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gazynie
ro.in.: Obrona prof.
Spannera (dokoń
czenie) • Rozmowy
z Leszkiem Balcerowiczem i Andrzejem Stasiukiem • Po
festiwalu w Cannes
• Jubileusz gdań
skiej Akademii Medycznej • Jak tonął „Bismarck" • Jak
zawsze krzyżówka i horoskop.

Elbląg
Bomba, który wypod budką
z kurczakami
z rożna przy ulicy
Nowowiejskiej
w Elblągu, została
podłożona przez
nieznanych
sprawców i z meznanych powodów

Elbląg.

buchła

Miejsca dla ósmoklasistów

tr

Komorowo Żul.
W IV Gminnym Przeglądzie Pio
Dziecięcej i Młodzieżowej

senki

•

Słowiki 2000 wzięło ud.ział 28
uczniów z prawie wszystkich szkól
podstawowych i gimnazjów gminy
Elbląg .
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Kazimierzowo
W komisie samochodowym pod
Kazimierzowem do sprzedania
jest sprawny wóz strażacki.

Truso
Towarzystwo
Wspierania Badań
nad Dziedzictwem
Kulturowym Europy zabiega o powrót archeologów
do wczesnośre
dniowiecznej osady Truso

r

Po napisaniu testów kompetencji młodzi ludzie
zdjęciu: uczniowie klasy VIII a z SP 7.

wy Polonii

jaka liczba punktów wystarczy, by

bar-

Pasłęk

otrzymała zaproszenie do uczestnictwa w mistrzoswach świata, które odbędą się
w sierpniu br.
w Stanach Zjed noczonych.

str. 4

Tolkmicko
Siódmy punkt
w trzecim kolejnym meczu V ligi
zdobyli piłkarze
MGKS Tolkmicko.
W XXIII kolejce
pokonali na wła
snym boisku 3:1
(2 1) Gminę Braniewo.
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W elbląskich szkołach ponadpodstawowych na tegorocznych ośmioklasistów czeka 2
tys. 910 miejsc; o 230 miejsc
mniej niż w roku ubiegłym.
Z liczby podań wynika, że
w klasach pierwszych chce się
uczyć 2 tys. 946 młodych ludzi.
- Liczbę miejsc ustalaliśmy;
zakładając 30 uczniów w klasach. Przy nieznacznym zwięk
szeniu liczebności oddziałów,
każdy absolwent ma szansę na
kontynuowanie nauki w szkole
ponadpodstawowej - poinformowała radnych z Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu Anna
Korzeniowska, naczelnik Wydziału Edukacji UM w Elblągu.
Niestety, nie każdy piętna
stolatek może liczyć na kontynuowanie nauki w wybranej
szkole. W wielu z nich, zwłasz-

·cza w liceach, liczba przyjętych
podań znacznie przewyższa
liczbę przygotowanych dla
pierwszoklasistów miejsc.
W liceach ogólnokształcą
cych, na 1142 chętnych czeka
tylko 900 miejsc: w I LO - 150
(267 podań), w II LO - 180 (260
podań), w III LO - 150 (192 podania), IV LO - 210 (240 podań)
i w V LO - 120 (179 podań).
Właściwie nie ma naboru do
klas licealnych utworzonych
przed rokiem w Zespole Szkół
Mechanicznych i Zespole Szkół
Budowlanych. Na 90 przygotowanych w nich miejsc wpłynęło
zaledwie, odpowiednio, 4 i 6 podań.

W

pozostałych

szkołach

(licea zawodowe, licea
techniczne i technika) na 1440
miejsc wpłynęło 1466 podań.
średmch

dostać się

do wymarzonej

W szkołach zasadniczych o 570
miejsc ubiega się tylko 404
uczniów. Powodzeniem cieszy
się Zespół Szkół Ekonomicznych; o 240 miejsc zabiega tam
400 osób. W Zespole Szkól Gospodarczych chciałoby się
uczyć 202 młodych ludzi (150
miejsc). W Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych i Zespole
Szkół Handlowych liczba przygotowanych miejsc jest mniej
więcej taka sama, jak liczba

Na

przyjętych podań.
Najmniej piętnastolatków
ćhciałoby kontynuować naukę
w Zespole Szkół Mechanicznych, gdzie na 210 miejsc wpły
podań i w Zespole
Budowlanych (90 miejsc,
39 podań). Wolne miejsca są też
w Zespole Szkól Technicznych
(120 miejsc, 89 podań).
Radni wyrażali niepokój niedoborem miejsc w liceach. Konieczność pójścia do szkoły zasadniczej dla dziecka, które ma
aspiracje ukończenia liceum
może być tragedią. A. Korzeniowska zapewniła, że do tak
nęło

98

Szkół

dramatycznych decyzji nie bę
dzie musiało dochodzić.
- W każdej chwili można powiększyć liczbę klas ogólnokształcących w Zespole Szkół
Mechanicznych. Należy to do
kompetencji dyrektora szkoły podkreśliła A. Korzeniowska.
(gag)

Opublikujemy
progi punktowe
26 czerwca o godz. 12, we
wszystkich szkołach jednocześnie wywieszone będą listy uczniów, przyjętych do danej szkoły: W dzień później
można

będzie

--

porównać

wszystkie szkoły, korzystając
z lokalnego wydania „Dzien~
mka" Znając osiągnięty prze,
siebie próg punktowy, uczeń,
który nie dostanie· się do wybranej szkoły, będzie mógł
zdecydować się na inną placówkę. Ostateczne listy tego~
rocznych pierwszoklasistów
wywieszone będą 29 czerwca

wprenumeracie „Dziennik Elbląski" taniej i z darmową dostawą do domul
-

szkoły.

Fot. Aleksander Winter

Liczba podań do elbląskich liceów przewyższa o ponad
200 liczbę przygotowanych dla nowych uczniów miejsc.
W razie konieczności utworzone zostaną nowe klasy licealne.

Żaneta Kruk, reprezentująca

myślą

·

piątek

2
Warto

Elbląg.

wiedzieć
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Elbląg

Z placu na plac

ototydzień

Nazwy elbląskich
ulic i placów· (37)

W SP 25 odbył się konkurs pt.: Wiosna
artystyczna". Na zdjęciu uczniowie klasy
VI tej szkoły podczas przedstawienia.

Widok na

ulicę

1 Maja.
Fot Aleksander Winter

Łubinowa

nazwano po raz pierwszy i jak
dotąd jedyny w roku 1988. Jej miano pochodzi od nazwy rośliny łubin. 1.Jlica ta położo
na jest w sąsiedztwie innych ulic, które również noszą miana pochodzące od nazw roślin uprawnych: Pszeniczna, Rzepakowa
i Słonecznikowa.
Ulicę tę

Waleriana Łukasińskiego
Dzieje tej ulicy sięgają okresu międzywo
jennego. Nazywano ją wówczas Coburgerstrasse (ulica Koburska, od nażwy miasta
w Niemczech - Coburg 'Koburg'). Po wojnie
nadano jej obecne miano, patronem czyniąc
Waleriana Łukasińskiego (1786-1868), majora wojsk Królestwa Polskiego, współzało
Wolnomularstwa Narodowego
życiela
w 1819 roku, które w 1821 roku przekształ
cił w Towarzystwo Patriotyczne.

1 Maja
Nazwa tej ulicy pojawia się po raz pierwszy w źródłach z roku 1349: via versus molendinum (Droga do Młyna). Z roku 1409
pochodzi inny zapis: Mohle tamme, a z 1454:
Miihlendamm (Tama Młyńska). Wszystkie
trzy nazwy obejmują także obecną ulicę Romualda Traugutta. Począwszy od XVIII wieku :ha planach Elbląga pojawiają się dwie
Tamy Młyńskie - obecna 1 Maja to Innerer
Muhlendamm (Wewnętrzna Tama Młyń
ska), a dzisiejsza Romualda Traugutta Ausserer Miihlendamm (Zewnętrzna Tama
Młyńska). Miano to wiązało się z tym, że
omawiana ulica prowadziła do młyna,
wzmiankowanego już około roku 1400.
W latach międzywojennych ulicę przemianowano na Adolf-Hitler-Strasse (ulica
Adolfa Hitlera) Jej patronem został w ten
sposób żyjący w latach 1889-1945 przywódca i dyktator III Rzeszy, odpowiedzialny za
zbrodnie ludobójstwa, popełniane w Niemczech i okupowanej Europie. Po wojnie ulica otrzymała swoją obecną nazwę, którą
nadano dla upamiętnienia dnia 1 maja, bę
dącego Świętem Pracy; obchodzonym co. rocznie od 1890 roku.

Solidarność chce, aby wprowadzono zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu na
skwerze Mariana Sawicza. Oznaczałoby to likwidację ogródków piwnych.
Fot.

lbląska

Solidarność

chce, aby wprowadzono
zakaz sprzedaży alkoholu
na skwerze im. Mariana Sa wicza.
Od kilku lat na skwerze,
naprzeciwko pomnika Ofiar
Grudnia 70, latem powstają
ogródki piwne. Jest to ulu bione miejsce spotkań wiele
elblążan. W fontannie kąpią
się dzieci. Nie odpowiada to
elbląskiej Solidarności, która przekazała na ręce AnKempińskiego
drzeja
i przewodniczących klubów
radnych SD i AWS pismo
w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu.
- W tym miejscu zginął
człowiek, uczestnik patriotycznej demonstracji
twierdzi Marian Kozłowski,
przewodniczący elbląskiej

Solidarności. - Dla niektórych elblążan to miejsce pamięci narodowej. Chcemy,

Elbląg.

Sławomir

Ptasznik

uznaorganizowanie w tym
miejscu festynów i innych
imprez rozrywkowych.
- Poza względami moralnymi i etycznymi, za takim

Ustawa o wychowaniu
w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi za pewnia ochronę prawną takich miejsc. Do przestrzegania zapisów ustawy zobowiązane są organy administracji państwowej i jednostki samorządu terytorialnego.
Klienci i przypadkowi elblążanie byli propozycją
Solidarności zbulwersowani.
- Co oni chcą tu zrobić.
Smutne miasto. Chcą zabrać
najładniejsze miejsce. Przecież my nawet nie wiemy, że
tu ktoś zginął. Co z tego, że
nie będzie tu wolno sprzedawać alkoholu. Każdy może sobie sam przynieść alkohol i wypić na ławeczce.
Żadne zakazy nie zmienią
ludzi
przyzwyczajeń
twierdzi Witold Kramik, el-

rozwiązaniem przemawiają

blążanin.

aby zostało

objęte

szczególną ochroną. W tym miejscu
nie można sprzedawać alkoholu i spożywać go.
M. Kozłowski zaproponował równocześnie inną lokalizację• ogródków piwnych.
- Wspaniałe miejsce jest
Konstytucji
placu
na
naprzeciwko pomnika Odrodzenia. Miejsca jest jeszcze więcej i też zawsze jest
Tam można
słonecznie.
jeszcze więcej
urządzić
ogródków - twierdzi M. Kozłowski.

Solidarność

w swoim pi-

śmie podkreśliła także, że

za

profanację będzie

wać

także

względy

(G.P.)

prawne.

W elbląskim teatrze wystawiono bajkę
dla dzieci pt. ,,Skarby złotej kaczki".

W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej otwarto stację Lazarus. Na zdję
ciu Kazimierz Ossowski.

Minister pozwolił

spa na spr eda ·
Po półtorarocznym
oczekiwaniu, elbląski
samorząd zyskał wreszcie zgodę ministra
skarbu na sprzedaż
działek na Wyspie Spichrzów.

