w ostatnim czasie, był punkt gastronomiczny w Sztutowie o wartości 90 tys. zł.
Fot. Anna Arent

Sztutowie doszło do kolejnego podpalenia letniego punktu gastronomicznego, mieszczącego się przy plaży. Straty
zostały oszacowane na 35 tys. zł. Wyjaśniła
się również sprawa wybuchu gazu i pożaru
w domku letniskowym w Jantarze.
Przypomnijmy, że według wstępnej ekspertyzy przeprowadzonej przez straż pożar
ną przyczyną pożaru był wybuch gazu, od
którego zajął się ogniem domek letniskowy
Późniejsze ustalenia dowiodły, że kolejność
zdarzeń była inna. Straż orzekła, że przyczyną pożaru było podpalenie, natomiast
gaz wybuchł pod wpływem wysokiej temperatury. Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie.
Ostatnie podpalenie w Sztutowie było już
drugim takim przypadkiem na przestrzeni
marca i kwietnia.
Policja nie chce jednak wiązać ostatniego
podpalenia z poprzednimi zdarzeniami. Lokal gastronomiczny; który spłonął w Sztutowie w ubiegłym miesiącu, był wart około 90
tys. zł.
Po tym zdarzeniu policja przyznała, że
jedną z hipotez jest umyślne podpalenie,
unika jednak odpowiedzi na pytanie, czy
podpalenia mają związek z próbami wymuszania haraczy.
Natomiast na początku roku najwięcej lokali spłonęło w miejscowości Jantar w gminie Stegna.
(boro)

Straż

zmieniła

S swoją siedzibę. Została ona przeniesioMiejska z Nowego Dworu

Pobili za
mężczyźni

pobili
Nowego
Dworu Gdańskiego tylko za
to, że odmówiła im pożycze
nia przysłowiowej złotówki,
jaka brakowała im do zakupu taniego wina. Sprawcy;
którzy są również mieszkańcami Nowego Dworu
Gd., byli bezwzględni.
Do zdarzenia doszło we
wczesnych godzinach wieczornych.
mieszkankę

Miejska

na z budynku starostwa przy ulicy Sikorskiego do pomieszczeń po siedzibie BOPO,
znajdujących się przy ulicy 3 Maja. Mimo
zmiany umiejscowienia lokalu, numer telefonu w nowodworskiej straży (247 42 73)
pozostał taki sam.
(gal)

Uczestnicy kursu agroturystycznego
otrzymali zaświadczenia uprawniające
ich do wykonywania tej działalności. Na
zdjęciu: Wanda Zgliniecka.
l

i1' \

Jeszcze w tym roku mają być wyremontowane co najmniej trzy drogi wiejskie.
Nowodworski Zarząd Dróg Powiatowych
najprawdopodobniej zaciągnie kredyt na
ten cel.

Nowy Dwór Gd.

D waj

Nowa siedziba
traż

Zdjęcia Sławomir

zło

ó

kę

- Kobieta wracająca z zakupów została zaczepiona
przez mężczyzn znanych jej
osobiście - mówi Andrzej
Górnicz z Komendy Powiatowej Policji w N owym
Dwór Gdański. - Początko
wo nie podejrzewała, że bę
dą agresywni. Zażądali od
niej złotówki, ale ona odmówiła. Sprawcy stali się wtedy agresywni. Zaczęli ją bić.
Przeszukali kieszenie, ale
nie znaleźli w nich pienię-

dzy. Skończyło się na tym,
że zabrali jej torbę z zakupami i oddalili z miejsca
zdarzenia.
Poszkodowana kobieta
zgłosiła fakt pobicia dopiero
po pięciu dniach. Tłuma
czyła, że wstydziła się to
ujawnić.

Policja rozpoczęła postę
powanie
wyjaśniające.
Utrudnieniem jest jednak
późne zgłoszenie zdarzenia.
(boro)

Nowodworski SP ZOZ tonie w długach.
przez niego szpitalowi, pogotowiu, przychodni i administracji SP
ZOZ groziło odcięcie wody, prądu i gazu.
Zarządzanym

ZdJęcia: Anna Arent
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Sztutowo

Poniżej
średniej _~

osto a umo a

Zbigniew Lichuszewski
Fot. Anna Arent

roku komipolicji,
sariaty
w których pracuje mniej niż
25 policjantów, powinny
stracić rację bytu. Komisariaty na Mierzei Wiślanej,
które nie spełniają tego warunku, nie przestaną jednak
istnieć, ale zostaną przeRemont mostu w Rybinie nie będzie kolidował z termikształcone w rewiry dzielninem wyznaczonym na kampanię buraczaną, Fot.Anna Arent
cowe.
Ten temat oraz inne pospać spoświęcone policji i bezpie- Plantatorzy buraków cukrowych mogą
zdominowały kojnie - twierdzi Romuald Drynko, starosta powiaczeństwu
ostatnią sesję Rady Gminy tu nowodworskiego. - Termin zamknięcia mostu
Sztutowo.
zwodzonego w Rybinie, który obecnie znajduje się
- Niepokojący jest wzrost w remoncie, nie będzie kolidował z kampanią bunielegalnego pobytu cudzoziemców na terenie gmin raczaną.
nadmorskich - powiedział
Do takiego porozumienia czej przeprawy w celu odKowalczyk,
Stanisław
przedstawiciel Straży Gra - wspólnie doszli starosta, ciążenia mostu w Drewnicy,
nicznej. - Przyczyną takiego dyrekcja cukrowni w No- to jednak wiązałoby się
wzrostu jest nielegalna pra- wym Stawie, przedstawicie- z wysokimi nakładami fi ca, handel alkoholem i pa- le Zarządu Dróg Wojewódz- nansowymi.
- Doszliśmy do wniosku,
pierosami bez akcyzy, pali- kich w Gdańsku, wójtowie
oraz rolnicy. Ustal ono, że że most w Rybinie, w gminie
wem oraz bursztynem.
Tymczasem według Zbi- dostarczanie do cukrowni Stegna zostanie zamknięty
gniewa Lichuszewskiego, buraków z terenu gmin na okres od 11 września do
komendanta powiatowego Sztutowa i Stegny odbywać 21 października br - mówi
Włodzimierz Kubiak, dypolicji w Nowym Dworze się będzie bezproblemowo.
Remont mostu w Rybinie rektor Zarządu Dróg WojeGdańskim, wykrywalność
ze wódzkich w Gdańsku.- Rebędzie
przestępstw w sztutowskim finansowany
komisariacie jest poniżej środków Pomorskiego Sej- mont mostu jest niezbędny
miku Wojewódzkiego. Jesie- ze względu na jego zły stan
średniego poziomu.
- Usprawiedliwieniem ta - nią firma Mostostal zakoń techniczny. Jednak w tym
kiego stanu rzeczy jest fakt, czy naprawę przyczółków. przypadku jego naprawa
nowe wiąże się z licznymi utrudtakże
że znacznie wzrosła ilość Zamontuje
nieniami. Ponieważ dotychprzestępstw, podczas gdy przęsło za kwotę 700 tys. zł.
W trakcie spotkania usta - czas most w Rybinie był jeliczba policjantów została
taka sama - powiedział Z. łono również ostateczny dyną najkrótszą trasą przeLichuszewski. - Z całą sta- termin wykonania remontu jazdową i łączył mierzeję
mostu. Jednocześnie rozwa- z Żuławami, na czas zanowczością stwierdzam jednak, że nie wykrywalność żano możliwość zminimali- mknięcia mostu przewidujest najważniejsza, tylko zowania negatywnych skut- jemy objazd przez most
ków zamknięcia mostu na 6 pontonowy w Drewnicy,
obecność policjanta w terenie i jego dotarcie do spo- tygodni. Uczestnicy narady który posiada dopuszczalne
zastanawiali się także nad obciążenie do 15 ton.
łeczności lokalnej.
(gal)
(vinga) zorganizowaniem zastęp-

O

ereny położone nad rzeką Linawa miały zostać zagospodarowane w ramach projekFot.AnnaArent
tu Mała Holandia.
Wszystkie wydatki zosta- wpłynęło jedynie 655 zło
undacja Mała Holandia
po roku działalności od- ły przeznaczone na statuto- tych z tytułu darowizn. Ca wą działalność fundacji
notowała stratę ponad 10
łość dochodu powiększyły
- Zgodnie ze swoim sta- o 272 zł odsetki z konta bantysięcy złotych. Niskie przychody usprawiedliwiane są tutem Fundacja Mała Ho- kowego fundacji. Za dzieprzez członków fundacji landia, nie może prowadzić sięć dni ponownie spotka
działalności gospodarczej słabym zainteresowaniem
się zarząd, który zadecyduje
mówi G. Gola. - Miało to o dalszym losie tego projekfundatorów.
- Przede wszystkim nie również wpływ na niski do- tu.
chód fundacji. W ciągu
powiodło się pozyskanie
(boro)
roku do fundacji
ubiegłego
dodatkowych źródeł dochodu - mówi G. Gola. - Fundai
cja Mała Holandia postrzeOsiągnitcia
gana jest jako przedsię
:-:. Uczestniczenie w ·se:..
wzięcie komercyjne. Jest to
minarium towarzyszącym
główny powód, który znieGdańskim Targom .Tury;
chęca fundatorów do wspomagania działalności fun - . stycznym z tematem: Mała
Holandia nowoczesnym
· acji.
produktem turystycznym.
W ciągu całego roku fun- Nawiązanie kontaktu
dacja zanotowała przychód
Netherlands Managez
;
w wysokości 927 złotych.
ment Co-operation ProW stosunku do poniesiogamme i wizyta eksperta .
nych wydatków jest to nieniderlańdzkiego na terenie
całe 10 proc.
Małej Holandii.
Całość poniesionych strat
; Organizacja konferen~
sfinansowana
zostanie
Strategia dla Małej Hocji:
z funduszu założycielskiego,
landii.'
który wynosił 12 tys. zł.

F

;fundacji

Program ekologiczny. Ograniczony termin

.:::,~OWĘ

~

dni na decyzję
Fundusz
arodowy
. Ochrony Środowiska,
który wraz z Bankiem Świa
towym finansuje przedsię
wzięcie budowy płyt gnojowych w żuławskich gospodarstwach rolnych, ograniczył termin składania deklaracji przystąpienia do tego przedsięwzięcia.
Zainteresowanym rolnikom pozostały już tylko trzy
dni na podjęcie decyzji
i wypełnienie specjalnego
wniosku.
Poradę dotyczącą programu można uzyskać u Mieczysława Ścibka i Anny Galewskiej, doradców Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim.

N

Zdaniem Mieczysława
Ścibka, wszystko wskazuje
na to, że realizacja projektu
nastąpi już w przyszłym roku. Warunkiem jest jednak
podpisanie kontraktu z firmą, która zajmie się wykonaniem prac budowlanych.
Jeżeli przedstawiciele funduszu nie znajdą wykonawcy, to istnieje groźba, że zostanie cofnięta subwencja
w wysokości 3,5 mln dolarów przeznaczona na dofinansowanie projektu.
Podczas ostatniego spotkania, dotyczącego tego
przedsięwzięcia, Zbigniew
Piórkowski, burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
zadeklarował,

że

Urząd

Miasta i Gminy pokryje

końca

TELEFONICZNIE, ZAREZERWUJ UMOWĘ TELEFONICZNIE, ZAREZERWUJ UMOWĘ TELEFONICZNIE,\
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WIOSENNA WYPRZEDAŻ

i

SAMOCHODY DAEWOO

ł

· 14 °/o TANIEJ

z WIOSNA TO CZAS TANICH ZAKUPÓW I WYPRZEDAŻY. ~

~

~

w pierwszych dniach kwietnia chojnicki salon, mieszczący się przy Sta~. rym Rynku przygotował dla Państwa wyjątkowo atrakcyjną ofertę.
.... Ai. 35 Matizów, Tico, Lanosów, Nubir i Polonezów będą Państwo mogli nabyć
~ na raty o 14% taniej, co oznacza oszczędność kilku tysięcy złotych.
::i W tych dniach pominięta zostanie skomplikowana procedura bankowa. Zaintereso3 wane osoby potrzebować więc będą jedynie dokument tożsamości oraz minimalną
w

c

Właśnie

~
2

fr

~

~

~ pierwszą wpłatę.

~

~

Mieczysław ~cibek
Fot. Anna Arent

koszty prac geodezyjnych,
jakie będą wykonywane
w gospodarstwach, które
przystąpią do programu.
(boro)

::i:

~

NA PIERWSZYCH KLIENTÓW CZEKA DODATKOWO

~

• MIŁA NIESPODZIANKA.

~ Ze względu na ograniczoną liczbę umów istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej ~

~ ( decyduje kolejność zgłoszeń).

@

.

~

~

SALON SPRZEDAZY:

.~

~

~

DT „A. Libera", Chojnice, St. Rynek 9/10, fil (052) 397-34-18

~

\o-'

Teb! na prawach

ogłoszenia R-15376/M/1062

.ji

~-tf oV'Jn rnMl::l3Z3l:fvZ '31NZOINO.:l31313MOV'Jn rnMl::l3Z3l::l\fZ '31NZOINO.:l3131 3MOV'Jn rnMl::l3Z3l::l'v'Z ''3"
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AUTO ZŁOMAŃCZLJK S. GRUDZIĄDZ. Magazynovva ·1:

'

I

autoryzowany dealer Skody
Korzystny kredyt na miejscu.
Samochody używane w rozliczeniu.

RENAULT ICangoo
,

SKORZYSTAJ Z OKAZJI!
! LIMITOWANE EDYCJE SKODY FELICIA 2000:
i BOGATE WYPOSAŻENIE. O KTÓRYM MARZYSZ
!
W ATRAKCYJNEJ CENIE!

i

szechstronne
otwarcie

Pakiet ubezpieczeniowy w cenie samochodu
I Fel1~18: Kombi

i Skoda Fel1c1a

f'

•

•

Przyjdź

r dopasuj Kangoo do swoich potrzebt
W konkursie* będziesz mógł wygrać Renault Kangoo z odsuwanymi drzwiami z obu stron.
Jeśli zdecydujesz się na kupno Kangoo, drugie odsuwane drzwi otrzymasz w prezencie!

www.renault.com
Prornocia dotyczy samochodów wyprodukowanych w!ym roku, zakupionych miedzy 2503 a 15 !)111 wydanvch :lo 30.04.
•Konkurs przeznac.wny jeS! dla osob prawnyr,h

Renault Credit Polska

•

/

ul. Zblewska 33
tel. 0-58 562 96 91
fax 0-58 562 77 60
www.adamowscy.com.pl

86-300 Grudziądz
ul. Szosa Toruńska 29 A
tel. 0-56 46 35 770
fax 0-56 46 35 810

AUTO NOWAK - G.Z. NOWAK
Kębłowo, 84-200 Luzino
ul. Wejherowska 30
tel. 0-58 678 25 37/38
www.renault.gdynia.pl

·

!
I

l

!
ii
,1

,

Ii

~

Skcda _Fel!c1a rw,st SkcxJa Fe.,c,a F_am,!y ,
voLKswA GEN BANK POLSKA re
[__ Atrakcyjna oferta na_ Skodę Octav1 a GLX __ 99 - ·---·-------Bez(lośrelini w kontaktach'

I

od 25 marca do 15 kwietnia

R R ADAMOWSCY
83-200 Starogard Gd.

tel W?t3J464 0071

TORUN l\usocinsl:iego 3
tel. (056) 659 0602„

81-002 Gdynia
ul. Morska517 A
tel. 0-58 664 08 88
fax 0-58 623 62 67

S-2191IA/1063

Wydawca Dziennika

Bałtyckiego

i Wieczoru

Wybrzeża

poszukuje partnerów do prowadzenia

w miejscowościach:

Krynica Morska, Lichnowy, Sztum

Zainteresowanych
prosimy o przesyłanie
ofert pod adresem:

Nasze oczekiwania to:
- zarejestrowana działalność gospodarcza z VAT
- dobra lokalizacja (ważny ciąg komunikacyjny,
wejście od strony ulicy),
- wydzielone miejsce na obsługę klienta,
- wyposażenie techniczne: telefon, faks.

Polskapresse Sp. z o.o.
Oddział

Prasa

Bałtycka,

Targ Drzewny 9/11,
80-894

Gdańsk,

z dopiskiem „K.B.0.".,

piątek
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Rolnicy z Żelicha

Organizacje rolnicze

nac

ąc

pa ner

handlowy
• uławscy

rolnicy, nie
na ustawę
o grupach producenckich,
sami organizują swoje sto• warzyszenia. Tego typu organizacja ułatwia rolnikom
zaopatrzenie i zbyt oraz obniża koszty produkcji.
Grupa rolników ze wsi
Działalność stowarzyszeŻelichowo osiągnęła
nia owocuje również podpinajlepsze wyniki prosaniem intratnych kontraktów; dzięki którym rolnicy
dukcji mleka spośród
uzyskują wyższe ceny za
wszystkich producentów
sprzedawane produkty.
biorących udział
Na terenie powiatu now „programie mleczwodworskiego zawiązały się
w ostatnim czasie dwie ornym".
ganizacje o charakterze
Podczas.
ostatniego
grupy producenckiej. Są to:
szkolenia poświęconego
Zuławskie
Towarzystwo
zwiększeniu wydajności
Rolnicze oraz Zrzeszenie
krów i jakości mleka,
Producentów
Roślin
część praktyczna prowaUprawnych.
dzona była w gospodarŻuławskie Towarzystwo
Rolnicze skupia 57 człon
stwach rolników z Żeli
ków z powiatu nowodworchowa.
skiego zajmujących się
- Na przełomie trzech
głównie uprawą zbóż i proe :atnich lat rolnicy z Żedukcją trzody chlewnej.
11chowa odnotowali naj- Tak liczna grupa posiawyższy wzrost produkcji
da swój potencjał produkmleka - mówi Waldemar
cyjny; dzięki któremu staje
Zwolicki z grupy produsię znaczącym partnerem
centów mleka. - Ustąpili
handlowym
dla punktów
nam m1eJsca
rolnicy
skupu oraz zakładów przez miejscowości Kępniewo
twórczych - mówi Wiesław
oraz z okolic Susza, gdzie
Olszewski, jeden z inicjatorównież jest realizowany
rów założenia stowarzyszeprogram.
nia. - Członkowie grupy poPrzypomnijmy, że „prosiadają w sumie 1900 hektagram mleczny" jest reali- W gospodarstwie Waldemara Zwolickiego zostały zaprezentowane nowoczesne rów gruntów uprawnych.
zowany przez Regionalne urządzenia niezbędne w produkcji mleka. Na zdjęciu: Ryszard Doliński, rolnik z Żeli Taka powierzchnia daje wyCentrum Doradztwa Rol- chowa, Ezra Shoshani, ekspert izraelski oraz Andrzej kowalski.
obrażenie o naszych możli
Fot.AnnaArent
nictwa i Obszarów Wiejwościach
produkcyjnych.
skich w Starym Polu we go sprzętu do mieszania sprzęt. w ramach progra- lowany w gospodarstwie Dzięki temu, jesteśmy pomu. - Podzieliłem się rów- W Zwolickiego.
pasz.
współpracy z ekspertami
Obecnie pod względem strzegani jako solidny part- Przeprowadziłem po- nież swoimi doświadcze
izraelskimi. W. Zwolicki
produkowanego ner w interesach.
kaz mieszania pasz w spe- niami z zakresu żywienia ilości
Stowarzyszenie opiera
osiąga najwyższe wyniki
mleka,
zajmuje
on pierwcjalnym mikserze - mówi krów.
swoją działalność na pracy
spośród rolników zaangasze miejsce w wojewódzRolnicy biorący udział
W Zwolicki. - Wraz z in..,,'Jwanych w ten projekt.
twie, natomiast w kraju społecznej swoich człon Gospodarz spotkania nymi rolnikami z Żelicho w. kursie zapoznali się klasyfikowany jest na ków. Jego statut zakłada jednak, że w przypadku rozwiwa
zaangażowanymi
z nowoczesnym systemem trzecim miejscu.
prezentował sposoby za(boro) nięcia działalności, może
stosowania nowoczesne- w projekt użytkujemy ten dojenia, jaki jest zainstazatrudnić
pracowników,
którzy będą prowadzić jego
interesy.
Ochrona środowiska
Obecnie jednak radzi sobie we własnym zakresie.
Natomiast szefowie stowarzyszenia pełnią swoje
funkcje społecznie.
artwa krowa wyrzu - zbiórki padliny ze swojego
Najważniejszym
zadaeona na brzeg plaży terenu, podpisując stoniem, jakie stawiają sobie
w Jantarze została dopiero sowne umowy z zakładem
rolnicy; jest przygotowanie
po kilku dniach uprząt utylizacji, który jest wówsię do tegorocznych żniw.
czas zobowiązany do jej
nięta przez pracowników
(boro)
zbiórki w ciągu 48 godzin
Przedsiębiorstwa Paszowa
Utylizacyjnego w okresie zimowym, natomiast latem w ciągu 24 goz Uśnie.
...
O martwym zwierzęciu dzin
Od J?OCzą tirn działał
Rolnicy nie ponoszą
nie wiedzieli pracownicy
ności Zulawskiego ToUrzędu
Morskiego z tego tytułu żadnych
warzystwa Rolmczego,
w Sztutowie, którzy na kosztów. Najczęściej na
jego szefom udałn się
podstawie umowy z gminą przeszkodzie stoi jednak
W\"'negocjować korzystnl
Stegna najczęściej zajmu- brak informacji oraz oba
ceny paliwa oraz zbyt'"'
ją
się
likwidowaniem wa przed opłatami. Wtedy
żywca wieprzowego
zwłok zwierząt wyrzucamartwe zwierzęta są zaRolmcy
skupiem
kopywane lub wyrzucane
nych na plażę.
w 5towarzyszeniu za
- Problem wyrzucania do rzek.
opatrują się w olej napę
padliny przez wody Zatoki
Maciej
Ardziejewski
dowy po cenach hurto
że
zakład
twierdzi,
Gdańskiej będzie się powych Zakupują paliwo
w U śnicach stara się przewtarzał tak długo, dopóki
po takiej samej cenie jak
gminy nie potraktują konać władze gmin, znajstacje paliw.
sprawy zbiórki padliny dujących się na terenie je- Martwa krowa wyrzucona na plażę w Jantarze została
Ważną sprawą jest
go działania, do podpisawystarczająco poważnie
również umowa z elblą uprzątnięta przez pracowników Przedsiębiorstwa Pai nie rozwiążą jej we wła nia takich umów.
skim1 zakładami mię
Fot.AnnaArent
- Nie wszyscy zdają so- szowo - Utylizacyjnego w Uśnicach.
snym zakresie - twierdzi
snymi. Dzięki niej ho
Maciej
Ardziejewski bie sprawę ze skali i po- jakie mogą powstać w wy- martwa krowa została
dowcy trzody uzyskują
z przedsiębiorstwa w wagi tego problemu, niku nieodpowiedzialnego uprzątnięta już na drugi znacznie lepszą cenę,
U śnicach. - Część. gmin a przede wszystkim ze działania - dodaje M. Ar- dzień po zgłoszeniu.
niż ci nie:zrzeszem
(boro)
partycypuje w kosztach skutków ekologicznych, dziejewski. - Tym razem
czekając

to abiera ma

ez ie

zęta

Działalność

Wiesław

Olszewski
fot AnnaAre

Okiem
pozytywisty

1

Rolnicy czują potrzezorganizowania · si\
,w grupy, Ideę takieJ or·ganizacji można porów
nać do pozytywistyczne)
pracy u podstaw ~ mówi
; Wiesław Olszewski
,: Żuławscy rolnicy, or
ganizując się w 'stowa
rzyszenia udowodnili,

·bę

'
·
'
·

·

że chcą poprawić swoją ·
sytuację materialną i być
postrzegani jako ci, którzy chcą na siebie zapra,cować a nie buntownicy
blokujący drogi.
Nawet rolnicy posia
dającv duże gospodar
'stwa nie są obecnie zna
czącymi partnerami dla
punktów . odbioru , płodów rolnych bądź zakładów przetwórczych
Organizowanie stowarzyszeń producenckich
jest pozytywnie postrzegane :przez samorządy
lokalne, rząd oraz ' od
biorców płodów rolnych
Ci ostatni dzięki współ
pracy z grupą producencką mają zapewnia
ny stały przypływ pro
duktów
Dla zrzeszonych rol
mków oznacza to . pe
wie n .rodzaj zabezpie
czen1a zbytu oraz ogra
niczenia kosztów pro
dukC]t. , Rozwój stawa
rzyszeń jest szansą na
poprawę sytuacji mate
rialnej i organizację pra

ry.