Bez zgody Ministerstwa
Skarbu Państwa, decydują
cego między innymi o przeznaczeniu terenów portowych, samorząd nie mógł
wszcząć procedury sprze3 Maja
daży działek na Wyspie SpiUlicę tę nazwano po raz pierwszy w 1750
chrzów. Do ogłoszenia
roku - Johannistrasse (ulica Świętojańska). pierwszych przetargów droMiano to wiązało się z położoną dawniej ga jest jeszcze wciąż daleka.
przy tej ulicy kaplicą świętego Jana, budo- Janusz Augustynowicz, nawaną w latach 1335-1340, istniejącą do 1771
czelnik Wydziału Mienia
roku, i funkcjonowało do końca II wojny Komunalnego Urzędu Miejświatowej. Po powrocie miasta do Rzeczyskiego w Elblągu przewidupospolitej nazwę tę po prostu przełożono na je, że najwcześniej oferty
język polski - Swiętojańska. W roku 1955
trafią do inwestorów jesieroku ulicę przemianowano na Parkową. Na- nią.
zwa ta związana była z usytuowanym w poNa początek, urokliwy,
bliżu parkiem. W 1981 roku ulica otrzymała
przywodny teren musi być
obecne miano, l"rzyjęte dla upamiętnienia uwolniony od popadającej
dnia 3 maja 1791 roku, kiedy to podczas ob- w ruinę byłej hali produkrad Sejmu Wielkiego uchwalono konstytu- cyjnej. Okazuje się, że rozcję państwa polskiego.
biórka szpecącej okolicę
Wioleta Engler budowli nie jest prosta, ani

~
Biskupi: Andrzej Śliwiński (po prawej)
i Józej Wysocki w rocznicę ingresu diecezji elbląskiej odprawili uroczystą mszę
św.

Wyspa Spichrzów ma stać się dzielnicą biznesu.
Fot.

tania. Problemem, mifdzy
innymi będzie konieczi\ość
utylizacji ok. 10 ton papy.
W przyszłości Wyspa
Spichrzów; zgodnie z wizją
zawartą w planie jej przestrzennego zagospodarowania, ma szansę stać się jedną z najbardziej reprezentacyjnych dzielnic Elbląga.
Rezerwowane jest tam,
m.in. miejsce pod hotel dla
ok. 500 gości oraz parkingi
wielopoziomowe. Tereny
bezpośrednio przy bulwa-

Sławomir

Ptasm1k

rze przeznaczane są dla
firm, które chciałyby w reprezentacyjnym punkcie
miasta mieć swoje siedziby.
Plan wskazuje też na tereny pod budownictwo
mieszkaniowe, ale w bardzo
ograniczonym zakresie. Docelowo na Wyspie Spichrzów ma zamieszkać,
w dwukondygnacyjnych,
szeregowych domkach, co
najwyżej około tysiąca elblążan.

(gog)
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Strażacy świętowali 125. rocznicę powołania zawodowej straży pożarnej w Elblągu. z tej okazji zostali uhonorowani

odznaczeniami i awansami.
Zdjęcia Sławomir Ptasznik

piątek

Kolejna bomba

eksplodowała

w

26 maja 2000 r.

Elbląg. Rozpatrzą

Elblągu

jeszcze raz

órka
o park
Bomba, który wybuchła
pod budką z kurczakami z rożna przy ulicy
Nowowiejskiej w Elblą
gu, została podłożona
przez nieznanych
sprawców i z nieznanych powodów.
Była to już druga eksplozja w tym miejscu. Wcze-

śniej udało się też rozbroić

ładunków

Budka
podpalana. Tymczasem właściciel budki
twierdzi, że nie wie, dlaczego miałby być celem zamachu.
- Nie wniósł nic nowego
do śledztwa - zapewnia Alina Zając z elbląskiej policji.
Osoby podejrzane o podpoprzednich
kładanie
bomb w budce przebywają
od wielu miesięcy w areszcie, a ich proces dobiega
końca. 2 czerwca ma też za 1aść wyrok.
· - Można wykluczyć, że
w ten sposób któryś
z oskarż.onych chciałby go
za pośrednitwem kolegów
zastraszyć, ponieważ nie
miał po co. Zeznania zostały złożone już bardzo dawno i taki zamach miałby
sens, ale dużo wcześniej twierdzą policjanci.
Bomba, który wybuchła,
była skonstruowana bardzo
podobnie jak te, które wybuchły wcześniej. Była to
prymitywna bomba rurowa
o niewielkiej sile rażenia.
Biegły sądowy w czasie
procesu twierdził, że tego
typu ładunek jest niebezpieczny Większe straty
mógłby spowodować jednak tylko wtedy, gdyby
1szkodzil znajdujące się
w budce butle gazowe.
Stwierdził też, że wszystkie
badane bomby zrobiła ta
sama osoba. Świadczą
o tym umiejętności piroPodejrzani
techniczne.
o podkładanie i konstruowanie tamtych ładunków
trzeci z

17-letni Mariusz ż. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Po apelacji jego sprawa zostanie ponownie rozpatrzona przez Sąd Okręgowy w Elblągu.

była też

Fot Aleksander Wmter

•

REKLAMA __

Marusza Ż.,
~ oskarżonego o zabójstwo, zostanie ponownie
rozpatrzona przez Sąd
Okręgowy w Elblągu.
Po zakończeniu procesu
w Elblągu, apelację złożył
mecenas Mariusza Z. Wnosił o złagodzenie wyroku.
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
wydał wyrok w tej sprawie
10 maja.
kilka
Wykazaliśmy
drobnych uchybień w tym
procesie - twierdzi Jerzy
Grubba, rzecznik prasowy
Apelacyjnego
Sądu
w Gdańsku. - W skazaliśmy,
że sąd nie rozstrzygnął dostatecznie motywu działa
nia oskarżonego. Poza tym,

,

z kurczakami jest ulubionym miejscem zamachów bombowych. Nikt nie wie,
dlaczego i kto to robi. Oskarżeni o poprzednie zamachy przebywają w areszcie.
Rożen

Fot.

obecnie
w areszcie. Brana pod uwagę jest także inna ewentualność, czyli próba odcią
podejrzenia od
gnięcia
M.,
Rafał
oskarżonych.
główny oskarżony w tej
sprawie, nie przyznaje się
od początku do winy 1\vierdzi, że jest pomawiany
przez innego z oskarżo
nych.
- To, że jednak po raz kolejny taka bomba wybuchła, jest zastanawiające.
Może to koledzy chcą im
pomóc - twierdzą policjanci.
Trójka oskarżonych od
początku nie chce przyznać
się, na czyje zlecenie pokła
dała bomby Dla prowadzą
cych sprawę jest to tajemprzebywają

nicą.

---------- -

- Dotarły do nas informacje, że ktoś zlecił wykonanie tej roboty i musi być
ona zrobiona niezależnie
od okoliczności. N a razie
wszystko jest bardzo tajemnicze - twierdzi A. Zając.

Sławomir
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Właściciel

budki zapewnia, że nie ma żadnych
wrogów. On także słyszał,
że ktoś dał zlecenie zniszczenia jego własności.
(G.P)

Kalendarium wybuchów
W Elblągu dwukrotme
w tym roku wybuchały róż·
nego rodzaju ładunki
nieznam
styczniu
W
sprawcy podłożyh bombę
pod samochód Renault
Clio. Przyczyną zamachu
było próba skłonienia wła
ściciela auta do zmiany ze
znań.

Kolejny zamach w El
nie miał żadnego
sensu. Nieustalona osoba
na początku maja w nocy
wrzuciła granat na parking

blągu

SpacH on n
c,trzeżony
przypadkowe auto W sumie, eksplozja granatu
uszkodziła 9 samochodów
Policja przyjęła, że był to
chuligański wybryk
W ubiegłym roku dv.a
r aLy eksplodowały auta
Pierwszy zamach bombo
wy miał w Elblągu miejsce
w 1998 roku Niustalem
dotychczas sprawcy podło
żyli wówczas bombę pod
klub Astoria

prawa

są rozbieżności pomiędzy
treścią

wyroku a jego uzasadnieniem
Sąd Apelacyjny wskazał
także, że podczas pierwszego procesu nie rozpatrzono
dostatecznie, czy sprawca
dopuścił· się jednego czy

Dos

ał

dwóch

różnych

Sąd

czynów.
Elblągu

nie
do
tego, czy w tej sprawie powinien być stosowany nowy
kodeks karny z 1998 roku
czy też stary - z 1969 roku.
- Sprawa toczyła się
w 1999 roku, ale czyn popełniono w 1997 roku. Ma to
istotne znaczenie. Oskarżo
ny miał postawiony zarzut
zabójstwa kwalifikowanego,
co jest zagrożone karą od 12
lat pobawienia wolności.
W starym kodeksie nie ma
takiej kategorii przestęp
stwa. Jest zwykłe zabójstwo,
zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności. Nie jest
to oczywiście żadna sugestia co do ewentualnego zła
godzenia wyroku - zapewnia J. Grubba.
Sąd Okręgowy nie wyznaczył jeszcze terminu ponownego rozpoczęcia procesu.
Okręgowy

w

ustosunkował się także

(G.P)

15 lat

letni Manw,L Z zo
skazany przez Sąc:
Okręgowy na 15 lat pozba
wienia wolnośo Wyrok
w tej sprawie zapadł. 31
stycznia Mariusz ż był
oskarżony o zamordowanit
43-letniego Andrzeja B
W sierpniu 1997 roku,
wspólnie ze swoim 13-let
~7

stał

mm ko1eg4, poszli z przy
godnie poznanym mężczy
zną do parku Traugutta
Tam pili alkohol MłodsZ)
z chłopaków okradł męż
czyznę. Obydwaj pobili go
Później pijany Mariusz Ż
zabił Andrzeja B. Sprawq
zostali zatrzymam w maj
1999 roku
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Konfekcja damska, męska , dziecięc..
Obuwie I galanteria skórzana
,
Artykuły sportowe i bi~liź11iar
Zabawki, płyty, kasety
Kosmetyki, chemia gospodaraa
Artykuły sanitarno.metalowe
- Szkło, ceramika ozdobna
Artykuty A.GD, zegarki baten

~

spozywcze, m1
Komis RTV, naprawy telefonow
Ubezpieczenia komun,kacyjn

Artykuły

Stolarstwo, zabudowa

wnę

Gastronomia~ bary K awtectwo i usługi k

·

·

DOBRY TOWAR PO DOBREJ CENIE

•

i

PO TRZECIE:

dostępna

formalności.

O

pi

~

TERAZ SAMOCHOD JEST DOSTĘPNY DLA KAZDEGO!!! ~

Możcs7 także otrzymać

na speqalnych warunkach
pakiet ubezpieczeń AC, OC, NW oraz korzystnq promocję finansową.

i

zc1zw~
on, zapytaj..1 zarezerwuj..
a
Zapraszamy do salonu firmowego w CHOJNICACH:

i

~-

zaświadczen ~

N

~~

j

~--··'"")
.,.1Mci.a1..'"}:t~t2's:,,..:::•!1.i

zarohkach. o zatrudnieniu, bez zyrant<JW
dla wszystkich, bez
i skomplikowanych
~
2 4% w skali roku oto najniższy na rynku koszt usługi, wielokrotnie niższy od oferowanych
:;,.::i
kredytów bankowych (ok. 20%)
Rata mies1~czna od 198* zł jest nieporównywalnie niższa od rat dotychczas proponowanych ~
~
•
przez firmy sa~ochodowc i banki.

• PO PIERWSZE: Jest

~ • PO DRUGIE:

§

s
82-300 Elbląg
ul. Płk. Dąbka 134
telJfax (0-55) 233-99-11

~
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PIERWSZA TAKA OFERTA!
DLACZEGO JEST WYJĄTKOWA?

Ale to nic wszystko!

DT „A. Libera" - St. Rynek 9/10,

1r
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(052) 397-34-18
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SPOTKAJMY SIĘ !
Zapraszamy do wspólnej zabawy rodziców i dzieci, młodszych i starszych.
Dla G{?eci zabawy i konkursy prowadzone przez Teatr Qfer (moc nagród !)
oraz na przedstawienie·pt. 11 Tymoteusz Majsterklepka 11
( o tym jak miś samochody naprawiał i co z tego wynikło)
Dla dorosłych atrakcje :
✓jazdy próbne wszystkimi modelami Skody
✓ rozmowy z fachowcami - sprzedawcy, mistrzowie serwisu
✓ pokaz Fabii i usportowionej wersji Octavii
i r ~~
~

CZEKAMY NA WAS !