Cele
Obrona praw 1 mten.
sów zawodo\\rych
- Oddziaływanie na po
stęp produkcji rolnicze,
Udz1elame pomocy
organizacyjnej członkoIP
stowarzyszenia.
Reprezentowanit.
ochrona interesów
członków stowarzyszenia
wobec jednostek zajmują
cych się skupem i prze
twórstwem
produktów
rolnych.
Orgamzowame za
opatrzenia
OrgamzacJct wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży oraz prawa dzenie działalności kultu
ralne

.
·

:
:
·
.
.
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Konkurs recytatorski

O·, o t ,o! -1<;~nef1,:c
SITODRUK,

o

(~

bet. ,OJ'J-/277-ff-83
Popraw zdrowie i kondycję na ROWERZE
z hurtowni „RELAX" w Go§ciszewie.
OFERUJEMY SERWIS I CZĘŚCI

Sztum, ul. LiAOWa 2

Godz. otwarcia - 8.00-16.00.
Zapraszamy do sklepów firmowych:

~•uczestników

NOWA SIEDZIBA
HURTOWNI

wzięło

~ Jf udział w elimina -

cjach powiatowych 45 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, jaki odbył się
w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze
Gdańskim. Laureatką eliminacji i reprezentantką
powiatu nowodworskiego
na konkursie wojewódzkim
w
Gdańsku
została
Agnieszka Richert.
Uczestnicy
startowali
w trzech kategoriach: recytacja, poezja śpiewana i wywiedzione ze słowa.
zwycięzców
Jury pod ~ przewodnictwem Eweliny Ziemby z Towarzystwa Kultury Teatralnej w Gdańsku przyznało
cztery wyróżnienia, dwie
nagrody za miejsce trzecie
i jedną za drugie. Zaden
z uczestników nie zajął
pierwszego miejsca ..
- Poziom konkursu był
„taki sobie" - powiedziała
Ewelina Ziemba. - Nie znalazła się osoba, która do tego stopnia porwałaby publiczność i członków jury; że
zdecydowaliby się przyznać
jej pierwsze miejsce. Sądzę,
że winę ponoszą przede
wszystkim poloniści, którzy
nie przygotowali dostatecznie młodych ludzi do tego
konkursu.
Laureatką eliminacji została Agnieszka Richert
z Nowego Dworu Gdańskie
go, która pod koniec kwiet- •
nia reprezentować będzie
powiat nowodworski na eliminacjach wojewódzkich
w Gdańsku. Komisja nie

Malbork,
11/. Sienkiewicza 61,
godz. l0.00-17.00
S ztum,
ul. Morawskiego 16,
godz. 10.00-17.00.

ROWER GÓRSKI
JUŻ ZA 320 zł brutto

GDAŃSK-PRZYMORZE
ul. Śląska 39A

TEL. (058) 762-00-99
R-2t91/A/114,1

N-635/B/1078

Bez

zdecydowała

W jury eliminacji powiatowych 45 Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego zasiadły (od lewej): Ewelina
Kujawska, Halina Rucińska, Ewelina Ziemba, Marta Kozakiewicz i Hanna Florek.

~V/C)SEA 'NA
zestaw sypialny BASIA

1339 zł

się przyznać

wyróżnienia

jedynej uczestniczce kategorii poezja
śpiewana, Edycie Gusztal,
ze względu na tematykę
prezentowanego przez nią
utworu.

Literackie zaplecze

Karolina Łabieniec dostała wyróżnienia za swoją iner11
II Kobiety pryncypialnej
•

pretację

- Namawiam młodzież do
literackich,
a nie tylko do ograniczania
się do kanonu lektur - powiedziała na zakończenie
Ewelina Ziemba.
W eliminacjach powiatowych 45 Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego
wyróżnione zostały: Sylwia
Radziszewska. Olimpia Widawska, Karolina Łabieniec
i Dominika Szcześ. Dwa wyposzukiwań

ława

F

TAMAR

z

meble svstemowe
R.~PID
w dowolnych kombinacjach

modułów

tapczanik PATRYK

oHi.7 il

komplet wypoczynkowy
LINDA

meblościanka PATl

9q9

'l~

różnienia przypadły także
w udziale Małgorzacie Reć

ko i Joannie Maciąg, które
wzięły udział w kategorii
wywiedzione ze słowa.
Trzecie miejsce w konkursie recytatorskim zajęły
równorzędnie: Agata Stefaniak i Katarzyna Kasperska.
Drugie miejsce i kwalifikacja do eliminacji wojewódzkich przypadły Agnieszce
Richert.
(vinga)
Zdjęcia:

Anna Arent

82-200 Malbork Grobelno, 82 - 500 Kwidzyn
(trasa Malbork-Tczew), ul. Toruńska 36
tel. (055) 273 29 98 tel. (055) 279 50 38
SALONY MEBLOWE
. ~ ·- sy!lak. com. P!_
Sędziowie wyróżnili także Małgorzatę Rećko.

~t'l)J:::AiJVl''..
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Nowy Dwór Gd. Festiwal w ŻOK

Nowy Dwór Gd.

1O drużyn harcerskich z województwa pomorskiego uczestniczyło w Festiwalu Piosenki Harcerskiej,
Zuchowej i Turystycznej „Płyną pieśni z naszych
serc". Uczestników gościł u siebie Specjalny Ośrok Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze
ańskim.

rodny repertuar o tematyce
harcerska-turystycznej.
W rezultacie pierwsze miejsce zajęła 68 DH "Wesołe
fasolki", drugie 7 KDH
z Kwidzyna i trzecie 3 DH
z Nowego Dworu Gdańskie
go. Natomiast w kategorii
indywidualnej najlepszym
solistą okazał się Paweł Lewandowski z nowodworskiej 3 DH.
- Celem zorganizowania
festiwalu było dotarcie
przez ucho do serca każde
go człowieka, aby zdobyć
przyjaciół i miłośników harcerstwa oraz rozwijać zdolci muzyczne. Chodziło
_.J:e o wyłonienie najlepszych wykonawców i nagrodzenie ich - mówi Ryszard
Sztapel. - W konkursie
uczestniczyła 33 D.H "Pomarańczowi",
drużyna
szkoły nr 28, 67
KDHT„Leśne Skrzaty" przy

z gdańskiej

kwidzyńskim SOSW, 3 DH
im. Władysława Broniew-

skiego z Nowego Dworu
Gdańskiego, 16 DH „Sło
neczni" z Sobieszewa, 7
GIDH „Keja" z Gdyni, 43
HDT z Elbląga, 27 GDH im.
Krzysztofa Kolumba z So-

Gdański

Osobne
instytucje

W nowodworskim ŻOK w festiwalu piosenki harcerskiej
uczestniczyło 1O drużyn harcerskich. Na zdjęciu zwycię
ska drużyna z Kwidzyna.

Każda z występujących
drużyn przedstawiła różno

Nowy Dwór

potu, 68 KDH z Kwidzyna
Gromada Zuchowa „Fasolki"nr
25 Gdańsk-Oliwa.
Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali wyróżnienia
i upominki.
Do konkursu przystąpiło
łącznie 10 drużyn harcerskich składających się
z młodzieży niepełnospraw
nej województwa pomorskiego zrzeszonej w druży
nach harcerskich. Organizatorem konkursu muzycznego była 3 Drużyna Harcerska, której prowadzeniem zajmuje się Ryszard
Sztapel, przewodnik i wychowawca w nowodworskim SOSW.
- Dużą pomoc finansową
i rzeczową otrzymaliśmy od
sponsorów, którym chcielibyśmy bardzo gorąco podziękować. Byli to Stanisław
Fierek, Teresa Nowakowska, Andrzej Torczyło, Janusz Sztapel, Janusz Szalczewski, Waldemar Lisztwan, Ryszard Deja, Janusz
Charliński, Ryszard Ros tan kowski, Komenda Chorągwi
z Gdańska oraz Starostwo
Powiatowe.
"Wesołe włóczęgi" oraz

pierwszego lipca
. 2000
Żuławski
Ośrodek Kultury i Biblioteka
Miej ska w Nowym Dworze
Gdańskim staną się jednostkami samodzielnymi. Zmia na ta wiąże się z nadaniem
Bibliotece Miejskiej rangi
powiatowej.
W momencie kiedy dzia łalność Biblioteki Miejskiej
" w Nowym Dworze Gd. zostanie rozszerzona o zada nia biblioteki powiatowej,
będzie ona otrzymywała
fundusze od Starostwa. Pozwoli to odciążyć budżet
gminy. Ponadto wprowadzono w bibliotece stanowisko
dla osoby, która zajmować
się będzie sprawami finansowo - księgowymi tej pła cówki.
O tym, że zasadne będzie
wyodrębnienie organizacyjne biblioteki i ŻOK, zadecydowali nowodworscy radni.
Na utrzymanie obydwu pia cówek rocznie z budżetu
gminy wydawano 900 tys. zł.
Na razie jeszcze nie wiadomo, ile uda się zaoszczędzić
na tej reorganizacji.

Żuławskim Ośrodku

Kultury działają sekcje muzyczna i taneczna,
·których prowadzeniem zajmują się Marta Kozakiewicz
i Anetta Klepacz.
Do kółek należą dzieci
w wieku od 5 do 16 lat.
Wśród nich już teraz instruktorki zauważyły wiele
talentów.
- Są dzieci, które już
w tej chwili objawiają talent
muzyczny - mówi Marta
Kozakiewicz. - Ponadto
przejawiają one duże wyczucie zarówno słuchowe
jak i w ruchowe. Pracując
nad sobą, mogą w przyszło
ści osiągnąć sukcesy.
Ponadto Marta Kozakiewicz już od dwóch lat prowadzi Zespół Ludowy, który
działa przy Szkole Podsta wowej nr 2. W tej chwili instruktorka przygotowuje
zespół do majowego wyjaz(vinga) du do Poczdamu.
(gal)

uczęszczające

na zajęcia sekcji tanecznej poznastyle tańca. Na zdjęciu Anetta Klepacz, instruktorka tańca w nowodworskim ŻOK.
Fot.AnnaMnt
Dzieci

ją różne

Nowy Dwór Gd.

Karnety
w sprzedaży

• uławski Ośrodek Kultury wspólnie z Teatrem
Muzycznym z Gdyni posia dają w sprzedaży karnety
zniżkowe
na wszystkie
spektakle Teatru Muzycznego. Karnet dla dwóch osób
kosztuje 60 zł. Jest on ważny
do końca tego roku i dotyczy
wszystkich przedstawień
Teatru Muzycznego. Ponadto ŻOK zajmuje się wynajmowaniem autokaru na wyjazdy grupowe do Gdyni.
W celu dokonania rezerwacji na zakup karnetów, należy dzwonić do końca kwietnia pod numer telefonu 24 722-30.

centralny, szyby elektryczne,

światła

przeciw-

mgielne I Inne.

406 Saint Trope~:
klimatyzacja, ' A~S. dwie
poduszki, wsp. kierownicy,
zamek centralny,

radio-

odtwarzacz " CD,

elek,

tryczne lusterka I inne.
www.peugeot.com. pl
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(gal)
PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESzyć,

REKLAMA-------

PEUGEOT !

(gal)
Zdjęcia:

Anna Arent
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W przerwie, przed ogłoszeniem wyników przez jury, publiczność zabawiała
Dworu Gdańskiego.

i Mariusz Łukowski.

3 drużyna harcerska z Nowego
Na zdjęciu: Paweł Lewandowski

O

SEPHIA

O

SHUMA

O

~
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CARNIVAL0 SPORTAGE0 PREGIO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym ogłoszeniu (Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08. 1997 r.,ó
Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883)
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Nowy Dwór

piątek

7 kwietnia 2000 r.

Nowy Dwór

Gdański

Gdański

o a sala ślubów
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym
Dworze Gdańskim, .. która rozpoczęta swoją
działalność w styczniu,
nadal nie jest w pełni
wyposażona.

Po tb, aby pomóc stacji
w Sztutowie, zorganizowa no spotkanie, które poświę
cono problemom finansowym nowodworskiego sanepidu. Jego uczestnicy:
wójtowie poszczególnych
gmin, starosta nowodworski, burmistrz Krynicy Morskiej i szef sanepidu zasugerowali konieczność doprowadzenia do spotkania
z wojewodą, marszałkiem
sejmiku, starostą i samorzą
dowcami. Celem tego spotkania ma być opracowanie
dalszego programu wsparcia rzeczowego µla stacji.
W nowodworskiej stacji
podstawowego
brakuje
sprzętu - biurek, krzeseł,
lodówki na szczepionki,
komputera i kserokopiarki.
Na prowadzenie tegorocznej działalności nowodworski sanepid otrzymał z Wydziału Finansów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 205 tys. zł. Jednak według dyrekcji stacji, suma ta
nie 'pokryje w dostateczny

Nowy Dwór

W tym budynku już
Stanu Cywilnego.
rząd

w

Stanu Cywilnego
N owym Dworze

Gdańskim będzie miał nową
siedzibę. Będzie się ona
mieściła w budynku przy

Kadra Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Dworze
wspierana jest przez stażystów. Na zdjęciu Aneta Czarnogórska.
sposób wszystkich potrzeb.
Aby zrealizować podstawowe zadania i wykonanie
pełnego nadzoru sanitarnego w powiecie nowodworskim, należy zatrudnić około 18 pracowników i przeznaczyć ponad 500 tys. zł.
W tej chwili w stacji jest 6
całych i jedna trzecia etatu.

że

sanepid jest
i do obowiązków wojewody należy
jej wyposażenie, nowodworscy samorządowcy wykazali dobrą wolę i obiecali
pomoc, oczywiście w miarę
swoich możliwości - mówi
Tadeusz Studziński, szef
nowodworskiej Stacji Sani- Mimo

instytucją rządową

Gdańskim
Fot.AnnaArent

tamo-Epidemiologicznej. Sanepid wykonuje działa
nia zgodne z ustalonymi
wymogami w zakresie epidemiologii. higieny komunalnej, higieny żywienio
wej, higieny przedmiotów
użytkowych oraz nadzoru
zapobiegawczego.
(gal)

Gdańskiego.

Budynek po administra
cji SP ZOZ należał do Urzę
du Marszałkowskiego WojePomorskiego.
wództwa
Uchwałą Rady Miejskiej
Nowy Dwór Gdański został
on nieodpłatnie przejęty
przez nowodworski Urząd
Miasta i Gminy
(vinga)

Powiat nowodworski

Pierwsza klasa Gimnazjum Zespołu Szkól w Kmiecinie uczestniczyła w marcowym posiedzeniu nowodworskiej Rady Miejskiej. Młodzież uczestniczyła w sesji w ramach lekcji wiedzy o społeczeń
stwie.

Pomnik ku czci żo nier y
Stowarzyszenie, które
w celu wybudowania pomnika oddającego hold uczestnikom II wojny światowej,
zamierza w najbliższym
czasie wystąpić do Rady
Miejskiej o wskazanie
miejsca na obelisk.
powstało

Do wniosku będzie dołą
czona koncepcja projektu
pomnika. W stęp ny plan
obejrzy również profesjonalny plastyk. Wybierze on
także kamień, z którego zostanie wybudowany obelisk.
Podczas _$potkania ukon-

Henryk

Wroński,

prze-

wodniczący Społeczne

go Komitetu Budowy
FotAnnaAr
Pomnika.
Postanowiliśmy wybudopomnik, ponieważ

wać

stytuował się także Społecz

W Nowym Dworze Gdańskim prawdopodobnie już niedługo zostanie wybudowany pomnik upamiętniający
żołnierzy walczących w okresie li wojny światowej. Na
zdjęciu Marek Bielawski przy jedynej znajdującej się
FotAnnaArent
w mieście płycie pamiątkowej.
czącymi Tadeusz Gajewski
i Andrzej Wojtuń, skarbnikiem B9lesław Klein. Sekretarzami mianowano Ma cieja Grochowskiego i Zbigniewa Jabłońskiego. Do
stowarzyszenia należą również Zbigniew Bojkowski
i Marian Dmowski. Lista
uczestników jest nadal
otwarta, do Społecznego

ulicy Dworcowej, gdzie dotychczas znajdował się budynek administracyjny Społecznego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Zarząd Miasta zadecydowat że w budynku mieścił
się będzie Urząd Stanu Cywilnego wraz z reprezentacyjną salą ślubów oraz archiwum UMiG.
Dotychczasowa sala ślubów mieszcząca się w budynku Starostwa, oprócz
swojego podstawowego zadania, służyła jako sala obrad Rady Powiatu.

Fot Anna Arent

- Przeniesienie sali ślubów ze Starostwa Powiatu
oraz Urzędu Stanu Cywilnego z UMiG Nowy Dwór
Gdański ułatwi pracę oraz
pozwoli na lepszą organizację pracy obu jednostek samorządowych - powiedział
Zbigniew Piórkowski, burmistrz Nowego Dworu

ekcja z sesji

Gdański

ny Komitet Budowy Pomnika. Do jego celów należeć
będą. zbiórka pieniędzy na
pomnik oraz wszelkie negocjacje z władzami miejskimi.
Bolesław Klein, członek
grupy założycielskiej stowarzyszenia zaproponował,
korzystania
możliwość
z konta Klubu Nowodworskiego.
- Liczymy na pomoc finansową wszystkich zainteresowanych Żuławian - mówi B. Klein. - Dzięki ich pomocy będzie możliwy zakup
pomnika.
Przewodniczącym stowarzyszenia został Henryk
Wroński, wiceprzewodni-

niedługo mieścić się będzie Urząd

Komitetu może należeć każ
dy, kto pragnie, aby na terenie N owego Dworu powstał
pomnik.
Datki pieniężne można
przesyłać na konto BIGBank Gdański S.A. Oddział
w Nowym Dworze Gdań
skim 11601292-60600-132
z dopiskiem pomnik.
(gal)

uważamy, że będzie to akt
· pamięci oddany żołnierzom
Armii Krajowej, Annii Lu
dowej, Batalionów Chłop
skich, żołnierzy walczących
za granicą 1 innym, którzy
walczyli o wolną Polskę
Obelisk będzie.pięknym ak
centem historycznym, gdyż
w powiecie nowodworskim
do tej pory nic nie zrobiono
aby upamiętnić poświęce
nie tamtych ludzi. Niestety,
obecnie najbardziej liczą się
pieniądze, szczególnie mło
dzi nie pamiętają o prze·
szlości swojego kraju. Jed
nak wierzyyny, że nasz pomysł zostanie zaakceptowa - '
ny przez Żuławian, w końcu
to problem całego tego tere
nu.

Inicjatorem pomysłu była
Ewa Górnicz, nauczycielka
WOS w szkole w Kmiecinie.
- Przynajmniej raz w roku szkolnym zabieram jedną klasę na sesję Rady mówi Ewa Górnicz. - Uważam, że takie lekcje dają
więceJ niż suche formułki
z książek.
Każdy uczeń podczas sesji miał obserwować pracę
radnych. Później każdy bę
dzie musiał napisać sprawozdanie.
- Prowadzę lekcje WOS
programem „Kształcenie
obywatelskie w szkole samorządowej" - mówi E.

[

...:"

Górnicz. - Stawiam bardziej
na zajęcia praktyczne niż
Uczniowie
teoretyczne.
wówczas chętniej biorą
udział w lekcji.
nauczycielki
Według
WOS ze szkoły w Kmiecinie,
każda z placówek oświato
wych powmna zorganizować klasom lekcję w czasie
sesji.
- Uczniowie wyciągają
z takich lekcji bardzo konkretne wnioski. Wiadomo,
że coś z tego zrozumieli i że
tych kilka godzin nie poszło
na marne - dodała Ewa
Górnicz.
(vinga)