'l

1.06. godz. 17.00 - RYNEK W PUCKU
17.06.
- RYNEK W KARTUZACH
25.06.
- RYNEK W PUCKU

.O·-

(~~

])Liel,ta
Autoryzowany Dealer Skody
84-200 Wejherowo ul. Gdańska 13 c
tel. 677 53 91, 677 53 92, 677 53 98
~:: ':)J__JJ ~
PATRONAT MEDIALNY: ~
S-2904/N1063

~~ZĘŚCI SAMOCHODOWE

8l/O?I lf!Oilć PćitVć ZAW/'1/Vlf.:,
WKO/VC(/ ?IVA!.Aliti11 ćl,1 f',ł'ZćZ o-

do:
• silników • zawieszenia • hamulców
• napędu • tłumiki • wycieraczki

6t0f2ć!VIE W NOZ!ć/VfV/K{//3/iiTYC'J:?;11 I/

"\1; ";;--~~~- ~

~~~

HOLBEX

'

TEL. (0-58) 682-89-78
FAX (O -58) 682-03-70

Świece z~plonowe,
Uszczelki

Stale dodatki „Dziennika

Klocki

hamulcowe

a,'iofrm
u==~ij

~

Paski,
węże gumowe

~

,AJ

'J

·;
I

I

,,

,:,

oraz wiele innych marek

RABATY DLA WARSZTATÓW I TAXI
STRASZYN K/GDAŃSKA, ul.STAROGARDZKA 5

żarowe, kable
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DOSTARCZAMY TOWAR DO KL/ENTA
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Bałtyckiego"

~\.~'{,.

'{,.

EUROTRUCK
Dealer i Serwis DaimlerChrysler
Ciągniki siodłowe Mer-

cedes-Benz Actros w specjalnej limitowanej edycji
EURO-TRUCK 2000. W
wyposażeniu seryjnym:
silnik 400 KM Euro 2
lub Euro 3, tarczowe ham u lce z ABS i ASR,
skrzynia biegów sterowana joystickiem, duże 'przesrronne kabiny z kompie-

tern spoilerów, nowy wyUzupełnieniem naszej
strój wnętrza, klima ryza- oferty jest atrakcyjne financja, ogrzewanie postojowe, sowanie Citibank Poland.
pneumatyczne zaw1eszenie kabiny orc1z specjalny

lakier.
Nasze samochody obgw.1-

jęte są pclną 2 letnią

rancją. Przygotow"1liśmy
dla Pa11.stwa nowe przy-

Mercedes-Benz

st<;pne ceny.

PRZYSZŁOŚĆ MOTORYZACJI

EUROTRCCK - 83--010 Straszyn k: c;;d.rnsk,l, ul. St.nogan:.11:ka 5
tel. (058) 682 Ol 48, (O:i8) 682 20 .37, 38
fox (0.58,) 682 Ol -l2
R-5574/0/884/A

,
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Bałtyckiego"

Nadbrzeże

Komorowo Żuławskie

Wycieczka

Sio iki ·

szkołach

W IV Gminnym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej Słowiki 2000 wzięło udział 28
uczniów z prawie wszystkich szkól podstawowych
, i gimnazjów gminy Elbląg.

Turyści

w drodze do Nad-

br;:eża.

Nadprzed dwustu
laty, rozegrał się wzruszający dramat. Stal tu
kiedyś dwór murowany,
należący do bogatego
szlachcica, Wiedersa.

W

miejscowości

brzeże,

Rosnące wokół

dworu wi-

śniowe sady i wspaniały
ogród były ulubionym miej-

scem zabaw dwóch synów

„Dziennika" to nie tylko liczna grupa redakcyjno-techniczna, ale też
iemal równie potężny zespół, zajmujący się pracą przy ogłoszeniach i sprzedaży ga,.ety. Razem - ledwie zmieściliśmy się na schodach do redakcji. Na zdjęciu: w pierwszym rzędzie (od prawej) Tomasz Gliniecki, Krystyna Rychlicka, Andrzej Minkiewicz,
Grażyna Wosińska, Agnieszka Weiert, Anna Kucharska, Przemysław Kurczewski, Robert Ciechacki; w drugim rzędzie Ewa Karolak, Natasza Jatczyńska, Marcin Wiśniew
ski, Ewa Wiśniewska, Barbara Krupińska, Robert Bieliński, Paweł Brzozowski; w trzecim rzędzie Piotr Mikołajczyk, Sławomir Ptasznik, Sebastian Chęciński, Anna Trzeciakiewicz, Arkadiusz Jaworski, Radosław Konczyński; w czwartym rzędzie Grażyna
Gosk, Katarzyna Szustek-Grabowska, Marlena Klepacz, Grzegorz Popławski i Joanna
Dyrlico. Zdjęcie wykonał Aleksander Winter (w lewym dolnym rogu).
Elbląski oddział

ubileusz

55-lecia

J ,,Dziennikawspomnienia
Bałtyckiego"

to również
o ludziach przez wiele lat
swoim piórem służących
Czytelnikom w Elblągu artykułami i informacjami,
stanowiącymi dzisiaj ślad
przeżytych zdarzeń.

Kiedy w roku 196 7, niesiony młodzieńczym tempezapragnąłem
-amentem
;próbować smaku dziennikarskiego fachu i trafiłem
do redakcji elbląskiego oddziału „Dziennika", mieszczącej się wówczas przy ul.
Grunwaldzkiej, zostałem
bardzo życzliwie przyjęty
przez jego kierowniczkę,
Izabelę Mitkowską. Przyznam, że to pierwsze, niezwykle sympatyczne wraże
nie wpłynęło niebagatelnie
na moje dalsze życie. Redakcyjnymi tuzami byli
wówczas, nieżyjący już redaktorzy Jerzy Kolendo,
Wincenty Pańko i Kazimierz Czarnocki. Młodszą,
ale już uznaną dziennikarską gwardię stanowili MiroDymczak, Marian
sław
Dmowski i Stanisław Ratyński. W tym gronie zdobywałem dziennikarskie szlify,
z pokorą przyjmując życzli
we uwagi doświadczonych
kolegów.
Z czasem zmieniali się
w redakcji ludzie, przychodzili nowi. Wspominam dzisiaj Grzegorza Baranowskiego, Halinę Bykowską,
a także fotoreportera Leonarda Poczwajtisa. Loniek,
jak go potocznie nazywaliśmy, miał żyłkę kaskadera.
Wzbudzał sensację na bardzo ważnych posiedzeniach
władzy powiatowej, wspi-

na parapety
się
nając
okienne, skąd robił najlepsze zdjęcia obradującym.
Zginął młodo, w płonącym
samolocie w pobliżu Stegny.
pracując nad fotoreporta żem z letniego wypoczynku
na Mierzei Wiślanej.
W styczniu 1982 roku
koordynatora
obowiązki
dziennikarskich poczynań
w oddziale przyjęła Krysia
Przybylska. Ona nie tylko
dyrygowała dziennikarskim
światkiem w redakcji, ale
sama w miarę wolnego cza su trudniła się pisaniem.
W międzyczasie redakcja
została przeniesiona na ul.
Łączności, a kierownikiem
oddziału został niezwykle
pracowity Anatol Burtowski, po nim Marek Kopyla,
kolejnym szefem był Stanisław Wojtasiak, którego zastąpiła później Beata Puka.
Redakcję z czasem zdominowały kobiety, pracowały
wówczas Janina Pazio, Grażyna Gosk, dołączyły póź
niej Barbara Brumer i Ka rolina Krajewska.
Dzisiajszy skład redakcyjny elbląskiego oddziału
,,Dziennika Bałtyckiego",
pracujący w kamienicy przy
ul. Rybackiej na Starówce,
to młodsze pokolenie redaktorów i fotoreporterów.
Szefem redakcji jest dziś
Tomasz Gliniecki, a wyda niem dla Powiśla i Żuław
kieruje Marlena Klepacz.
Pion dziennikarski stanoGosk,
Grażyna
wią
Agnieszka Weiert, Grzegorz
Popławski i niżej podpisany:
Obsługę obu mutacji gazety
zapewniają, redagując codzienniki Joanna Dyrlico
z Nataszą Jatczyńską i od-

powiedzialny za strony
sportowe Radosław Konczyński. Fotoreporterami są
Aleksander Winter i Sławo
mir Ptasznik. Niezbędny
jest też skomputeryzowany
pion techniczny, prowadzony przez Sebastiana Chę
wspieranego
cińskiego,
przez Arkadiusza Jaworskiego, Marcina Wiśniew
skiego oraz Pawła Brzozowskiego. Żmudną korektą gazety zajmują się panie Anna
Wojciechowska, Wincenta
Kopczyńska i Teresa Kiejko.
Stałymi współpracownika

mi gazety są Grażyna Wosińska, Karolina Krajewska,
Robert Bieliński, Piotr Mikołajczyk i Robert Ciechacki.
Średnia wieku zespołu to
dwadzieścia kilka lat, duży
optymizm i nie mniejszy realizm młodych dziennikarzy
i technicznych twórców gazety: Dla większości z nich
praca zaczyna się od godz. 9
rano, a kończy wieczorem,
niekiedy bardzo późnym.
Pracują bez względu na to,
czy to piątek, czy przysło
wiowy świątek.
Prawdziwą

sytysfakcję

nam wszystkim
codziennego
kontaktu, za pośrednic
twem gazety, z naszymi
Czytelnikami. Mów{ się, że
gazeta żyje krótko, zaledwie
jeden dzień, bo następny
niesie jej kolejne wydanie,
z serwisem najnowszych
wiadomości, ogłoszeń i komunikatów. Tak mijają dni,
lata, dekady - i gromadzą
się wspomnienia.
sprawia

możliwość

Andrzej Minkiewicz

właściciela majątku - Ernsta
i Gottfrieda. W dziecięcych

igraszkach towrzyszyła im
dworska szafarka.
Płomień szalonej miłości do
niej doprowadził do tragicznego finału. W bratobójczym pojedynku na szpady,
20-letni. Ernst śmiertelnie
ranił 17-letniego Gottfrieda.
Ernst- zabójca zbiegł i nigdy już nie powrócił w rodzinne strony. Jego szpadę
umieszczono ku przestrodze
w kapliczce przy rozstaju.
Ukochaną braci wygnano ze
dworu. Powróciła do ubogiej
chaty, gdzie do końca życia
wspominała ze smutkiem
utracony raj. Z czasem na
tym miejscu pobudowano
uzdrowisko, którego ślady;
jak również niewielki pała
cyk, można jeszcze zoba-

piękna,

czyć.

Rowerem do tej miejscoudając się ul. Browarną w kierunku Suchacza. Można też
skorzystać z dłuższej trasy:
przez Bielany; Krasny Las,
Łęcze i w lewo do Nadbrzeża. Na tej trasie kursują też
autobusy:
Tekst i zdjęcie:
wości można dojechać,

Lucyna Nźepokorowźcz

Jury oceniało uczestników w trzech kategoriach
wiekowych. W grupie dzieci
od 6 do 9 lat pierwszą nagrodę wyśpiewała Karolina
Rzeszutek, SP w Przezmarku, a drugą - równorzędnie
- Judyta Rewińska i Sylwia
Szeligowska z SP w Pilonie.
Uczniowie z Pilony byli
bezkonkurencyjni w grupie
wiekowej od 10 do 12 lat;
najpiękniej zaśpiewała Alicja Giebień. Drugą nagrodą
podzielili się: Marta Szumała i Piotr Gawin.
Spośród uczniów najstarszych klas, największe
uznanie jurorów zyskała
Martyna Brzezicka, SP
w Węzinie oraz Justyna Poleć i Ewelina Kluzek z gimnazjum w Gronowie Gór-

nym. Z nagrody publiczności cieszył się Piotr Gawin.
Organizator przeglądu,
Gminny Ośrodek Kultury
w Komorowie Żuławskim
ufundował też nagrodę dla
instruktora
najlepszego
muzycznego. Tytuł ten zdobyła Mirosława Bachanek,
nauczycielka muzyki, SP
w Pilonie.
Jak podkreślił Adam Godzieba, pełniący obowiązki
dyrektora GOK, doroczny
przegląd służy, między innymi, wyłanianiu utalentowanych dzieci, które potem
mogą rozwijać swoje zdolności w dwóch gminnych
zespołach: wokalno-tanecznym Fantazja i wokalnym Wesołe Nutki.
(gag)

Kazimierzowo. Nietypowa oferta

Wóz

strażacki

komisie samochodo•~ wym pod Kazimierzowem do sprzedania jest