--~~~.:.

~~~'

Uczniowie klasy I k Gimnazjum w Kmiecinie wzięli
udział w sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze GdańFot Anna Arent
sk im.

li 997 policja
li 998 strai pożarna
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LI 999 pogotowie

r.

li O 800 1500 39 bezpłatny telefon "D1iennika'1

KONKURS PIOSENKI
Złote

APTEKI
NOWY Dwólł GDAŃSKI
Żuławska, ut Obrońców We·

sterplatte 9, tel. 247 20 30
STEGNA „Jantarowa''. uL
Gdańska

23. tel. 24 7·85-11

BUDZENIE
Budzenie telefomczre 911

•

Miejscowa 913
Zamiejscowa 911

Numery kierunkowe międzyna
rodowe 950
KWIDZVN Biuro Obsługi Klienta
TP SA. ul. Piłsudskiego 45, tel.
279·24·88

MALBORK Biuro Obsługi Klienta
TP SA. tel. 272-22·01
SZTUM Biuro Obsługi Klienta TP
SA, tel. 277·26-15, Biuro napraw telefonianych, tel. 277
20-18

10 k:wietma o godzinie 12
w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze
Gdańskim odbędą się eliminacje konkursu „Złote
przeboje z dawnych lat".
Koncert finałowy odbędzie
się w maju. Organizatorem
konkursu jest Marta Kozakiewicz.
- W konkursie może wziąć
udział każdy; kto choć trochę potrafi śpiewać - mówi
M. Kozakiewicz
Uczestnik eliminacji musi
przygotować dwa przeboje
z dawnych lat oraz do 8
kwietnia przynieść lub
przesłać do Żuławskiego

SZTUM

Ośrodka

Kultury kartę
zgłoszeniową. Karta ta powinna zawierać imię i nazwisko kandydata, datę
urodzenia, dokładny adres
zamieszkania oraz imię
i nazwisko opiekuna. Jeśli
ktoś jest zainteresowany
konkursem może osobiście
skontaktować się z Martą
Kozakiewicz, która udzieli
na ten temat wyczerpują
cych informacji. Pełni ona
dyżury w Żuławskim
Ośrodku Kultury pod numerem telefonu 24 7 22 30.
Konkurs finałowy uświet
nią zaproszone z Malborka
i Elbląga zespoły dziecięce.

Kola

9 kwietnia
14.00 Kiermasz
W Szkole Podstawowej
w Drewnicy odbędzie się
w niedzielę kiennasz świą
teczny. W programie przewidziana jest również część ar- tystyczna. Podczas kiennaszu

zainteresowań

W Szkole Podstawowej
w Stegnie organizowane
są kola zainteresowań dla
młodzieży z tej gminy
Zajęcia rozpoczną się

w poniedziałek. Dyrektor
i nauczyciele z tej placówki proponują swoim
uczniom, a także innym
gminy Stegna udział
w różnego rodzaju zaję
ciach. W zakres zajęć koła polonistyczna - dziennikarskiego wchodzi tworzenie szkolnej gazetki.
Koło regionalne przybliża
młodym ludziom historię
Stegny Na spotkaniach
koła ekologicznego mło
dzież uczy się ochrony

środowiska.

Istnieje także
plastyczne.
Przygotowywane są specjalne zajęcia dla maluchów do lat dziesięciu:
koło przyrodnicze i teatralne. Ponadto, przewidziane jest utworzenie
dwóch sekcji sportowo rekreacyjnych dla chłop
ców i dla dziewcząt.
U dział we wszystkich za jęciach proponowanych
przez SP w Stegnie jest
nieodpłatny. O szczegókoło

będzie można zaopatrzyć się

w przedmioty i prezenty
związane z nadchodzącymi
świętami Wielkanocy. Kiermasz będzie się odbywał od
godziny 14 do 19. Oprócz stoisk z upominkami świątecz
nymi, będzie również działać
stoisko zoologiczne. Oprócz
tego czynna będzie kawiarenka z ciepłymi i zimnymi

tel. 272-31-01
NOWY DWÓR GDAŃSKI

tel 247-22·78

INF. LOT
GDAŃSK, tel. (058) 30HH1

GDYNIA tel. (058} 620-13-58

PALIWO
KWIDZVN
Rafineria Gdańska, ul. Malbor
ska, tel. 279-45-62, ul. Malbor
ska, tel. 279-32-46, .,Petra". ul
Hallera, tel. 279·26·35, ,,lnsbud#, ul. 11 Listopada 18:

MALBORK
ul. gen de Gaulle'a, tel. 272-2221, ul. Toruńska, tel. 272-36-06,
Rafineria Gdańska, ul. Wojska
Polskiego, tel. 272-10-34;
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Drzymały, tel. 247-44-48,
Stacja Paliw nr 4, ut Starościń·
ska 5, tel. 247-26-66, Stacja Pa·
lfw nr 129, ul. Warszawska 2,
tel. 247-27-42;
DZIERZGON
ul. A. Zawadzkiego, tel. 276·25·
27;
KRYNICA MORSKA
Stacja Paliw, ul Gdańska, tel.
247·60-77;

Dzieła

na bezpośrednio w szkole
w Stegnie. Podajemy numer telefonu: 247 82 50.

Zajęcia

wadzi Ewa Grzywacz, nauczycielka.
W soboty o godz. 10 w Zespole Szkół w Sztutowie
odbywają się spotkania
szkolnego koła teatralnego.
Koło założyła i prowadzi
nauczycielka Elżbieta Kupiecka.
(vźnga)

NOWY DWÓR GDAŃSKI ~Jo·
ker", ul. Sienkiewicza 2, tel

247-27-77
NOWY DWóR GDAŃSKI Bar· a
ra, ul. Wejhera, tel. 247 27 5'-l

CZ~STOTUWOŚCI RADIOWE:

Program I całą dobę na fali dłu
giej o częstotliwosd 225 kHz
oraz przez satelitę EUTELSAT li
F 6 (HOT BIRD}polaryzacja po
zioma, częstotliwość nosna
11.474 GHz, Elbląskie 69.56
i 70.31 MHz, Program Il fale
. UKF w paśmie 95.7 MHz, Pro
gram Ili UKf wszystkich rozglc
śni PR 98.8 MHz, 66.~ ' :vtHz
70.97 MHz, RADIO GDAŃSK
UKF 67.85 i 103.7 MHz stere ,
.RADIO MARYJA Elbląg UKF
69.11 MHz. RADIO GŁOS 71.09
i 91.4 MHz, RMF FM UKF 98.4
i 73.52 MH, RADIO BIS Ffvl
102.3 MHz. VECTRA 72.0C
MHz, RADIO PLUS UKF 67.07
i 10U MHZ

NOWY DWÓR GDAŃSKI Szpital
Miejski, ul. Dworcowa, tel. 247
24·1
NOWY DWÓR GDAŃSKI Pog
towie Ratunkowe, ul. S1enkiew1
aa, tel. 247-22-41
NOWY DWÓR GDAŃSKI Straż
Pożarna, ul. Bałtycka 7, tel
247-23-33
NOWY DWÓR GDAŃSKI Policja,
ul. Kościuszki, tel. 247-24·3 1
STEGNĄ Policja, tel. 247-82-0t
SZTUTOWO, Policja, tel. 247-83·
06
KRYNICA MORSKA, Policja, ul
Gdańska, tel 247-60-07
Ostaszewo, Policja, ul. Kościusz
ki, tel. 247-13-07

POMOC
TECHNlaNA
Energetyczne 99
Gazowe 992 całą dobę
Wod. kan. 994
Ciepłownicze 993

KWIDlYN
Usług

·wARTO WIEDZIEĆ

Jubileusz liceum

Jedna z prac W. Hasiora.
Fot. Anna Arent

w czwartki od 9 do 17,
w piątki od 10 do 18. Bilet wstępu na wystawę
kosztuje 3,50 zł.
(vźnga)

W dniach 29 - 30 kwietnia
odbędą się obchody 50-lecia
Liceum Ogólnokształcącego
im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Komitet Organizacyjny prosi
wszystkich chętnych, którzy
chcieliby wziąć udział w obchodach SO-lecia nowodworskiego LO, o kontaktowanie
się z sekretariatem Zespołu
Szkół nr 2 przy ul. 3 Maja 3
w Nowym Dworze Gdań-

KINA Skala ocen wg Jarosława Zalesrnsk1ego, szefa działu kulturalnego .Dziennika"
**** zobacz koniecznie*** warto pójść

** można obejrzeć* na własną odpowiedzialność.
Kina zastrzegają sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.

Cube ***

w szkole

Dzisiaj Zespół Szkół
w Sztutowie zaprasza
o godz. 12 wszystkich
uczniów do udziału w zaję
ciach teatralno - plastycznych. które odbywają się
w tej szkole w każdy pią
tek Lekcje takie pomagają
odkrywać talenty w mło
dych ludziach. Zajęcia pro-

(vżnga)

mistrza

Do polowy kwietnia
w galerii Żuławskiego
Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim
można obejrzeć pięć najsłynniejszych prac Wła
dysława Hasiora. Jest to
pierwsza w Europie pośmiertna wystawa tego
wielkiego artysty, najwybitniejszego malarza powojennego trzydziestolecia. Wernisaż połączony
był z sesją naukową na
temat życia i twórczości
Władysława Hasiora. Wystawa czynna jest: w poniedziałki od 10 do 14,
we wtorki od 10 do 14,
w środy od 10 do 18,

napojami. W części artystycznej odbędzie się spotka nie z muzyką dawną i celtycką. Koncert zespołu Capella
Antiqua da Camera, zdobywcy pierwszego miejsca na tegorocznym przeglądzie zespołów muzyki dawnej w Kaliszu, rozpocznie się o godzinie 18, również w Szkole
Podstawowej.
15.00 Występ Acropolis
W miejscowości Marynowy
wystąpi nowodworski teatr
Acropolis. Młodzi aktorzy
z Żuławskiego Ośrodka Kultury wystawią sztukę pt.
"Rzeczpospolita przerobiona".
(boro)

WARTO :WIEDZIEĆ

łach dowiedzieć się moż

NIE PRZEGAP
KWID2YN
tel. 279-20-06
MALBORK

staną nagrodzeni. Upominkami będą prawdopodobnie artykuły gospodarstwa
domowego.
14.15 Koło chemiczne
W Szkole Podstawowej
w Krynicy Morskiej odbędą
się pozalekcyjne zajęcia
z chemii. Są one przygotowane z myślą o tych uczniach, którzy fascynują się
tą dziedziną nauki. Koło
chemiczne prowadzi Ewa
Kostkiewicz, nauczycielka
chemii w SP w Krynicy
Morskiej.
(vźnga, gal)

PLANUJ WEEKEND

(vźnga)

WARTO WIEDZIEĆ

młodym mieszkańcom

KWIDlYN
tel. 279·26-31
MALBORK
od godz. 6.30 do 18.30, tel.
9313, w pozostałych godz. 272·
36·01, wew. 328
NOWY DWÓR GDAŃSKI
tel. 247-23-81

11.00 Konkurs wielkanocny
W świetlicy Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Stegnie odbę
dzie się konkurs wielkanocny Może w nim uczestniczyć każdy; kto chce wykazać się zmysłem kulinarnym. Pod ocenę jury będą
poddawane różne potrawy
wielkanocne i ciasta. Ponadto, dodatkowym elementem świątecznym będą
palmy i pisanki. Autorzy
najlepszych prac i najsmaczniejszych potraw zo-

przeboje

JEDZENI
NA TELEFON

USA (15 lat)

18

10 zł

skim. Uczestnictwo w zjeź
dzie wraz z balem wynosi
150 zł, natomiast udział tylko
w części oficjalnej 50 zł. Pieniądze należy wpłacić na
konto: BIG BG SA II O/ Nowy Dwór Gdański 1160129272212-132, dopisek SO-lecie
LO. Szczegółowych informacji zasięgnąć można pod numerem telefonu: 247 20 21.

s nitarnych, ul. Wiślan,
2, tel. 279-24-01
MALBORK
Energetyczne 272-29·52, Gazo
we 272-39·57, Wod. Kan. 272
36·27, Ciepłownie.ze 272 ·31-83
NOWY DWÓR GDAŃSKI
Energetyczne 247·27-33, Gazo
we 247-42-36, Wod. Kan. 247
22-18, Ciepłownicze 247-26-58
247-46-18

SZTUM
Energetyczne 727-22-18, Wod
kan. 277-22-14, Ciepłownicze
277-29-57, Gazowe 277-29-09,
DZIERZGOŃ
Energetyczne 276·25-20, Wod
kan. 276·25·66, Ciepłownicze
276"22-06, Gazowe 276·25· 12,

NOWY STAW
Gazowe 271-51-0

(vźnga)

" Cube **
• sensacyjny
• reż. Vincenza Natali
. • wyk. Maurice
Dean Wint.
Nicole, DeBoer
• Kanada
• 90 min

Sześć

osób budzi się w zamknię·
· labiryncie. Mają
szansę uciec ze śmiercionośnej
pułapki jedynie pod warunkiem,
że zdobędą się na współpracę.
tym

więzieniu

Wejhera 3, tel. 247-24-0
KRYNICA MORSKA, tel. 247-65
27
OSTASZEWO, ul. Kościuszki, tel
247-13-28
STEGNĄ ul. Gdańska 55, tel
247-81-71
SZTUTOWO, ul. Gdańska, tel
274·81·51

>: z1 TJ- H l.iV
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Zapasy. Karolina Bil

V liga