sprawny wóz strażacki. wozem
Zainteresowanie
jest naprawdę spore - mówi
Andrzej Kórzny; właściciel
komisu.
Nad kupnem wozu strażackiego z komisu zastanawiają się, ro.in. strażacy
z Ochotniczej Straży Pożar
nej w Nowym Dworze
Gdańskim.

- Wóz jest sprawny technicznie, ma 18 tys. kilometrów przebiegu, posiada
atest - mówi A. Kórzny.
Dla strażaków z Nowego
Dworu Gdańskiego najistotniejsza jest jednak 30-metrowa drabina.
- W straży zawodowej nie
mamy wozu z drabiną, tylko
z 18 metrowym wysięgni
kiem samochodowym stwierdził Jarosław Dywizjusz, prezes Ochotniczej

w komisie
Straży Pożarnej w Nowym
Dworze Gdańskim. - W zasadzie, na potrzeby miasta
to wystarcza, najwyższe budynki mieszkalne mają 5
pięter. Ale jest to jedyny
wóz i w razie kilku akcji,
miasto zostaje bez zabezpieczenia. Drabina, jaką posiada wóz z komi~u, mogła
by być również wykorzystywana w akcjach powodziowych, można ją bowiem
ustawić poziomo jako most.
Właściciel wozu strażac
kiego chce sprzedać go za
37 tys. zł.
- Jest to naprawdę atrakcyjna cena, zważywszy na
stan wozu. Sprawdzaliśmy
już równe oferty, ale zawsze
cena była dwa razy większa
- stwierdził J. Dywizjusz. Być może, zorganizujemy

jakąś

zbiórkę

Mam

nadzieję,

chęci

nie

pieniędzy.
że

spełzną

czym.

nasze
na ni(ag)

REKLAMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W ELBLĄGU do sprzedaży na zasadach własnościowego,
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkania 1-, 2- i 3- pokojowe
oraz 4 lokale użytkowe w budynku przy ul. Robotniczej 76-78
-

pomagamy
przy uzyskaniu
kredytu hipotecmego

kwalfflkuJe
do wykorzystania
ulgl mieszkaniowe)

Chętnych

przy ul.

1 m2 tylko

1950 zt
brutto

na zakup mieszkań w budynku
w KRYNICY MORSKIEJ

Młodzieży

lf-11172/A/1104
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Elbląskie

fantastyki

Towarzystwo Kulturalne

ka i ksitiki
III
Konwent
Miłośników Fantastyki
Arracon. Udział w nim
wzięło ok. 100 osób
z całej Polski.
W Elblągu

odbył się

Wędrowny

- Gościliśmy ludzi, mię
dzy innymi ze Szczecina,
Katowic, Krakowa, Wrocła
wia, Warsząwy i Łodzi -mówi Marcin Grygiel z EKF
Fremen, jeden z głównych
organizatorów.

Hity w kinie
Organizatorom konwentu udało się wykorzystać
fakt, że główną siedzibą imprezy było kino. Projekcje
filmowe były niezwykle
mocną stroną zlotu, uczestnicy mieli okazję obejrzeć
dwanaście prawdziwych hitów.
Konwent rozpoczął się
tradycyjnie - Nocą Walpurgii, czyli nocnym przeglą
dem horrorów. Imprezie towarzyszył konkurs filmowy.
Zadaniem uczestników było
odgadnięcie tytułów filmów,
których fragmenty pokaza no. Dodatkowe punkty zdobyć można było za odgadnięcie autora muzyki, którą
zilustrowano fragmenty filmów.

Szerokie
zainteresowania
Innym ważnym elemen tern imprezy były prelekcje
i spotkania z autorytetami
w dziedzinie fantastyki.
Pierwszego dnia konwentu
spotkanie
się
odbyło
z przedstawicielami wydawnictwa Mag, wydawcy
pism Magia i Miecz oraz Feniks, a także największym
w Polsce wydawcą gier fabularnych. Konwentowicze
mieli też możliwość spotkać

Warsztaty w

Na majowym koncercie w muzeum zagrali Piotr
Reichert na altówce i Anna Misior na fortepianie.

- Od wielu lat organizujemy koncerty kameralPodczas Arraconu odbył się LARP pod tytułem „Pustelnia". Na zdjęciu uczestnicy ne muzyki poważnej,
które mają swoje stafe
LARP-a (od lewej): Tomasz Mędrek, Dominika Śmiech, Sebastian Konopski.
Ptasznik
Fot.
grono wielbicieli -oponie" dotyczyło kanonów M. Grygiel. -Przykładowe wiada Danuta Mańkut,
się z przedstawicielami wydawnictwa Waneko, wyda- mody w różnych kulturach. zadania, to udać się do kon- prezes ETK. - Chcemy
Andrzej Zimniak wy~łosił kretnej komnaty, odpowiejącego mangę (japońskie
nadal promować muzykomiksy). Ponadto, pierw- wykład pod tytułem „Swiat dzieć na pytanie lub rozwią
Sławomir

szego dnia odbyły się dwa
wykłady. Robert Lipski mówił o obłędzie i szaleństwie
we współczesnym horrorze,
a Mariusz Seweryński prowadził wykład pod tytułem
Mille,,Astronomiczne
nium", dotyczący odkryć
astronomicznych ostatniego
tysiąclecia.
Joanna Wołyńska mówiła

o Celtach, zarówno w fantastyce, jak i w rzeczywistości.
Kolejny wykład miał Robert
Lipski. Tematem jego wystąpienia było: ,,Howard
Phillips Lovecraft i Stephen
King -autorzy pokrewni czy
rozbieżni, dwa oblicza horroru" Niezwykle ciekawy
był temat wykładu Ewy Białołęckiej. Wystąpienie zatytułowane „Piekło i cierpie-

elbląskim

równoległy

obok nas: wulkany i strefy sejsmiczne",
a Jakub Marszałkowski ,,Czarna magia, dobra czy
zla"
Nocą

w zamku

Podczas zlotu odbyły się
dwie imprezy wyjazdowe Bieg Rycerski na zamku
malborskim oraz Dzień Wędrowny Konwentu w Kadynach i Fromborku.
Bieg Rycerski jest swoistą
zabawą historyczną. Uczestnicy spotykają się na zamku
malborskim w kilkuosobowych grupach. Cala gra odbywa się O zmroku, przy
oświetleniu
zgaszonym
zamku.
- Uczestnicy dostają kartę
zadań do wykonania -mówi

kę poważną. Cieszę się,

zać zagadkę.

Podczas Dnia Wędrow
nego uczestnicy konwentu
odwiedzili Kadyny, Frombork i Wysoczyznę Elbląską.
- Słowo wstępne pod dębem Bażyńskiego wygłosił
Andrzej Kotliński, dyrektor
Parku Krajobrazowego -mówi M. Grygiel.
, W Kadynach uczestnicy
konwentu mogli,
zwiedzić stadninę

m. in.

i pojeź

konno. Następnie odbył
się rajd pieszy po wysoczyźnie. UczeS t nicy imprezy
udali się do Fromborka,
gdzie zwiedzili wieżę z waFoucaulta oraz
hadłem
wzięli udział w koncercie
organowym w katedrze.
dzić

(pm)

teatrze

Tu mo · na po nać samego siebie
Teatr Dramatyczny w Elblągu organizuje od
dwóch sezonów warsztaty teatralne, które prowadzą aktorzy i pracownicy teatru.
z moją klasą na warsztaty, ponieważ
kocham teatr - opowiada
Małgorzata Hamernik, wychowawczyni klasy V b ze
1
Szkoły Podstawowej nr 2
- Preferuję niekonwencjonalne sposoby prowadzenia
lekcji. Z klasą, której jestem
-

Przychodzę

wychowawczynią, możliwie

najczęściej

odwiedzam tedzieci
uwielbiają te zajęcia. Pomagają 1m one w codziennym
życiu. Wiele osób dzięki
nim przełamało nieśmia
atr.

Zauważyłam, że

łość.

- W warsztatach bierze
udział ogółem trzydzieści
stałych grup, w tym 21 ze
szkól podstawowych oraz 9
z przedszkoli - informuje

Hanna Laska, rzeczniczka
prasowa teatru. - Swoje stałe grupy teatralne prowadzą
aktorzy: Teresa Suchodolska -Wojciechowska, Beata
Przewłocka, Irena Adamiak
oraz kierownik Ośrodka
Kultury Teatralnej, Tomasz
Walczak.
- Pracujemy z dziećmi
według zasad dramy i psychodramy - opowiada Tomasz Walczak. - Prowadzimy ćwiczenia na rozbudzenie emocji i wyobraźni, na
koncentracji.
cw1czenie
Pracujemy nad funkcjonowaniem dziecka w grupie.
Staramy się eliminować
nadpobudliwość, charakterystyczną dla większości
współczesnych dzieci.
(].D.)

nasze koncerty odwiedza również sporo
osób młodych.
że

Danuta

Mańkut

są

zapraszani artyści głównie z Wybrzeża oraz ci, którzy wywodzą
się z Elbląga i zaznaczyli już
istnienie
twórcze
swe
w kraju i za granicą. Koncerty odbywają się raz
w miesiącu, dzięki wsparciu
Urzędu Miejskiego, Wydziału Kultury i Sportu. Z powodu braku własnej sali, ETK
korzysta z gościnności muzeum lub biblioteki
- Latem przenosimy koncerty na południowe skrzydło podzamcza - informuje
Danuta Mańkut. - I będą się
one odbywać częściej, bo
dwa razy w miesiącu.
W czerwcu odbędą się po
raz kolejny Elbląskie Dni
Muzyki Dawnej
- Chcemy rozszerzyć tegoroczny repertuar przeglą du o formy szersze niż muzyka -informuje D. Mańkut.
-10 czerwca elblążanie będą
mieli okazję wysłuchać muzyki dawnej w wykonaniu
najlepszych zespołów nagrodzonych na przeglądzie
w Kaliszu. Prócz tego, odbę
dą się stylizowane średnio
wieczne warsztaty rzeNa koncerty

mieślnicze, nauka strzelania
z łuku prostego, wykonywania luków i strzał, pradziejowych potraw i monet. Impreza odbywać się będzie
wokół muzeum a występy
zespołów na przedprożach
Starówki.
Wieczorem o godz. 19
wystąpi zespół Capella Medi Aevi z Warszawy i teatr
uliczny Klinika lalek z Woli
mierza z przedstawieniem
pt. ,,Kosmaga, czyli wiersze
o miłości" Następnego dnia
odbędzie się przedstawienie
pt. ,,Romeo i Julia" w wykonaniu Bałtyckiego Teatru
Narodowego z Koszalina.
- Elbląskie Towarzystwo
Kulturalne wydaje także
dwie pozycje książkowe Mańkut.
D.
informuje
- Pierwsza dotyczy prasy
elbląskiej od początku ukazywania się do dziś, druga
elbląskiej grafiki i rysunku
w XVII w. Obie ukażą się,
najprawdopodobniej jesie-

nią.

(]. D.)
ZdJęcia

Aleksander Winter

Konkurs teatralny
■

apis

Beata Przewłocka bada wrażliwość dzieci podczas
Ptasznik
Fot.
warsztatów teatralnych.
Sławomir

■

recenzJę

eatr Dramatyczny w Elblągu organizuje konkurs na najlepszą recenzJę
lub esej z przedstawienia pt.
,,Noce sióstr Bronte"
- Nagrodą w przedsta wieniu jest komputer - informuje Hanna Laska,
rzeczniczka prasowa teatru.
- Prawo udziału w konkursie zdecydowaliśmy się

przyznać tylko młodzieży
uczącej się. Czekamy na recenzję lub esej o życiu bo-

haterek sztuki.
Nieprzekraczalny termin
nadsyłania prac upływa 31
maja. Można je przynosić
lub przysyłać pod adres sekretariatu Teatru Dramatycznego w Elblągu, przy
placu K. Jagiellończyka 1.
(].D.)
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Zły

Nowe samochody

z osiedla Nad]arem
Będą mieli sąsiadów

Elblążanie

paszport

Chciał

półtorahektaro

rawie
P wa
miejska enklawa
osiedla Nad Jarem

do pracy
fu.ieszka-

osoby, w tym
niec Opola, zamiesza 3
ne w
są
próbę wyłudzenia
paszportu, który był po-

Ciekawych, jaki silnik znajduje

się

pod

maską

nowego Transita,

było

trzebny do wyjechania do
pracy w Holandii.
Na pomysł wpadł Janusz
J., mieszkaniec Opola. W Elblągu, za opłatą, Sławomir
K. zgodził się przekazać mu
swój dowód osobisty Janusz
J. wymienił zdjęcie i z podrobionym dowodem złożył
wniosek o wydanie paszportu w Elblągu. Policjanci
ustalili, że dwóm mężczy
znom w oszustwie pomagała
jeszcze Katarzyna D.
Janusz J., na podstawie
paszportu,
wyłudzonego
chciał wyjechać do pracy
w Holandii.
- Nie wierny, dlaczego
chciał zdobyć paszport na
się całkowicie zablokować.
inne nazwisko. Przyczyn
bardzo nam należy
Dlatego
mogło być kilka. Mógł mieć
przez
zakaz opuszczania kraju al- na wybudowaniu
drogi,
dodatkowej
miasto
bo też zakaz wjazdu do kraj ów Unii Europejskiej - jeszcze przed wejściem in twierdzi Alina Zając. - Za to westorów na plac budowy.
Janusz Augustynowicz,
co zrobił, grozi mu kara od 3
naczelnik Wydziału Mienia
miesięcy do 5 lat pozbawieKomunalnego Urzędu Miejnia wolności.
(G.P) skiego w Elblągu, zapowia-

wielu.

W Elblągu odbywały się
w ostatnim czasie dni
otwarte w salonach Forda, Opla i Toyoty.
W każdym z salonów,
głównym elementem
imprezy była prezentacja nowego auta.
W salonie Forda główną
nowy model
Forda Transita. Samochód
dostępny jest z trzema silniwysokoprężnymi,
kami
pojemności 2,4 l i mocy 75
'.11, 90 KM i 120 KM.
- Zaletą samochodu są
niskie koszty jego eksploatacji - mówi Marek Nowicki z salonu Forda. - Niskie
są także ceny części zamiennych.
W aucie wydłużono okres
przebiegu między przeglą
dami do 25 tys. km. Kolejną
obniżającą koszty jazdy zaletą jest niskie zużycie paliwa, na poziomie ok. 9 1 na
100 km. W samochodzie zamontowano osobne wskaź
niki zużycia filtra paliwa
i filtra powietrza.
- Dzięki temu dokonuje
się ich wymiany, kiedy są
zużyte, a nie podczas kolejnego przeglądu - mówi M.
Nowicki.
Koszt nowego Transita
wynosi od ok. 84 tys. zł
brutto do ok. 94 tys. zł brutto.

W salonie Opla główną
był nowy Opel
Astra Dynamie. Jest to auto
z limitowanej serii o charakterze sportowym. Zostało to osiągnięte poprzez
bardziej sportowe nadwozie
- felgi, spoilery, a także poprzez silnik o mocy 100 KM.
- Dzięki temu samochód
ma ponadprzeciętne osiągi
atrakcją

Pusty plac będzie przeznaczony pod budownictwo
mieszkaniowe. ·
Fot. Sławomir Ptasznik

da ogłoszenie przetargu na
zbycie trzech bądź czterech
działek budowlanych, najprzełomie
na
później
czerwca i lipca. Przyznaje
też, że już jesienią ubiegłe

go roku nosił się z tym za miarern, jednak powstrzymała go właśnie sprawa
drogi.
- Musimy wybudować
drogę, najpierw technologiczną, a potem docelową,
od strony ul. Sobieskiego.
Podjęliśmy już ze spółdziel
nią rozmowy na ten temat podkreśla J. Augustynowicz.
(gag)

REKLAMA---------------------------

WYŻSZA SZKOŁA
ZARZĄDZANIA

I PRZEDSIĘBIOR~ZOŚCI
im. Bogdana Jańskiego
w Warszawie
Wydział Zamiejscowy w ELBLĄGU

atrakcją był

Limitowany
sportowy

w środku
zaoferowana
zostanie
w przetargu małym spół
dzielniom mieszkaniowym.
Już kilka lat temu spół- _
dzielnia Nad Jarem była za
wykupem
interesowana
miejskiej działki, pierwotnie rezerwowanej przez samorząd pod budowę szkoły
podstawowej.
- Chcieliśmy go przekształcić w tereny zielone,
z boiskami i placem zabaw
·dla dzieci - mówi Mirosława
Meirowska, prezes SM "Nad
Jarem". - Zrezygnowaliśmy,
gdy usłyszeliśmy, że musimy przystąpić do przetargu.
M. Meirowska nie kryje
obaw w związku z planowanym przedsięwzięciem.
- Nasze wąskie, osiedlowe uliczki, po zwiększeniu
liczby mieszkańców, mogą

Oferu1e wyższe studia w zakresie
zarządzania i marketingu,
umożliwiające zdobycie wyższego wykształcenia
oraz tytułu licencjata, magistra na kierunku

- ZARZĄDZANIE i M!\RKET ING
w
Fordem Transitem byli zainteresowani Marcin i Jerzy Jeziorscy
- mówi Radosław Bartosiak
z elbląskiego salonu Opla.
Według dilerów auto powinno się dobrze sprzedawać, stając się ukoronowaniem sprzedaży Astry
w Polsce. Cena samochodu
wynosi ok. 52 tys. zł, jednak
za tę cenę klient dostaje samochód z naprawdę bogatym wyposażeniem.
- Myślę, że w krótkim
terminie znajdzie się na
niego nabywca - mówi R.
Bartosiak.
Przy okazji dni otwartych
prezentowane było także
inne auto - Opel Zafira.

Pojemny Yaris Verso
Dni otwarte odbywały się
także w salonie Toyoty Podstawowym celem imprezy
była prezentacja nowego
modelu - Toyoty Yaris Verso.
Jest to mini van, przeznaczony zarówno dla rodzin,
jak i dla firm. W stosunku
do wersji poprzedniej - Toyoty Yaris, nastąpiło sporo
zmian. Auto jest dłuższe,

wyższe, o większym rozstawie osi. W porównaniu do
poprzedniego modelu, Yaris
Verso ma mocniejszy silnik.
Zaletą nowego auta ma
być pojemność: bagażnik 390 l, a po złożeniu tylnych
siedzeń zwiększa się ona do
2160 1.
Samochód dostępny jest
tylko w jednej wersji, której
koszt wynosi ok. 58 tys. zł
brutto.
- W czasie dni otwartych
auto cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem mówi Artur Konopka z elbląskiego salonu Toyoty
- Sądzimy, że odniesie równie duży sukces jak Yaris.
Drugim prezentowanym
samochodem była Toyota
Picnic. Jest to sześcioosobo
wy van, skierowany głównie
do większych rodzin. Dużą
zaletą ma być, dostępna
także w Yarisie Verso, moż
liwość swobodnej aranżacji
wnętrza auta poprzez odpowiednie złożenie siedzeń.

(pm)
Zdjęcia:

Aleksander Winter

specjalnościach:

- zarządzanie organizacjami
- za ządzanie nieruchomościami
zarządzanie przedsiębiorstwem

z udziałem kapitału mieszanego

Studia prowadzone są w systemie
dziennym i zaocznym (piątek i sobota co 2 tygodnie)
= NISKI KOSZT STUDIÓW= ·
Przyjęcia na studia odbywają się
bez egzaminów wstępnych
rozmowy kwalifikacyjnej.
zasadzie
na

~-~~-----~~
Bliższe

informacje·

Dziekanat WSZiP

ul. Lotnicza 12 (Gimnazjum m 7)
82-300 Elbląg
fax OSS/235•98•20
OSS!l36•97•89,
teL

potrzebujesz samochodu?

Biura Reklamy
Drzewny 9/11, tel. (058) 300-32-60, fax 300·32·66;
fax 661-43-06;
620-78-40,
661-43-14,
(058)
tel.
17/6,
Gdynia, ul. Starowiejska
Elbląg, u1. Rybaci<a 35, tel. (OSSJ 236-10-so, 236-12-10, fax 235-21-n;
Sąu, ul. Filmowa 3d, tal. (059) 840-32-40, łax 842-26-80;
Gdańak. Targ
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iiEK
NOWA SIEDZIBA
HURTOWNI

IJ

l,t

STYROPIAN
WEŁNA MINERALNA
GLAZURA
PAPA

_/4
lńe/izna i rajst°I"J
GDAŃSK-PRZYMORZE
ul. Śląska 39A

TEL (058) 762-00-99
R-6414/A/11•1

N-1239/A/564

zamek centralny,

odtwan:acz

radlo-

CD,

elek~

tryane lusterka i inne,

206 rl
PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESzyć,

PEUGEOT

SAMOCHODY OSOBOWE
3 lata gwarancji lub 100 OOO przebiegu

i,/jj,

SAMOCHODY
DOSTAWCZE
1

::=
Skrzynia

Chłodnia

Wywrotka

PROMOCJA
JOICE 8000 ZŁ
TANIEJ

r-------------------------------~
•
Pienvsza
O i natychmiastowy
wyjazd nowym AUTEM
•
wpłata

zł

~--------------------------------~
Pakiet

ubezpieczeń

OC, AC, NW w PZU od 3,5%

TYLKO U NAS OPROCENTOWANIE KREDYTU 0% W SKA.LI ROKU
Autoryzowany· Dealer A & M KNEDLER
Salon: 82-300

Elbląg,

ul. Królewiecka 96 A. tel. 0-55 234-73-01

Serwis: 82-300

Elbląg,

s.c.

WSPÓŁPRACUJEMY Z:
ś}:j![j'j'!)_j j
ll-łl:.--EtllJIU11:

,ff!,i:,,:l!b,i-,'lf) LJ

ul. Dojazdowa 14 D, tel. 0-55 236-20-66
N-118 1/R/ 1104

-il .

PHILIPS

Vll:ZJ.A TV
...____

,_

-

--- -

-

-

-

-

MAJOWA
Kaucja za dekoder
Aktywacja
Antena satelitarna
Pierwszy miesiąc Wi
Abonament miesięczn _
Dla pierwszych Klientów

NAJLEPSZE PROGRAMY ŚWIATA w TWOIM DOMU

I

Zaufaj fachowcom, tylko autoryzowane punkty sprzedaży instalacji zapewnią serwis i wymianę sprzętu.
~

-

---

ELBLĄG

Salon RTV-ZEW
ul. Hetmańska 1O
tel. 232-46-55

-

-

-

-

ELBLĄG
Salon RTV-ZEW
ul. Płk. Dąbka 136/2
tel. 233-12-32

-

-

- - - - - ~

-

BRANIEWO
Sklep AGD- RTV„Elektronika"
Czesława Miąsko

ul. Kościuszki 67
tel. 243-24-01

--

-

MALBORK
Firma

Handlowo-Usługowa

ul. 500-lecia 45
tel. 272-31-97

ORNETA
APF

Usługi

- MB - Handel
Audio- Video
Bogdan Naszkierski
ul. Sienkiewicza 8
tel. 242-43-34 N-1202/A/l IO-I

y
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f

l

i

I

26-28 ma ia 2000

!

i

1
7

,l

bana nowy konkurs
Wszystkich Qpelmaniakó w zapraszamy

do

na Dni Otwarte z Agila. To koleina

i

nowoczesnyc h
Opel Agila.

rozwiozań

Przyjdź

weź udział

Konkursie.

okazia, by zdobyć samochód. Tym razem
bedzie to nowy, niezwykle przestronny i

naibliższego

w naszym Bananowym
Być może

bedziesz

szczeście zostać właścicielem

pełen

miał

nowego

Opla Agili. Aha?! Nowy Opel Agi la.

konstrukcyin ych

Naipierw cha, cha, potem aha!

miedzy 26 a 28 maia

o

www.opel.com.p l

dealera firmy Opel

p

-e

Baxima

Konocar

Motor Centrum

Odejewski

Serwis Haller

Winiarczyk

Ventus

82-300 Elbląg
ul. Rawska 2-4
tel. 055 235 25 88
2328028

80-314 Gdańsk
ul. Grunwaldzka 303
tel. 058 552 34 06
554 83 33 do 36
Il/o Brzeźno
tel. 058 342 76 40

80-717 Gdańsk
uł. Miałki Szlak 4/8
tel. 058 301 04 22
30195 33

77-300 Człuchów
Trasa 22
tel. 059 834 51 35