ojed ie
na olimpiadę
Wciąż

bez straty punktów w rundzie wiosennej pozostaje zespól nowodworskich Żuław,
który wygrał dotychczasowe trzy spotkania.
W najbliższą niedzielę
drużyna ta jedzie do
Sztumu na mecz z aktualnym liderem, gdzie
jednak ciężko będzie
podtrzymać passę.

W meczu dwóch tegospadkowiczów
rocznych
z IV ligi o niebo lepszy okazał się Jurand Lasowice, wygrywając z Rodłem aż 5:0.
Do przerwy nic nie zapowiadało tak wysokiego wyniku, gdyż gospodarze prowadzili tylko 1:0.
Najwięcej bramek padło
w Nowym Dworze Gd.,
gdzie gospodarze pokonali
Powiśle Stary Targ 4:3. Wygrana ta sprawiła, że Żuła
wy zmniejszyły dystans do
lidera do czterech punktów;
a przecież w najbliższą sobotę zmierzą się z prowa dzącą drużyną i przy wygra nej ich straty zmniejszą się
do zaledwie jednego punktu. Stało się to możliwe
dzięki wygranej LZS Waplewo nad Olimpią Sztum.

Karolina Bil po wygranej walce podczas turnieju w Koronowie.
Fot. Archiwum
arolina BjL zapaśnicz przerwie od ostatniego starka LKS Zuławy Nowy tu nie miała wyczucia walki.
Dwór Gdański, będzie jedy- Jej przeciwniczka zrobiła
nym zawodnikiem tej sekcji, dwa razy zejście do nóg
barwy i próbowała wykonać barreprezentującym
klubu podczas Ogólnopol- dzo groźny i wysoko punkskiej Olimpiady Młodzieży towany chwyt. Przy drugiej
Awans na olimpiadę uzy- próbie ta sztuka prawie się
jej powiodła i Karoli
skała dzięki złotemu medalowi, wywalczonemu pod- znajdowała się w pozycji ,
czas turnieju kwalifikacyj- grożonej.
Walka sprowadziła się do
nego w Koronowie. W kategorii wagowej 49 kg zajęła parteru.
Przeciwniczka znajdowapierwszą lokatę. Tegoroczna olimpiada odbędzie się ła się u góry: W ostatnim
w Piotrkowie Trybunalskim. momencie Karolinie udało
Zawody były dużym wy- się jednak to zmienić i to
zwaniem dla reprezentantki ona przeszła do ataku.
- Będąc u góry przystąpi
Żuław. Ostatnim startem,
w którym uczestniczyła, by- ła do wykonania bardzo
trudnego chwytu - mówi K.
ła ubiegłoroczna olimpiada.
Zapięła
uprawiające
Chmielewski.
Dziewczęta,
jeszcze ani jednego punktu. zapasy w stylu wolnym, nie przeciwniczce tzw. walizkę.
Fot. Anna Arent
mają tyle okazji do startów;
W tym chwycie łapie się
co chłopcy trenujący zapasy przeciwniczkę jednocześnie
16 34:46
12. Walsza Pieniężno
za nogę i głowę i wykonuje
w stylu klasycznym.
13. Pogoń Prabuty _,,,J6 „ 21:41 1
Karolina Bil była bardzo rzut. Podejście było bardzo
12 24:41
14. Unia Susz
stremowana przed finałową trudne, ponieważ przeciwWyniki V ligi:
niczka leżała płasko na mawalką. Na macie spotkała
LZS Waplewo - Olimpia się z utytułowaną zawod- cie. Karolina jest jednak
bardzo silną zapaśniczką
Sztum 1:0, Olimpia Kisielice niczką gospodarzy turnieju.
Przegrana walka ozna- i próba okazała się udan2
- Pogoń Prabuty 2: 1, Syrena
Dzięki temu ryzyko
czała dla Karoliny niezaMłynary - MGKS Tolkmicko
mu chwytowi walka przy2:1, Jurand Lasowice - Ro- kwalifikowanie się do OOM.
- Początek walki był bar- brała nieoczekiwany obrót.
dło Kwidzyn 5:0, Żuławy
Nowy Dwór Gd. - Powiśle dzo trudny - mówi Krzysz- Przeciwniczka z Koronowa
Stary Targ 4:3, GKS Garde- tof Chmielewski, trener no- przegrała walkę, kończąc ją
wodworskiej sekcji zapa- na łopatkach.
ja - Gmina Braniewo 3:1.
(boro)
(]ac) sów. - Karolina po długiej

K

Kryzys Olimpii

Nowodworskie Żuławy w rundzie wiosennej nie straciły

Zespół gości w rundzie
wiosennej przeżywa chyba
kryzys, gdyż na możliwe
dziewięć punktów zdobył
zaledwie cztery Swoją
szansę, podobnie jak Żuła
wy, wykorzystała Syrena
Młynary: Drużyna ta pokonała przed własną publicznością MG KS Tolkmicko.
Nadal trwa dobra passa
GKS Gardeja. Zespół ten
nie najlepiej spisywał się
w rundzie jesiennej. Teraz
natomiast stał się groźny
dla każdego. W dotychczasowych trzech spotkaniach

zdobył

siedem punktów
na 10 miejsce.
Tym razem w Gardei poległa Gmina Braniewo, ulegając gospodarzom 3:1, ale do
przerwy było 3:0.
Już wtedy więc wiadomo
było, że goście raczej nie
pokuszą się o punkty. Nieźle
idzie również Olimpii Kisielice, która dzięki sobotniemu zwycięstwu nad Pogonią
Prabuty awansowała na
i

awansował

szóstą lokatę

kosztem Rodła

Kwidzyn.

Tabela V ligi:
1, Olimpia Sztum..
2. Syrena

Młynary

X35 43·16 _:
31

44:28

28

33:245

3. tutawy Nowy Dwor Gd31 -~ 36:20
4. LZS Waplewo

5. Jurand Lasowice
6. Olimpia Kisielice 2
7. Rodło Kwidzyn
8. MGKS Tolkmicko
9. Gmina Braniewo,--.
10. GKS Gardeja
tł ~Powiśle Stał)' Tar~

i

. .26 . 31:2~

~

6 32:35
23 21:25

~

22 34:23
- 21 "'N 34:38 jJ

19

19:29

18 27 :39J
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ZOSTAW KUPON
W LOKALNYM
BIURZE OCWSZEŃ
PRZEŚLU KUPON POCZTĄ
• pod adresem lokalnego piura ogłoszeń
• pod adresem gdańskiego biura ogłosxer\

80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9111

podpis

[m

WRZUĆ KUPON DO NIEBIESKIEJ

~

PRZEŚLIJ FAKSEM
• do lokalnego biura ogl05Zeń

SKRZVNKIDB

Stacje Paliw
z dostawą do domu
po konkurencyjnej cenie

• do gdafukiego biura oglweń
fax (058) 300.35.og

83-334 Miechucino
tel. (058) 684-51-21
84-220 Strzebielino
tel. (058) 676 24 84
(058) 676 24 85

76-241

NowaDąbrowa

tel. ~059) 811-34-78
tel. 059) 811-34-57

R-12679

• Nasz Tygodnik ŻUŁAWY I MIERZEJA. Tygodniowy dodatek lokalny do .Dziennika Bałtyckiego·

Ukazuje się wraz z piątkowym wydaniem gazety. • "Wydawca: .POLSKAPRESSE" spółka z o.o. oddział Prasa
Bałtycka, 80-886 Gdańsk ul. Targ Drzewny 9/11. • Redaguje zespól reporterów .Dziennika Bałtyckiego· Nowy Dwór Gd., pl. Wolności 1. te!./fax (0-55) 247-43-63. tel. (0-55) 247-35-60. Redaktor prowadzący:
Tomasz Chudzyński• Sekretariat wydania - Elbląg, tel. 236-13-13. • Biuro reklamy: Nowy Dwór Gd. tel. (0-55) 247-43-63. Elbląg (0-55) 235-27-77, Gdańsk - tel./fax (0-58)301-20-94.
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ZATRODNilĘ

CHAŁUPNIKÓW. Ciekawa,
uczciwa praca wdomu (również
biurowa). Godziwe zarobki. Pła
ca, dostawa, odbiór gwarantowane umową. Kontakt pisemny
,Home Work' Kazimierz Murawski, ul. Młodzieżowa 17/12 89604 Chojnice
KIEROWNIKÓW regionalnych
wbranży ubezpieczeniowej, tel.
058/777-52-88 godz. 8· 14 lub
0601/32-98-03
KUCHARZA, kucharkę, pomoc
kuchenną, kelnerkę, ze znajo·
mością języka niemieckiego,
w sezonie letnim w Rowach,
(059)84-31-837
MASARZA zatrudni firma EMF,
specjalizująca się wbranży mię
sno· piekarniczej, wiadomość
stoisko wMalborku ul. Targowa
(Rema 1000), 055/273-30-44
STOLARZE- atrakcyjne zarobki,
oferuje firma wNowym Dworze
Gdańskim, tel. 0501/52-07-08
STOLARZV samodzielnych, wykwalifikowanych, Nowy Dwór
0501/52-07-08
umowa,
CHAŁUPNICTWO
urządzenia gratis, Jwes·, Maczka 18/2, 82-200 Malbork,
(znaczkki 3 zł), kontakt listowny
ń"'l-UPNIKÓW, 150 zł dzien;aly kraj. Gwarantujemy
vo0iór, zaopatrzenie, umowy.
l~lormaCJe bezpłatne: ,Tele·
Top' 99-300 Kutno, Mickiewicza
3, 024/355-16-51

KONSULTANTKI Avon po·
szukuje, tel. 055/279·92·36
PRACOWNIKÓW, energiczne
osoby chcące osiągnąć sukces,
0581777-52-88 godz. 8· 14 lub
0601/32-98·03
długopisów,

SKŁADANIE

0604/52-95-68

[S:KAM .PRA:J
GŁÓWNY księgowy poprowadzi
księgi

handlowe, KPiR, rejestry
VAT, PIT-y, rozliczenia ZUS, lub
nadzór nad księgowością, tel.
(055)278· 15· 11
t 22-LETNIA, pracowita, dyspozy·
cyjna, wykszt. średnie ekono·
~e. po kursie komputeropodejmę pracę wKwidzy1111,, tel. (055)278-18-32
MŁODA, dyspozycyjna, ambitna, pracowita. wykszt. średnie
ekonomiczne, kurs komputera·
wy, Windows, World. Excel,
z doświadczeriem w handlu
i gastronomii, tel. (055)278-18·
32
PRZEPISYWANIE I edycja
prace magisterskie, dyplomowe,
dowolny tekst, tel. (055)279·35·
95
RENCISTKA księgowa, spokoi·
na, pracowita, dyspozycyjna,
poszukuje pracy wksięgowości,
hurtowni, lub sklepie (spożyw
cze), tel. (055)279-03-67
TŁUMACZĘ korespondencję li·
słowną, towarzyską, rodzinną,

polski, niemiecki, bezpłatnie, tel.
(055)279-27-84
WYWIOZĘ wraki samochodowe
i inny ziom, tel. (055)279-39-75
ZAOPIEKWĘ się dzieckiem, tel.
(055)279-36-68
.

-

l MOTORYZACJA
t

..

DAEWOO 2,5 TXT, prawie no-

wy, tel. 247-28-33

PRACA

k

AUDI 100, rok. prod. 1988/89,
ABS, EL, stan techn. bdb, tel.
(055)247-22-70, (0501)73-36-76
AUDI 80 84, 93 r., 2.0 E, bogate
wyposażenie, cena do uzgod·
nienia, tel. (055)279·26·55 po
15.00

ŁOSZENIA
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i MIERZEJA..

DAEWOO Matiz, 99 r., Life,
srebrny metalik, poj. 800 cm, 4
tys. km, tel. 055/261-06-75
DT-75 z silni~iem 100 KM, cena
do uzgodnienia, tel. (055)27993-00
FIAT 126p, 30 tys. km, fotele lot·
nicze, AA, li właściciel, .tel.
(055)279-82-13 do 15.00, 26119-14 po 16.00
FIAT 126p, 86 r., 1700 zł, biały,
nowy akumulator, siedzenia lotnicze, duży zegar, szerokie zderzaki, przegląd do XI 2000 r., tel.
(058)342-73-21 pr. Marcina
FIAT Cinquecento, 1996 r., 11
200 zł, 700, 73 tys. km, morski
metalik, M, BS, KT, li właści·
ciel, Gdańsk tel. (0602)64-50·35
FORD Escort kombi, 1996 rok,
poj. 1.3, bogate wyposażenie,
058/303-19-50
JELCZ 316, 78 r., 3-osiowy, tad.
11 ton + przyczepa 083, 84 r.,
tad. 1Oton, tel. (055)279-18-96,
(0603)92-26-61
MAZDA 323 F, 13 500 zł, 1,816
V, biała, CZ, tel. (058)347-6168, (0601)65-97-88
MAZDA Xedos 1,6. rok prod.
1996, ABS, klima, SZ, skóra, cena 42 OOO zł, tel. (055)279-47·
14 do 18.00, (055)275-16·88 po
-18.00
OPEL Audi kombi, 1,7 TD, 1994,
120.000 km, CZ, I, S, R, wspomaganie, poduszka, relingi, roleta, 058/582-42-40
POLONEZ 1500, 5 biegów
benz./gaz, 1500 zł, tel
(0602)23-62-62
SCANIA, ciągnik siodłowy 400
KM va. na resorach, 89 r., nieeksploatowany w Polsce, 50
OOO zł do uzgodrienia, pilne, tel.
683-35-06 po 19.00. (090)6237-38, (0501)62-37·38
STAR 200 (po remoncie),
(058)685-65· 74
STAR 200, plus przyczepa,
D 50, oplandekowana, tel.
058/684-20-02
VOLKSWAGEN, ciężarowy LT55, 1994, (059)81 ·31-361, 0·90511-940