8345136

80-299 Gdańsk
Obwodnica Trójmiejska
tel. 058 5525 525
www .opelhaller.com.pl

76-200 Słupsk
ul. Gdańska 18
tel. 059 8422 880
8428826

83-110 Tczew
30 Stycznia 40
tel. 058 532 08 00
532 08 01

S-350/H/1063

997 policja
998 straż żarna
li 999
oto,,,ie

piątek
26 maja 2000 r.

pła

O 800 1500 39

y tel

'~iu,oi>oMoc~,,~~-"~ \Wiiirojiviioz,·ef
ELBLĄG

PZMot.i ul. Grunwaldzka, teł
233-80·46 (g. od 7 do 1S}, ut.
Słoneczna, tel. 233-98-98, al. .
Odrodzenia, tel. 234-32-32, Za•
kład Transportowy, ul. Piechoty,
tel. 233·99·81, ul. lotnicza, tel.
233-74-74, Jankowski·Kaz.imie·
rtowo, tel. 232-62-81, ZOMET.
Komorowo żuławskie, tel. cało· •
dobowy 0·602-155-973

ELBl.ĄG

Przy Rondzie, at. Odrodzenia
37, tel. 233 24 99
PASŁĘK

Zamkowa, ul. Jagie!ty 27, tel.
248 31 43
.

JEDZENIE
NA TELEFON

fil'

LECZNICE
DLA~ERZĄT
ELBLĄG

uf. Grunwaldzka 108, tel. 233
72-49 (całą dobę), uf. Węgrow

ska 1, tel. 230-20-60 (całą do·
bę), Schronisko dla bezdomnych .
zwierząt, ul. Królewiecka 233,
tel. 234-16-46
PASŁĘK

ul. Dworcowa, tel. 248-26·66

Miejscowa 913
Zamiejscowa 911.
Numery kierunkowe międzyna•
rodowe 950
ELBLĄG
. ,...
Biuro napraw telefonicznych ul.
Polna 18, tel, 914 >
,
Biuro Obsługi Klienta TP SA, ul.
Polna l8, tel. 239-51-51 (w g.
od 7 do 15) ·

.
11

INF/PKP
ELBl.ĄG

PASŁĘK

tel. 9313, 233-75-55
tel. 248-30-59

INF.·PKS
ELBLĄG

tel. 233-~3-00

TAXI
ELBLĄG,,

pl.

Jagiellończyka,

tel. 233·94·

,10, pl. Dworcowy, tel. 233-9110, ul. Beniowskiego, tel. 234- ,

37-54, ul. Okulickiego, tel. 234· l
27-54.
TAXI NA TELEFON: Radio Mivi· :
co, tel. 234-54-44, 96 21, Axel,
tel. 233-94·44, Tele TAXI 96-26, f
TAXI DROZD 232-44-44, 96·24, 1.
bagażowe, ul. P1łsudsktego,el. j
234-57-54, Rabat taxi, tel. 233- ;
44-44

Radio Gdańsk UKF 67.85
i 103. 7 MHz stereo, Radio BisFM UKF 102.3 MHz, VECTRA
72.00 MHz, Radio Plus UKF
67.07 i 101.7 MHz.

Turniej :wiedzy i sprawności
Ostatniego dnia maja
w Wojewódzkim Ośrodku
Kultury odbędzie się VII
Turniej Wiedzy i Sprawności T\vis 2000. Przeznaczony on jest dla uczniów klas
IV szkół podstawowych.
Podczas turnieju uczniowie
będą odpowiadali na pyta nia z zakresu programu
nauczania dla klas IV oraz
będą zmagać się w zawodach sportowych. Zaplanowany jest także program
artystyczny Wystąpią,
m.in.: zespoły taneczne SP

nr 16 , zespoły artystyczne
WOK oraz pary taneczne
EKT Jantar. Organizatorami turnieju są: Wojewódzki
Ośrodek Kultury, Szkoła
Podstawowa nr 16 i Klub
Wspólnota Elbląska. Zwycięska drużyna otrzyma
puchar. Początek imprezy
o godzinie 12. Wstęp wolny
Więcej informacji na temat
imprezy można uzyskać
pod numerem tel. 235 13
13 wew. 26, 30.
(na)

MUZEUM

·ELBLĄG „la Capra", ul. Pomor•
ska 40, tel. 233·10·65, (pizza,
spaghetti), Piwniczna''. ut. Królewiecka 108 tel. 234-39'46
· (dania mięsne, drób, ryby), Bar,
ul. Bema 16, tel. 233-33-33 . ,
(kur<zak, pizza, hamburgery),
;,Pizzeria pod Strzechą", ul.·
Ogólna 49, teł. 232-09·33 (piz• ,,
za, spaghetti, kurczaki}, .Mandaryn", uf. św. Ducha, tel. 232·
77-86 {dania chińskie), ,,Mex",
ul. 1 Maja 33, tel. 232-77-55 · ·
(dania mięsne, surówki, spa·
ghetti) ·•

3 :INF. TELEFON.·

;PLANUJ DZIEi\( .

Rzemiosło

W WOK odbędą się rozgrywki sportowe. W programie: siatkówka dziewcząt, gry zespołowe, uniho.
kej.

16.00 - 18.00 Szachy

10.00 Studio muzyczne

17.00 - 18.00 Juvenalia

10.00 Teatr
W Teatrze Dramatycznym
na dużej scenie odbędzie
się premiera nowego
przedstawienia dla dzieci
pt. .,Skarby Złotej Kaczki"
Reżyserem bajki jest Adam
Dzieciniak. W rolach głów
nych zobaczymy; m.in.: Jacka Wojciechowskiego, BeAdamską, Teresę

SuchoLesława Ostaszkiewicza.
dolską- Wojciechowską,

bląg został założony

Trasą:

w okresie podboju ziem
pruskich przez Zakon
Krzyżacki w roku 1237
Już w 1246 otrzymał pra wa miejskie. Na wystawie
prezentowana jest duża
kolekcja materiałów ikonograficznych m.in. plan
rekonstrukcyjny umocnień Starego Miasta
w XV w., akwarela z kroniki G. Gotscha przedsta-

W Miejskim

przy ul. Żeromskiego, chemiote
rapia, Woj, Szpital Zespolony, ·
ul. Królewiecka ·
stacja dializ, uL Zw. Jaszczurczego
; zakaźny, Szpital ut. Zeromskie- : ·
go

:POGRZEBOWE
ELBLĄG

Ośrodku

Kultury, mieszczącym się przy
ul. Przemysłowej 10, odbędzie się koncert z okazji
Dnia Matki - ,,Ona mi
pierwsza pokazała księżyc"
Wstęp wolny

Mańkut.

16.15 - 17.00 Juvenalia
Czerniakowska hetmańska - 12 Lutego -

~

Przedsiębiorstwo Usług Pógrze•
bowych, ul. Łęczycka 46, tel
233-45-66, usługi pogrzebowe
całą dobę. Charnn~. ul. Bema
25, teł. 233-81-66, całą dobę;
11

PASł.ĘI<

Zakład Pogrzebowy, ul. Mickiewi•
cza 35, tel. 2.48-25-51

·•POMOC ,TECH.
Energetyczne 991, Gazowe 992
całą dobę,

Wod. Kan. 994, Cie993; ·
ELBLĄG Budynków mieszkalnych
tel. 233-68-47 całą dobę;
PASŁĘK Energetyczne 248-30-29,
Wod. Kan. 248-31-38, Ciepłow
nicze 248-24-98;
płownicze

wiająca Bramę Pasłęcką.

Znajduje się tu także
zbiór militariów: broń
drzewcowa, miecze, kule
kamienne, biała broń. Bilety w cenie: 4 zł i 3 zł.
(na)

MUZEA
ELBl.ĄG

Bulwar Zygmunta Augusta, tel.
232·72-73, 232-72-89. Wysta·

,,Skarby Złotej Kaczki" to przepiękna bajka, przeznaczona zarówno dla najmłodszych, jak i dla straszych wi-

\

Fot.

Sławomir Ptasznik

/WARTO WIEDZIEĆ

wy stale: Dzieje ElbląQi!l 1237·
1947. Elbląskie rzemiosło artystyczne XVII-XIX wiele Sztuka ·
.· sakralna Elbląga i okolic. Truso • ,
i Elbląg, Archeologia olśniewa, .
Elbląg w XIX w, i wI poł. XX w. ,
• wystawa fotografii. Muzeum,, ·
'Jest czynne od wt. do sob, w g.
'8-16, w niedz. wg. 10-16 (kasa

;dog. 15). "'

Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka 3
czerwca na terenie Domu
Dziecka przy ul. Chrobrego
4 odbędzie się festyn rekreacyjno-sportowy
W programie przewidziano
rozgrywki sportowe: w pił
ce nożnej, koszykówce,
siatkówce i unihokeju Zaplanowano również wiele
atrakcji dla dzieci w wieku
przedszkolnym 1 wcze-

przy ul. Żeromskiego
dziecięcy, Woj. szpital Zespolony ul. Królewiecka, Szpital

18.00 Dzień Matki

14.00 - 15.30 Dyżur

dzów.

Dzień

• położniczo-ginekologiczny,

.Woj. Szpital Zespolony ul. Kró·
lewiecka, Szpital przy ul. Że
romskiego
noworodki, Woj. Szpital Ze·
spalony ul. Królewiecka, Szpita

W WOK odbędzie się oficjalna uroczystość z okazji
Juvenalii. W programie:
Gaudeamus Igitur w wykonaniu chóru uczelnianego
PWSZ, przemówienie rektorów: WSZiP i PWSZ, wystpienie prezydenta miasta,
przekazanie kluczy do
bram miasta przedstawicielom samorządów studenckich PWSZ, mini-koncert chóru akademickiego
PWSZ.

Pietrusińska

W Urzędzie Miejskim przy
ul. Łączności 1 dyżurował
będzie radny, Przemysław

~ wewnętrzny, Woj. Szpital Ze•
.spalony ul. Królewiecka, Szpital
przy ul. Żeromskiego
•. chirurgia, Woj. Szpi1al Zespo·
lony ul. Królewiecka, Szpital
przy ul. Żeromskiego
• anestezjologia, Woj. Szpital
Zespolony ul. Królewiecka, Szp1
.tal przy ul. Żeromskiego

W Wojewódzkim Ośrodku
Kultury odbywają się zaję
cia szachowe. Udział
w nich kosztuje 10 zł. Sekcję prowadzi Marek Szulc.

Na sali kina Światowit od
poniedziałku do piątku odbywają się spotkania człon
ków studia muzycznego.
Zajęcia prowadzi Dorota

stawa czynna jest od
wtorku do soboty w godz.
8-16. W muzeum czynna
jest również wystawa pt.
.,Dzieje Elbląga" Eksponaty tu zgromadzone mówią o historii miasta. El-

'.ELBLĄG

Teatralna przemaszerują
studenci. Zbiórka o godzinie 16 przy ul. Czerniakowskiej 22.

atę Przewłocką, Wioletę

artystyczne

Od 15 maja muzeum
zmieniło godziny otwarcia. Teraz czynne jest we
wtorki, środy; piątki i soboty w godzinach od 8 do
16 oraz w czwartki i niedziele od 10 do 18.Czynnych jest tu wiele wystaw
stałych i czasowych ostatnio wystawa pt.
„Grafika i rysunek
w XVII wiecznym Elblą
gu" Jedną z ciekawszych
wystaw stałych, jest wystawa pt. ,,Elbląskie rzemiosło artystyczne" Prezentowane są tu eksponaty pochodzące głównie
z kolekcji naszego muzeum - ceramika, szkło,
meble. Możemy zapoznać
się z dorobkiem elblą
skiego rzemiosła cechowego. Są to przedmioty
codziennego użytku o dobrej jakdści technicznej
i wysokich walorach estetycznych. W skład kolekcji wchodzą także przedmioty pochodzące z innych krajó~ Europy. Wy-

10.00 - 13.30 Juvenalia

snoszkolnym. Zwycięzcy
rozgrywek sportowych
otrzymają atrakcyjne nagrody Zespoły do turniejów drużynowych należy
zgłaszać telefonicznie pod
nr tel. 233 60 19 lub bezpośrednio w sekretariacie
Domu Dziecka w Elblągu
do 30 maja.
(na)

27 maja

12.00 - 18.00 Juvenalia

10.00 Wystawa plastyczna

W Nowej Holandii przy obwodnicy Elbląga, na trasie
E-7, odbędzie się Rodzinny
Piknik Akademicki.
12.00 - 15.30 i 17.30 Tur-

W Szpitalu św. Ducha we
Fromborku prezentowana
jest wystawa pt. ,,Kadyny Wiosna Sztuki" Wśród wystawionych prac znajdują
się naczynia, figurki i rzeź
by Ekspozycja potrwa do
sierpnia. Organizatorami
prezentacji są: Viva Art
i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Elblągu. Wstęp na
wystawę - "."Ol~y.

niej

Tańca

W Wojewódzkim Ośrodku
Kultury przy pl. K. Jagiellończyka odbędzie się Turniej Tańca Towarzyskiego
Jantar 2000.

:Kl,NA· Skala ocen wg Jarosła~a Zalesińskiego, s~efa działu kulturalnego ~Dziennik;;'.**~*. zobacz konieanie *,*,.~. wartopói'f

** można obejrzeć*. na własną odpowiedzialność. Kina zast~egają sobie możliwość zmiany repe1:11aru bez podania Prpc:yny.'

Huragan· ** *
■ reż. Norman

Huragan

USA (151.)

17.30, 20

10

zł

Jak wykończyć Panią T
Szalony gigant

USA (151.)
USA (b.o)

19, 21
16, 17.30

10
10

zt
zł

■

Jewison
wyk. Denzel
Washington

■

USA

■ 155 min

(na)

!lf.,;fi;:$:i{~:i:!:Jr.s,:;_•-!,':..'1$$'i:'::flii!il!,· . • !i~i!;J/:1tr.::,..'.:it,"--!

•

:TEL.' WAZNE
ELBLĄG . . .

.

Poradnia Rodzin i Przyjaciół

· Dzieci Uzależnionych, Pogoto•
· wie Makowe ul. Komeńskiego
46, tel. 233-55-77, (dyżury CO·
dziennie, oprócz niedziel
i świąt, wg. od 10 do 19), Dorn
dla bezdomnych ul. Nowodwor-

ska 49, tel, 232·69-60, Amazonki ~ przew. stowarzyszenia,
teł. 234-53·61, Woj. Poradnia
·, Antyalkoholowa, ul. Trybunalska, tel. 232-56-89

piątek
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Elbląg.

w Elblągu

Nieprzyjemny

urząd
■

iepelnospra n1
mają gor ej
Niełatwo być osobą

nieszczepełnosprawną,
gólnie jeżeli trzeba załatwić jakąś sprawę

w

Również biskup elbląski, Andrzej Śliwiński, obdarował zwycięzców swoimi nagrodami.
Elblągu odbył się

nał

fi-

samorządowego

konkursu 8 Wspaniałych.
Miasto na ogólnopolskich
eliminacjach prezentowała
będzie Anna Jaworska.

Anna Jaworska
- Nie miałam tremy podczas finału - opowiada Anna Jaworska. - Czułam raczej wielką radość i że to, co
tu się dzieje, ma sens. Spowoduje być może większą
mobilizację do dalszych wysiłków.

Ania aktywnie działa
w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym. Od 7 lat
uczęszcza na spotkania oa zy w parafii św. Mikołaja
w Elblągu. Od roku jest najmłodszym animatorem tego
ruchu. Uczestniczy także
w spotkaniach ruchu Wiara
i Światło, do którego należą
dzieci niepełnosprawne.
Ostatnio Ania zainteresowała się losem starszej, samotnej, niepełnosprawnej
osoby. Odwiedza ją, pomaga
gospodarstwo
prowadzić
domowe. Od kilku lat należy
do Elbląskiego Chóru Kameralnego Cantata.
Małgorzata Borsuk
Małgosia jest uczennicą
Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu. Pracuje
ochotniczo w Dziale Poradnictwa Specjalistycznego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wspiera także osoby starsze, wymagają
ce pomocy w prowadzeniu
gospodarstwa domowego.
W spiera również dzieci
przebywające w Ośrodku
Interwencji Kryzysowej.

Tomasz Gomólak
Działa bardzo aktywnie
w parafii. Jest ministrantem
od 1997 roku. Rozprowadza
prasę katolicką, organizuje
pielgrzymki do okolicznych
sanktuariów. Pracuje społecznie w biurze Radia Ma ryja przy parafii św. Jerzego.

Sylwia Jusiel
Sylwia należy do wspólnoty Światło i Wiara od 2
lat. Systematycznie i czynnie uczestniczy w spotka-

niach grupy. Od półtora roku odwiedza swoją podopieczną Olę, która jest
chora na gigantyzm. Sylwia
jest dobrą organizatorką,
czasami prowadzi spotkania
wspólnoty.
Agnieszka lubińska
Działa od 2 lat w Stowarzyszeniu Karan naświetli
cy terapeutycznej. Pracy
z dziećmi poświęca każdą
Podczas
chwilę.
wolną
wakacji
ubiegłorocznych
Agnieszka codziennie przychodziła do Kościoła Boże
go Ciała, stwarzając dzieciom możliwość miejsca,
gdzie mogą się zwierzyć ze
swoich problemów.

Anna Jaworska

Zdjęcia: Sławomir

Agnieszka

Łubińska

Monika Miszk
Monika od roku jest hari prowadzi grupę zuchową. Chętnie pomaga
organizując
dzieciom,
Dzień Dziecka w przedszkolu. Pomaga osobom
starszym, biorąc udział
w realizacji programu Bezpieczna Starość. Od trzech
lat aktywnie bierze udział
w organizacji Wielkiej Or~
kiestry Świątecznej Pomocy.
Propaguje ekologiczny tryb
życia, biorąc aktywny udział
w akcji sprzątania świata.

Ptasznik

urzędzie.

Wadą wrodzoną Agnieszki Harasimowicz jest niedowład wiotki kończyn dolnych, przez co musi poruszać się o kulach. W wieku
szesnastu lat uzyskała orzeczenie komisji inwalidzkiej
o przyznaniu jej pierwszej
grupy inwalidzkiej. Podczas
załatwiania swoich spraw
w Urzędzie Skarbowym,
zwróciła się do Biura Obsłu
gi Klienta, które znajduje się
w tym urzędzie z prośbą
o informacje odnośnie przysługujących jej ulg podatkowych. W odpowiedzi biuro
poinformowało ją, iż z racji
posiadanej przez nią pierwszej grupy inwalidzkiej przysługuje jej tylko jedna ulga
podatkowa. Jednak w tym
roku, przeczytała w biuletynie informacyjnym Bifron,
który wydawany jest przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych, że inwalidzi
z tzw. ogólnego stanu zdrowia, do której to grupy się
zalicza, mają prawo do rozliczenia za użytkowanie samochodu i rehabilitację, po
uzyskaniu zapisu o schorzeniu narządu ruchu.
- Zwróciłam się do Urzę
du Skarbowego o umożli
wienie mi dokonania korekty PIT-ów 30 za lata od 1994
do 1998, gdyż uważam, że
zgodnie z obowiązującymi
przepisami należy mi się

cerką

Elbląg.

Sylwia Jusiel

kopie PIT-ów i do-

konać w nich korekt za odpowiednią opłatą.
Według informacji uzyskanych w Urzędzie Skarbowym, niemożliwe jest w tej
sprawie zajęcie stanowiska
ponieważ

jest to
podatkowe
i w indywidualnych spra wach urząd nie może zdradzać tajemnicy skarbowej.
(RWAC)
przez urząd,

postępowanie

Chory lokator

Z takim właśnie lokatorem miała niedawno do czynienia Wojskowa Agencja
Mieszkaniowa. Jednym z jej
lokatorów jest chory na
schizofrenię inwalida wojenny. Brał udział w interwencji w Czechosłowacji
w 1968 r. Tam stracił zdrowie - był zamknięty w pło
nącym czołgu.

Katarzyna Neuman

Anna Nagórka

Ania chętnie pomaga
wszystkim, którzy potrzebują pomocy. W szkole
działa jako zastępca przesamorządu

uczniowskiego jest inicjatorką i propagatorką wielu
imprez szkolnych. Koledzy
szkolni nazywają ją sumieniem klasowym. Jest także
członkiem oazy swojej parafii.
(J.D.)

stwierdził również, że mogę

uzyskać

- Dużym problemem dla spółdzielni mieszkaniowych są lokatorzy, których jednak nie można lub
nie wypada eksmitować.

I

Monika Miszk

Anna Nagórka

wodniczącego

Fot. Aleksander Winter

zwrot nadpłaconego podatku - mówi Agnieszka Harasimowicz. - Jak jednak
stwierdzili pracownicy Urzę
du Skarbowego, z którymi
się kontaktowałam w tej
sprawie, nie zgadzają się
z moim stanowiskiem o należnym mi zwrocie podatku.
Ale o wiele bardziej niż
o zwrot podatku chodzi mi
o sposób potraktowania
mnie w urzędzie. Ponieważ
biuro znajduje się na drugir
piętrze, a ja poruszam s.
o kulach, cała droga zajęła
mi około 30 minut. Pan kierownik, z którym dane mi
było rozmawiać, nie tylko
zmusił mnie do stania, ale

ie trzeba eksmisji

Katarzyna Neuman
Kasia jest uczennicą II
klasy Zespołu Szkół Technicznych. Działa we wspólnocie Wiara i Światło. Od
dwóch lat opiekuje się niepełnosprawną Magdą. Uczy
ją czytać, pisać, liczyć. Bierze również udział w rehabilitacji dziewczynki. Jest
chętna do pracy społecznej,
pomaga swoim rówieśni
kom w nauce.

Agnieszka Harasimowicz

Choroba lokatora była
kilkakrotnie wykorzystywana przez ludzi. Ponieważ nie
ma on kontaktu z rzeczywistością, był podstawiany jako pożyczkobiorca w banku.
W efekcie, musiał ze swej
emerytury spłacać pożycza
ne przez innych pieniądze.
Dodatkowo, często był okradany; wybijano mu szyby
w mieszkaniu.
Ponieważ człowiek ten
zaczął być uciążliwy; wśród

jego

Tomasz Gomólak

Małgorzata

Borsuk

sąsiadów pojawiły się

głosy; aby go usunąć.
- Człowiek ten zbierał
różne rzeczy ze śmietników

i

znosił

je do domu - mówi

Mirosław

Lasowicz, dyrek-

tor WAM.
Wśród lokatorów pojawiły się jednak także glosy
współczucia.

- Ten człowiek wymaga
porady i opieki - mówi jedna z lokatorek. - Niemal cały czas jest na lekach, brak
mu kontaktu z rzeczywistością. Eksmitowanie go za
długi, czy zły stan mieszka nia, byłoby nieludzkie.
Ponieważ jednak poprawiła się sytuacja chorego,
uniknie on eksmisji. Przyznano mu opiekuna, który
się nim zajmuje. Przestał
znosić śmieci do domu, dlatego postanowiono zostawić
go w mieszkaniu. Z jego
renty pobierane są pienią
dze za zaległy czynsz.
- Odmalujemy mu mieszkanie i nie będziemy go nigdzie przenosić - mówi M.
Lasowicz. - Zdajemy sobie
sprawę z choroby tego czło
wieka.
(pm)

piątek
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EB Startu Elbląg 'na trzecim miejscu w I lidze

Po meczu z Montexem Lublin piłkarki ręczne EB
Startu zostały uhonorowane brązowymi medalami
mistrzostw Polski sezonu 1999/2000. Radość
z sukcesu tłumiła obawa o przyszłość żeńskiej pił
ki ręcznej w Elblągu.
Wiceprezes Związku Pił
ki Ręcznej w Polsce, Henryk
Szczepański,

w

składając

ubiegłą sobotę

gratulacje
elbląskim
szczypiornistkom, podkreślił ich wieloletnie sukcesy w rozgrywkach o mistrzostwo Polski.

Miejsca na podium
najlepiej świadczą nie
tylko o dużych umiejętno
ściach waszego zespołu. ale
też o utrzymywaniu wypracowanego przed laty wysokiego poziomu wyczynu
sportowego - stwierdził H.
•

058,fZepański.

Wiceprezes ZPRwP ży
udanego
startu w rozgrywkach o eu ropejskie puchary

czył elblążankom

Piłkarkom

brązowych

medali gratulowali także:
członek Zarządu Miejskiego, Mirosław Borzęcki w towarzystwie Andrzeja Budzelewskiego, zastępcy naczelnika Wydziału Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego.
Olbrzymi tort wręczyli zawodniczkom:
Andrzej
Rusznicki,
wiceprezes
i Zdzisław Dulęba, sekretarz Warmińsko - Mazurskiego Okręgowego Związ
ku Piłki Ręcznej. Były też
gratulacje od wiceprezesów