1/'N Golf, 1,6, benz, 1993 r., M,
CZ, WS, R, garazowany, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena do
uzgodnienia, tel. (055)279-7511
1/'N Golf, 1,6 benz., 93 r., AA,
CZ, WS, R, garazowany, zadbany, atrakcyjny wygląd. cena do
uzgodnienia, tel. (055)279-7511
1/'N Golf, 1,6 GTi, 4500 zł, zielony metalik. tel. (055)261-15· 79,
(0601 )50·96·64
VW Golf 11, 1,3, 1985, stan bardzo dobry, 0603/429-228
1/'N Golf li, 1.6 D, 185 tys. km,
12 OOO zł, tel. (055)279-49· 13
po 16.00
VW Golf Ili, 1994, 82.000 km,
granatowy, AA, CZ, I, S, R,
wspomaganie, regulacja kierownicy, 2xpoduszka, 058/562-9561
ALUFELGI- przedstawiciel WSK
Gorzyce- producenta felg aluminiowych, Gdynia, początek obwodnicy, koło Hit. Cena detaliczna od:. 13" 165 zł,, 14" 325, ,15"
375. Zapraszamy klientów indy·
widualnych, firmy. Upust dla
firm. 058/661-00-04
KOPARKA KM· 251 (wędka),
stan idealny, tel. 0551261·63·09
LAWETA 2-osiowa, oryginał,
niemiecka, najazdy aluminiowe,
94 r., 5000 zł po kapitalnym remoncie, tel. (055)272-70-74
MOTOROWER Ogar 205, 1987
r., wbardzo oobrym stanie, dużo
nowych części +części zapasowe, cena 500 zł, tel. (055)277·
44· 16, prosić Pawła
NACZEPA dwuosiowa, na poduszkach, cena 4.000 zł, tel.
0581681·74-97

.

SKUTER Honda PX 50 R, rok
prod. 1989, cena 1200 zł, tel.
(055)277 -44-16, po południu
SPRĘŻARKA WD53, piaskarka,
0581682·36·32

f
DAEWOO Tico, 058/56-139·14,
0602/31-28·73
FIAT Cinquecento, 700· 900,
058/56-139-14, 0602/31-28-73
FIAT Punto, 058/56-139-14,
0602/31-28· 73
OO, powypadkowe, rozbite,
(058)55-69-625
OO powypadkowe, 0-604·
228-214

A 0602112·27·90. Powypadkowe, zniszczone

AMUTOS

powypadkowe
0602·726·296
powypadkowe,
AUTA.
0·604-846-202, rozbite,
0·90-615-163
AUTA powypadkowe, skoro·
dawane 0604/444-422
AUTA powypadkowe. zniszczo·
ne, 06011784·002. Gotówka
MOTOROWER Komar lub Ogar
do 150 zł na chodzie, z doku·
mentaqą, kupię, tel. (055)27574-18, po 15.00, prosić Michała

POWYPADKOWE,
spalone, 0602-282-830
WSZVSTKIE powypadkowe,
zniszczone, 058/531-28-56,
0602/65-32-88
INNE

ATRAKCYJNE! Dostawcze.
Mikrobusy. (Wypożyczalnia),
(058)552·75·22, 0601 /65·
16-72

AUTO! Glas!
Sprzedaż, montaż.

Tel. ca~
kraj 94-49: Tczew 532-01·
80; Malbork 055-27282·99; Bytów 059/822·
Grudziądz
32-60,
056/463-84·97; Koście
rzyna 686-58·06, 686·26·
42; Starogard ·Gd. 775·
14-99; Słupsk 0591842·
50-29
AUTO· Szyby Jaan. Sprzedaż,
montaz. Wrzeszcz 058/344·
12-81, Kościuszki 8; Orunia
0581309·02·51, Trakt Sw. Woj·
c1echa 223; Gdynia 0581620·
49· 77. Kapitańska 4; Elbląg
055/234-57-09, Metalowców 1;
Kwidzyn 055/279-28·12,
Piękna 3; Słupsk 059/842-51 ·
80, Przemysłowa 128
KWIDZVN Zatorze, mieszkanie,
3-pokojowe, zar,ienię, na 2
mieszkania: 2-pokojowe i kawa·
lerkę, 1el. 055/279-05-67
MAZDA Xedos 1,6, 1996 r.,
ABS, K, S, skóra, 42 OOO zł, tel.
055/279-47·14 do 18.00,
055/275-16·88 po 18.00
SCANIA, 400 KM, V8, na reso·
rach, 89 r., nieeksploatowana
w Polsce, 50 OOO zł, na sam.
Man, Daf lub Volvo z plandeką,
pilne, tel. 683·35·06 po 19.00.
(090)62·37 ·38, (0501 )62-37-38

SPRZEDAM

BIAŁA Góra, gm. Sztum, pół do·
mu, lub wynajmę. Biała Góra 19
BIAŁKI, działka budowlana, 11
arów + budynek gospodarczy,
atrakcyjnie położona, tel. (0604)
17-88-92

BORZECHOWO działka rekreacyjno budowlana, 4400 mkw,
z budynkiem 50 mkw, przy lesie, nad jeziorami, przy trasie,
Kościerzyna· Toruń, 058/588·
49·32
ELBLĄG ul. 1-go Maja lokal
użytkowy (200 m kw) 055/23249-92
GDAŃSK! Dom jednorodzinny
(172), 058/301-11-09
GDAŃSK! Pensjonat zrestaura·
cją; nieruchomość (5.000) na
działalność (odnajmę), 058/301·
11-09
JAROMIERZ, działka budowla·
na, tel. (0601 )68-46· 79
KARTUZY Zielone Wzgórze,
działka budowlana, o pow. 301
mkw, budownictwo szeregowe,
plany budowy, tel. 058/681-03·
•
95

--

SADLINKI, działka budowlana.
uzbrojona, sprzedam, tel.
(0550275·13·29, (0601)70-67·
34
SZTUTOWO · dziatka budowla·
na, 850 mkw., tel. (055)247-8468

f

TC7EW, dom jednorodzinny, 170 m kw,
sprzedam, 0604/137·

DRZWI aluminiowe, zewnętrz·
ne, białe, stan bdb, tel.
(0602)27-62-24, (055)261-30-42

899, 0606-453-689

GRZEJNIKI fawiery, piec CO,
okna drewniane z żaluzjami
z demontażu, tel. (055)278-25·
03, (0603)96-13-24

1,2 ha ziemi, Ili klasa, przy sza·
sie, tel. (0604)14-71-40
DOM + działka 10 arów wMie·
rzęcinie gm. Nowy Dwór Gd.,
lub zamiana na mieszkanie
w Nowym Dworze Gd., tel.
(055)427-28-99
DOM jednorodzinny, wolno sto·
jący, z zabudowaniami gosp.,
działka 76 arów, Krastudy 2, 82·
433 Mikołajki Pom.
rolne
GOSPODARS'TWO
o pow. 12 ha z budynkami, in·
wentarzem, tel. (055)247-21-28
MIESZKANIE własnościowe, 62
mkw., tel. (055)278-68-07
PóŁ bliźniaka 150 m kw., 5pok., WC, CO, garaż, telefon,
działka, 30 kn od Gda1ska,
zdecydowanie sprzedam poni·
żej wartości, 140 ooo zł, tel.
(055)247-51-57

~

~

-- .. - --

DOBERMANY, szczenięta, brą
zowe, 2,5-miesięczne, zdrowe,
wyrośnięte, po ładnych rodzi·
cach, do wglądu, tel. (055)279·
73-48, 279-32-28, (0606)19·20·
53
KOSIARKA do trawy, używana
rok, samozbierająca, stan bdb,
tel. (055)279-12-21
KOT perski błękitny. 2 lata, ta·
nio, tel. (055)261 ·05·39
ŁÓDKA wędkarska, do transportu na dachu samochodu, cena
550 zł, tel. (0601)75-40-64
MARCHEW- większa ilość, tel.
(055)275-15· 74
PIEC gazowy CO 6 kW, 300 zł,
tel. (055)279-90·20
PSZENŻVTO jare, siewne, cena
600 zł/ tona, pszenicę jarą, cena
550 zł/ tona, 0581684·32·92 po
16.00
REGAŁY sklepowe, lady oszklo·
ne, stojak odzieżowy, urządze
nia gastronomiczne, patelnia
elektryczna, taboret elektryczny,
krajalnica do warzyw, tel.
055/279-45·58 po 18.
ROTIWEILERY, szczenięta, rodowodowe, bardzo tanio, pilnie,
tel. 055/279/59·50, 0606/275·
844
SIATKI, słupki, drut kolczasty.
Transport bezpłatny. 059/81127-17, 0602/277·559
SPRĘ2ARKA 2-ttokowa, 400 I,
stan bdb, tel. (055)272-98-47

KREDYTY
·

DOM

'

gotówkowe

-.,

bez poręczycieli,

O% 1 wpłaty
Epos,

MEBLE antyki: serwantki, biblioteczki, bieliźniarka, bufet, szafa,
łóżko, lustro, kredens, krzesła,
nocne szafki, fotele, tel.
(055)272-12-79
ODKURZACZ Rainbow. tanio,
tel. (055)279-53-69

KRZV2ANOWO- Stare Pole,
mieszkanie, 52 m kw., garaż,
SIATKA ogrodzeniowa PCV,
budynek gospodarczy, ogród,
4,50 zł/mkw.+ VAT, ocyntel. (055)271-36-69
kowana 3,80 zł/ m kw. +
KWIDZVN, mieszkanie własno·
VAT, tel.i fax 058/682-51-38
ściowe, 43,56 mkw., 2-pok., tel.
(055)279-46-69, 279-75-19
WERSALKA, 2 fotele, 2 pufy,
KWIDZVN, ul. Sienkiewicza,
400 zł, tel. (055)279-90-20
dom, tel. (0601)68-46-79
KWIDZVN, ul. Sienkiewicza 11,
11UPIĘ
dom 5 pokojowy z działką, 4,5
,ara, tel. (0601)68-46-79
LODÓWKA, używana, niedroga,
KWIDZVN mieszkanie, M-3,
(055)279-93-01
tel.
własnościowe, 51 mkw., I pię·
LODÓWKA używana, niedrogo,
tro, tel. (055)279-10-58
tel. (055)279·93·01
KWIDZVN mieszkanie wlasroKWIDZVN, mieszkarne 3-pokośct0we, 42,5 mkw.,I piętro, tel.
jowe, w nowym budownictwie,
(055)279-29·44
tel. (055)278·24·86, (0601 )68KWIDZVN mieszkanie wlasro64-74,
śc1owe, 69 mkw., M-3, I piętro,
KWIDZVN lub bliska okolica,
tel. (055)279-17-37
nieduży domek lub małe mieszKWIDZVN Zatorze I, mieszkanie
kanie, do 60 OOO zł, tel.
własnościowe, 2-pok., 43,56
(0605)04-95· 19
mkw., tel. (055)279-68-98
AUTOKARY, 058/531-46-60
KWIDZVN Zatorze I, mieszkanie KWIDZVN lub bliska okolica,
BAŁ TYK- Stegna, majówka.
2-pokojowe, nieduzy domek lub małe miesz·
własnościowe,
0551274-72-37
wczasy,
tel.
zł,
OOO
60
do
kanie,
43,56 mkw., tel. (055)279-68-98
KWIDZVN Zatorze li, mieszka· (0605)04-95-19
CONCORDIA
rne M 5, 75 mkw., li p., 1200
Wfjazdów autokarOWfch
lider
zł/m kw., tel. (055)279-45-79 do
~ i wPolsce, najniższe ceny, Wf·
19.00, (0602)73-19-70
LISEWO kl Tczewa, dziatka bu· BIAŁA Góra gm. Sztum, pół ślemy gratis katalog, (052)581 •
dowlana 1100 m kw., pełne domku sprzedam lub wynajmę, 10-12, 581-1(}-13
uzbrojenie, cena 25.000 zł, tel. Biała Góra 19
ROWER górski, 150 zł, sprze·
055/277·36·92, e-mail: Jarek- KORZENIEWO, domek jednoro- dam, tel. (055)277-44-16, po pogol@kki.neUpl
dzinny + działka 86 arów, za- łudniu
LUBNOWY, małe gospodarstwo mienię na kawalerkę wKwidzyrolne. 80 ha, z nowymi zabudo- nie, tel. (055)279-51-67
ROWY· pawilon handlowy. odrla}
mę, diwość noclegu, (059»f
waniami, wtym 6 ha lasu, 1 ha
KWIDZVN, mieszkanie 115
.39-747, po 15.00
stawu, tel. (0550278· 72·93
m kw., 3-pok., duża kuchnia,
LUBNOWY Male, gospodarstwo WC, spiżarka, I p., zamienię na
.
rolne. 80 ha, z nowymi zabudo·
mniejsze, do 60 mkw. Kwidzyn,
i USŁUGIROlNE
waniami, wtym 6 ha lasu, 1 ha
ul. Grudziądzka 42/4
~-~----- ~stawu, tel. (055)278· 72-93
KWIDZVN, mieszkanie lokatormieszka·
Gdarski,
NOWY Dwór
sko-własnościowe, 3-pok., zanie M-4, 59 mkw., os. Wyszyń·
mienię na 2 mieszkania · kawa·
skiego, tel. 247-37-94
~.,....,;.'""'-~-~...,
lerk~ i 2-pokojowe. Wiadomość,
ORKUSZ, działka 2,17 ha, prze5/8
Chrobrego
ul.
BALKONY kompleksowe, zabukwalifikowana, na działki rekre·
1
acyjne, malowniczo położone, KWIDZVN, mieszkanie lokator· dowy, okna rozsuwane,
przy jeziorze, lesie, tel. 055/278- ska-własnościowe, 3-pokojowe, 058/682-47-21, 058/682-45-03
zamienię na 2 mieszkania- ka·
26-73
BIOTERAPEUTA ,Bo'.esław'·
i 2-pokojowe, ul. Chro·
walerką
PRABUTY, centrum, mieszka·
leczy metodą niekonwencjonalnie 3pokojowe, 45 mkw., I pię brego 5/8
ną. Godz. przyjęć: 12.00· 16.00
KWIDZVN, mieszkanie M-2 wła
tro, cena 47 OOO zł, tel
wtorki, Sztum ul.Lipowa 3
więk·
na
zamienię
snościowe,
(055)278-26·21
(Ruch)
PRABUTY, dom wolno stojący, sze, mogą być okolice Kwidzydo wuykończenia, wtym 7arów na, lub kupię domek do remon·
BIURO matrymonialno- to·
ziemi, cena 11 O OOO zł, tel. tu, tel. (055)261-12-52,
warzyskie, ,Iwona', 0·604(0601 )57· 11-18. (076)846-00-80 (0602)55-99-97
40-30-30
PRABUTY, mieszkanie 62 KWIDZVN, mieszkanie M 1,
m kw., nowe budownictwo, wnowym budownictwie, zamie· BUDOWA kompleksowa, dodrewniane podłogi, tel. 055/278· nię na większe wstarym budow- mów, 058/681-74-97.
22·41
nictwie, tel. (055)279-50-51
DŁUGI, handel, odzysk, 307-42PRABUTY, ul. Czarnieckiego, KWIDZVN, mieszkanie TBS, 3· 16, 307·44·17
centrum, budynek mieszkalny, pok., 70 m kw., zamienię na
zabudowy,
budynk; gospodarcze, garaż, mieszkanie wTBS lub na miesz- DRZWI przesuwane,
sad, posesja ogrodzona siatką, kanie w starym budownictwie, szafy, garderoby, 058/682-4721, 058/682-45·03
cena do uzgodnienia, tel. tel. (055)261-75-66
(055)278-27·16
KLOCE rzeźnickie Dzierżąż·
KWIDZVN, poszukuję mieszka·
RANIEWO, mieszkanie 41,5
no koło Kartuz, tel.
nia, tel. (0605)04-95-42
mkw., własne CO, mała dzier(0·58)681-28-98
wła·
M3
mieszkanie
KWIDZVN
żawiona działka, strych do zago·
spodarowania, miejsce na po- snościowe, 51 rn kw., I piętro, KOREPETYCJE historia, stustawienie garazu, tel. (0605)53· zamienię na M4, tel. (055)279- dent prawa UMK wToruniu, tel.
10·58
75-18
055/272-20-88
mieszkanie 2-poko·
ZAMIENIĘ
ROZAJNY, pól domu dwuroKOREPETYCJE historia- stu·
podobne.
na
kw.,
m
54
jowe,
dzinnego, lub zamienię na
mieszkanie w Kwidzynie, tel. może być zadłużone do 5000 zł, dent prawa MMK wToruniu, tel.
055/272·20·88
tel. (0604 )48·65-09
(055)275-17-44

r=:::-~
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Malbork· Kadtowo, ul. Główna 2
(nad Edeką), tel. 055/273-29-55
NAJSTARSZA i solidna wytwórnia pustaków i bloczków na Kaszubach, plus transport piasek
i pospółkę, Władysław Jaskowski, Golica, 83·321 Mściszewi·
ce, gm. Sulęczyno, tel. 058/685·
00·30, 058/681·62-16
OCIEPLANIE dachów betonowych, 058/681-74-97
OCIEPLANIE domów pianką
krylaminową, ekologiczną z atestem oraz styropianem wdmuchiwanym w izolację powietrzną, tel. 058/681-74·97
PARKIET-

producent
gwa(058)672-78·38
rancja,
(transport gratis).
sprzedaż, układanie,

PRZEWIEZIEMY
090/66-44-44

wszystko,

SCHODY drewniane- produ·
cent, tel.!fax (059)84-26-671
TYNKI· 058/684-91 ·27
-·-

-

--

CEL oferuje: leasing operacyjny, kapłtałowy, atrakcyjne
Elbląg
ubezpieczenia.
ul.Zw.Jaszczurczego 1OB,
055/235-41 ·98,
tel.
0602/655-418, 0601/57-2742

GOTÓWKA
48 godz.

bez poręczycieli
osoby samotne i bez zgody
współmałżonka,

4.000,rataok.120,·
PBK Gd· Wrzeszcz, 520·2632, Wejherowo, 672·25·40
W.

S.A

tel. 346 12 81
Gdańsk,

ul. Grunwaldzka 99/101

KREDYTY
HIPOTECZNE
na zakup/zamianę
domu, mieszkania,
na zakup działki

OFERTA
SPECJALNA

058/681-06-12
SUKIENKA, ślubna, szyta na
zamówienie, wsalonie Marietta,
rozm. 36· 40, bardzo efektowna,
tel. 058/681·34·52
SUKNIA ślubna firmowa „Elizabeth", rozm. 36138, z tafty, tyt
ozdobny, halka, rękawiczki gratis, stan bdb, 400 zt, tel. 277·20·
19pr. Zo~
Dzierżążno,

ROLNCZE

CHŁODZIARKA do mleka, 1000
I i dojarka przewodowa· sprzedam, tel. 059/821-28-72
DOJARKĘ przewodową AlfaLawal, używaną· niedrogo,
058/561-81 ·96
KOMBAJN zbożowy ,Volvo', 4ry sztuki· sprzedam, 0602/28·
96-01, 0604n1 1·768
KOMBAJN zbożowy, Claas
John Deer, sprzedam, cena od
12 tys. złotych, tel. 059/821-28·
72
SILOSY paszowe z blach ocyn·
kowanych falistych produkuje
,AgroMet" Gdynia. ul. Olgierda
88 a, tel. (058)625-43-27 po
19.00, 06061912·583
SNOPOWIĄZAŁKA Warta li, tel.
058/684-93·39
SPZEDAM kombajn zbożowy
Bizon Z50, tel. 247-83-37

~--~

ZDROWIE

--~--~~

kredyt hipoteczny na 30 lat
oprocentowanie IO%
w skali roku.
KREDYTY
DLA PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH
KREDYTY
GOTÓWKOWE
KONSUMPCYJNE
KREDYTY
SAMOCHODOWE

SZLACHE'INE sadzonki cholnko-

·we, 0-606,336-774, o-605-068-009

Szybko! Tanio! Solidnie!

SWIERK srebrzysty· sadzonki·
idealny na plantacje choinkowe
i ogródków przydomowych, ce·
na od 1,5 do 3 zł. tel. 0581684·
54-75
TARCICA· posiadam tartak i su·
rowiec sosnowy, 058/672-26-?Z
TELEFON Nokia 5110 oraz Pa·
nasonic G450, Simplus, tel.
(0501)37-81-09
'TWORZYWO sztuczne, wyso·
koudarowe, tel. (055)279·23·39
ZBIORY znaczków stemplowanych, cena do uzgodnienia, :el.
(0604)62:04-52
ZEGAR stojący, (0·58)681-23·

RJWI/A/$'.IJ

o kontakt osobę z dosztuki kuchar·
skiej, tel. (055)247-87-18
PROSZĘ

brą znajomością

ŚLUBNE

suknie
nowe, włoskie wzory, wypoży·
czalnia, sprzedaż, czyszczenie,
renowacja, bielizna, rękawiczki,
st roli, welony, dekoracje samochodów, zapraszamy, Kwidzyn
ul. Krasickiego 26, tel. 055/279·
30-79

oo

~

.

BRUKIEW,
32·92

~J
--

żóttą,

TŁUMACZĘ korespondencję

.

I

ROlNE·

[ SPIIZaJA~ . ]
AMERYKAŃSKIE minisz·

naucery, 058/623-13-60,
627-65-95
BOAZERIE, deski podłogowe, li·
stwy, 058/342·54-31

li·

stawną, towarzyską, rodzinną,

-

polski, ~iemiecki, od

tel. 058/684-

BUK, olchę, sos~ę- dłużycę,
kupię, 0601/67-40-17
-

5

BIURO BROKERSKIE

dwutłokowa,

SPRĘŻARKA

MA8ZYNY

·

1

DROBNE, REKLA

PALETY euro, jednorazowe
1000x1200 mm, płatne gotów·
ką, konkurencyjne ceny, tel.
055/279·38·64.
PRZEDWOJENNE meble, ze·
gary, obrazy oraz inne starocie,
nawet 'bardzo zniszczone, tel.
(055)275-75-13, (0601)65-29-70
ZIEMNIAKI (Q,40/ 0,50 zł)
(058)671-28-00
ZIEMNIAKI 0,40 zł/ kg, czyste,
bez parchu i dziury wśrodku, tel.
058/681 ·03·95

ręki.

płatnie,

tel. (055)279-27-84

--

~=

l_RAZ~ ~T~EJ
RÓlNE
ROZWIEDZIONA, 42 lata, córka
3,5-roku, pozna pana
cego dzieci i
Tylko

ciepło

poważne

kochają

rodzinne.~

oferty.

Urząd
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NTN

ZUŁAWY

Nowy Dwór
t Dzienni. ~ ·

Gdański. Piłka nożna

'.

1__ B~ck,. .

piątek W trzeciej kolejce run-

dy wiosennej rozgrywek

o mistrzostwo V ligi

7 kwietnia 2000 r.

Żuławy Nowy Dwór
Gdański gościły druży

Nowy Dwór Gd.

Piłka nożna

Błękitni

pokonani

nę Powiśla Stary Targ.
Gospodarze wygrali 4:3.

Żuławy: Z. Gruszewski G. Urbaniak (86 M. Lenartowicz), S. Matusak, G. Konat, K. Przybyłowski, K.
Grzegorczyk (71 R. Bartosiński), A. Kwiecień (46 T.
Górski), M. Ziętarski, S.
Urbaniak, A. Glazer (30 P.
Studziński), A. Studziński.
W początkowych minutach spotkania przeciwnicy wzajemnie badali swoje
możliwości. W tym okresie
· każda z drużyn stworzyła
po jednej sytuacji, która
.się
zakończyć
mogła
bramką. W 26 minucie Zuławy objęły prowadzenie.
Bardzo dobry strzał z rzutu

,:

W rundzie wiosenneJ· 1'uniorzy starsi nowodworskich żuław są,

jak na razie, nie do pokonania na swoim stadio-

nie.

Fot.Anna Arent

W meczu ligi okręgowej
juniorów starszych Żu
ławy Nowy Dwór Gdań
ski wygrały z Błękitny
mi Stare Pole 4:2.
Żuławy: K. Jońca (79 G.
Sass) - R. Bartosiński, K.
Szwec, M. Żurawski, P. Mocarski, P. Holcblat, M. Kujaszewski (67 K. Wróblewski),
K. AdamO\vicz, G. Zaborski
(56 A. Gębala), A. Witt (56
K. Przybyła), T. Studziński.
Błękitni: M. Gajor - K.
Sztankowski, Ł. Kuliński,
M. Zakrzewski, K. Naudzidlo, Szczepański, W Pasiak,
Ł. Olejniak, T. Olejniak, M.
Jastak, S. Michalski (46 C.
Mentel).
Gra obu drużyn w pierwszej połowie nie mogła zachwycić. Piłkarze stworzyli
tylko kilka ciekawych akcji.
Po jednej z nich padła
bramka. Jej autorem był Tomasz Studziński, który wykorzystał

Pawła

dośrodkowanie

Holcblata z rzutu
wolnego, z boku pola karnego uderzając piłkę głową nie
do obrony. Poza tą akcją na
boisku nie działo się wiele
godnego uwagi.
Bardziej interesująca była druga połowa. Pięć minut
po jej rozpoczęciu arbiter
podyktował rzut karny dla
gości. Jego wykonawcą był

Michał

Szczepański.

Pła

strzałem

w lewy róg
pokonał K. Jońcę, który
jeszcze w rundzie jesiennej
grał na obronie. Radość
gości z wyrównania nie
trwała długo. Już cztery minuty później Żuławy powtórnie objęły prowadzenie.
T. Studziński w doskonałej
sytuacji trafił w bramkarza,
do odbitej piłki dobiegł Arkadiusz Witt i umieścił ją
w siatce. W 61 minucie
strzałem z lewego narożni
ka pola karnego bramkarza
Błękitnych pokonał wprowadzony pięć minut wcześniej Artur Gębala. W tym
momencie gospodarze prowadzili 3: 1. Goście odpowiedzieli na tego gola bardzo szybko - cztery minuty
później zdobyli kontaktową
bramkę. Po błędzie obroń
ców i bramkarza, Tomasz
Olejniak z 5 m posłał piłkę
w długi róg. Ostatnie słowo
należało jednak do nowodworzan. W 75 minucie Kamil Wróblewski minął
dwóch obrońców i wbiegł
w pole karne, gdzie został
powstrzymany dopiero faulem. Rzut karny wykorzystał sam poszkodowany,
który tym samym ustalił
wynik spotkania na 4:2 dla
skim

Żuław.

(]ac)

wolnego z 18 metrów oddał Krzysztof Grzegorczyk.
Od tego momentu inicjatywę przejęli gospodarze,
którzy niespełna osiem
minut później podwyższyli
na 2:0. Strzelec pierwszego
gola dokładnie dośrodkował i Andrzej Studziński
ustalił wynik spotkania do
przerwy.
odsłona meczu
zaczęła się pomyślnie dla
piłkarzy Powiśla, którzy
już w 46 minucie zdobyli
kontaktową bramkę. Jed-

Druga

Seniorzy nowodworskich Żuław (w białych koszulkach) pokonali po emocjonującym
meczu Powiśle Stary Targ.

nak Żuławy konsekwentnie atakowały i w 60 minucie za sprawą Sebastiana
Urbaniaka podwyższyły na
3: 1. Trzy minuty później
goście ponownie zmniejszyli dystans do gospodarzy, strzelając gola na 3:2.
Nowodworzanie udowodnili jednak, że są w lepszej _
formie niż piłkarze Powiśla i na czternaście minut
przed końcem spotkania
zdobyli bramkę, która - jak
się później okazało - dała
im trzy punkty. Celnie
uderzył Mirosław· Ziętar
ski. Goście poderwali się

jeszcze w 80 minucie, kiedy odpowiedzieli kolejnym,
trafieniem, ale to już był
szczyt ich możliwości.
Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 4:3.
W sobotę nowodworzan
czeka bardzo trudny mecz
wyjazdowy z liderem tabeli V ligi, Olimpią Sztum.
Dzięki doskonałej postawie w rundzie rewanżo
wej podopieczni Stanisła
wa Matusaka tracą zaledwie cztery punkty do sztu mian. Zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie.
(]ac) W żuławach korzystnie zaprezentowała się linia pomocy.
Zdjęcia:

Anna Arent
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