klubu EB Start: Antoniego
Szaduro i Jerzego Kawiec,Jill,go.
~ fym dowodom sympatii
i radości z sukcesu towarzyszyły akcenty muzyczne,
a wśród nich tradycyjne
,,sto lat".
Kapitan drużyny, Aleksandra Kańdula, zwracając
się do kibiców; powiedziała:
- W imieniu koleżanek serdecznie dziękuję elbląskim
kibicom za wspieranie nas
życzliwym
dopingiem.
Dziękuję
wszystkim za
sympatyczną oprawę dzisiejszej uroczystości.

Gdy kapitan
przemawiała
strzelały korki szampana.
Próbowano też konsumować tort z okazjonalnym,
gratulacyjnym
napisem.
U szczypiornistek Elbląga
górę wzięło jednak odprę
żenie i skłonność do kawałów. Szampanem obficie
zroszono parkiet hali, a tort,
ku uciesze kibiców; spełnił
komediowe funkcje... na
twarzach
zawodniczek
i ubraniach oficjeli.
Atmosferę
radosnej
chwili zakłócała świado
mość, że być może, to ostatni tak duży, drużynowy sukces elbląskiej, żeńskiej piłki
ręcznej. Obserwujący medalową ceremonię optymiści twierdzili, że to niemoż
liwe, przecież są dobre wyniki sportowe drużyny, a to
jest główną kartą przetargową w utrzymaniu się klubu w następnym sezonie.
Realiści
przypomnieli
dwa fakty z niezbyt odległej
przeszłości. Pierwszy, zaskakującą opinię publiczną:

rzało,

500 widzów obejostatni w tym sezo~

nie, mecz EB Startu · na
własnym parkiecie. Elblą
żanki uległy 26:36 (15:14)

mistrzyniom kraju z Mon+
texu Lublin.
Oto, jak przebiegało to
spotkanie.
17 min. Po serii remisów
elblążanki wychodzą

na

prowadzenie 8:5. Trener
Montexu prosi o czas. Roz. mowa z zawodniczkami
skutkuje.
24 min. Jest kolejny remis, 10:10. Do końca tej
połowy pada bramka za
bramką. Ostatnią zdobywa
dla EB Startu Agnieszka

~w•MmWJ.t. .1~.., e*
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Po meczu EB Startu z Montexem Lublin Henryk Szczepański, wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce,
elblążankom brązowe medale mistrzostw Polski. Na pierwszym planie: Paulina Korowacka.

bu, Janusz Serwadczak zapytani o podejmowane
w klubie Orzeł, która miała działania w sprawie usunię
w swym składzie nie tylko cia istniejącego zagrożenia
medalistów mistrzostw Pol- likwidacji klubu przedstaski, ale także olimpijczyków. wiają teczki z dokumentaI już mniej sensacyjny, bo mi, z których można dowiepoprzedzony wiadomościa dzieć się, że 7 marca br. pomi o trudnościach głównego wstała Rada Patronacka
sponsora: wycofanie z roz- złożona z przedstawicieli
grywek drużyny bokserów sześciu firm i instytucji.
Halexu Elbląg po zdobyciu Każdy z nich podpisał deprzez nich mistrzostwa Pol- klarację o wspieraniu klubu. Nie ma jednak żadnych
ski.
konkretów i pomimo apeli
Historia kłopotów
o pomoc, nadal są to tylko
O kłopotach finansowych deklaracje. Już wcLeśniej,
elbląskiej drużyny szczypo osobistych kontaktach
piornistek wiadomo było od przedstawicieli klubu z kiechwili, gdy od jej sponsoro- rownictwami wielu elblą
wania odstąpiła firma El- skich firm, które nie dały
brewery Company Ltd. Wi- oczekiwanego wsparcia pił
ceprezes Antoni Szaduro karkom ręcznym, zdecydoi urzędujący kierownik klu- wano się na próbę innego
rozwiązania problemu. Do
50 znanych firm na terenie
kraju wysłano ofertę przyGolińska i miejscowe scho- · jęcia sponsoringu nad I-lidzą na przerwę, prowadząc
gową drużyną. Nieliczne
15:14.
odpowiedzi zawierały prak40 min. Lublinianki protycznie jeden motyw: ,,aktuwadzą 21:20.
alna strategia marketingo50 min. Od 45 min spo~
wa naszej firmy uniemożli
tkania Montex rzuca 6 bra- wia sponsorowanie klubu".
mek. nie traci żadnej i w 50
Próbowano więc szukać
min ·EB Start przegrywa wsparcia u parlamentarzy20:27. Ten fragment meczu
stów elbląskich. Pisma
zadecydował o przegranej
z prośbą o pomoc w poszuelblążanek.
kiwaniu
strategicznego
Przeciwko Montexowi
sponsora skierowano do
EB Start grał w składzie:
posłów: Witolda GintowtCharlamowa - Kańduła 1
Dziewałtowskiego, piastują
bramka, · Kozik 1, Pazur,
cego przez pewien okres
Pawelska 4, Giejda, Pałgan obowiązki prezesa EB Star2, Golińska 6, Szklarczuk 3,
tu i Wiesława Walendziaka.
Błaszkowska 3, Olszewska,
Prośby pozostały bez odpoRadkiewicz 6.
wiedzi. Na początku maja
(am)
br. z inicjatywy prezydenta

wręczył

likwidację seniorskiej sekcji
łyżwiarstwa
szybkiego

:Zanim rozdano medale
Około

f..-

Później kapitan EB Startu, Aleksandra Kańduła (nr 8) i jej koleżanki degustowały

tort.
Elbląga doszło

w ratuszu do
spotkania przedstawicieli
elbląskich firm, a celem było powołanie grupy wspierającej obecny klub EB
Start. Póki co, o konkretnych efektach nie słychać.
Sobotnie mecze zakończą
sezon w I lidze piłki ręcznej
kobiet. Najwyższy czas na
podjęcie
zdecydowanych
działań z jednym celem:
uratowania drużyny przed
likwidacją, a klubu przed
upadłością. W mieście nikt
nie kwestionuje takiego
rozwiązania. Pozostaje odpowiedź na pytanie, czy
znajdą się ludzie, którzy potrafią ten cel osiągnąć.
Andrzej Minkiewicz
ZdJęcia. Sławomir

Ptasznik

W

kończącym się

niała się,

sezonie w zespole elbląskim
m.in. Katarzyna Szklarczuk (nr 11 ).

wyróż

piątek

SPORT

14

Elbląg. Pływanie
■

26 maja 2000r.

Pasłęk.

Czwórbój

Pomoc dla · anety

dziewcząt
Elblągu

odbyły

się

W drugie
zawody
wychowanków do-

pły

wackie
mów dziecka z Warmii i Mazur.
Bardzo dobrze spisali się
reprezentan ci Domu Dziecka przy ul. Chrobrego w El-

chłopców
Wśród
triumfował Grzegorz Białas,
przed Przemysławem Ge-

blągu.

rentem (obaj Chrobry Elbląg).

Wśród

dziewcząt

Dorota Jaworska
(Chrobry), przed Ewą Cieślińską (Marwica).

zwyciężyła

Dom
przed
Pogotowiem
Marwicą,
Opiekuńczym w Elblągu
i Domem Dziecka w Morą
gu.
Drużynowo wygrał

Dziecka w

Elblągu,

(am)

REKLAMA _

Matiz, Tico, Polonez, Lanos, Nubira

W Elblągu rozegrano
rejonowe zawody
w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt.
Awans do finału wojewódzkiego wywalczyła
drużyna SP 3 Elbląg.
Stawką rywalizacji w biegach na 60 i 600 m, rzucie
piłeczką palantową oraz
skoku w dal lub wzwyż był
awans do finału wojewódzkiego.

Triumfowała

Nowa specjalna oferta ratalna
W specjalnej ofercie promocyjnej, przygotowanej na najbliższy weekend, tj. 26 - 27
maja, wprowadzamy szczególnie atrakcyjny plan ratalny na nowe DAEWOO.

będą miały
W tych dniach osoby dysponujące jedynie 3% wartości samochodu i dowodem osobistym,
końca spłaty samochodu (czyli
możliwość zawarcia umowy gwarantującej nie oprocentowane raty, aż do
marek, zaosznawet do 100 miesięcy!!!). Dzięki tej ofercie Klienci, w porównaniu z ofertami ratalnymi innych
PROMOCYJNYCH o wartoczędzą nawet 10 tys. złotych i dodatkowo otrzymają specjalne bony na 20 RAT
umowę - bon na pakiet
ści od 3 do 6,5 tys. złotych. Dla pierwszych 15 osób, które zarezerwują telefonicznie
ubezpieczeń AC, OC, NW.

Zapraszamy do salonów firmowych:
Elbląg, ul. Grunwaldzk a 2
Market ELZAM
Kwidzyn, ul. Piłsudskiego 45
Centrum Handlowe

tel. 239 73 99
tel. 279 39 36
Tekst na prawach

ogłoszenia

N-1363/A/1166

Kick boxing

Lekkoatletyka

drużyna

z SP 3 I Elbląg,
gromadząc 1232 pkt. Kolejne miejsca zajęły reprezenŻaneta Kruk, dwukrotna mistrzyni Polski w kick boxintacje: SP 5 Braniewo (1200
FotAleksanderWin ter
pkt), SP 6 Braniewo (1090 gu (p0 prawej).
dwukrotna kosztów dojazdu na miktualna
pkt), SP 3 II Elbląg (1056
pkt),
mi- strzostwa. Nie ma na to
(928
Elbląg
medalistka
15
SP
złota
pkt),
SP Rychliki (905 pkt), SP 1 strzostw Polski w kick bo- środków także Polski Zwią
Pasłęk (884 pkt) i SP Jelonki xingu, Żaneta Kruk, reprezek Kick Boxingu. Za nazentująca barwy Polonii Pa(773 pkt).
szym pośrednictwem utasłęk otrzymała zaproszenie
Zwycięska drużyna wylentowana zawodniczka podo uczestnictwa w mistrzo- szukuje tych, którzy moglistąpiła w składzie: Małgo
rzata Lange (318 pkt), Nata- swach świata, które odbędą by sfinansować jej podróż
lia Rejent (235 pkt), Anna się w sierpniu br. w Stanach do USA. Zaintereso wani
Urbanowska (250 pkt), Do- Zjednoczonych.
wsparciem Żanety pros
wysłało
Zaproszeni e
minika Witek (205 pkt),
są o kontakt telefonicz
Wioleta Gromkiewicz (234 Światowe Stowarzysz enie 248 45 31.
Kick Boxingu. Nie pokryje
pkt) i Justyna Adamska.
(am)
(am) ono jednak zawodniczce
dziewcząt

REKLAMA

skodaFelicia Trend
Na nowy sezon i no lato.

W rodchodzącym sezonie obowiązuje modo no uŚf\11ech
Dlatego proponujemy Pańslwu praktyczne i niezawodne auto. Już od
pierwszego spo1rzenio wprawia w dobry nastrój. Zgrabnej sylwetce dooa1ą
-.roku lusterka i klamki w kolorze nadwozia, ozdobne kołpaki, przyciemniane
1zyby, listwy boczne oraz halogeny przeciwmgielne. Centralny zamek ułolwio
wsiadanie całej rodzinie. Projektując przyjemne i obszerne wnętrze pomyśleliśmy
o •óżnych drobiazgach, które zawsze chce się mieć pod ręką A teraz wyslorCX'f
wygodnie usiąść i można ruszać bez obaw, nowel w daleką podróż.

Sopot Groblewski J-R, al. Niepodległości 954
tel./fax (058) 550-36-19
FILIA: ul. Bitwy pod Płowcami 54
tel. (058) 550-37-38

ważna
R l890/A/888

do wycz

OGŁOSZENIA DROBNE W INTERNECIE
WWW.GRATKA.PL

POLONEZ 1.5, instalacja gazowa, rok
prod. 1993, cena 6.5 zys. zł, 0602/831387, 05011781-573

-

[

PRACA
~

I

piątek

POLONEZ Truck,

FRY2JERKĘ do salonu damskiego

w Braniewie, wymagane odpowiednie kwalifikacje i praktyka
wzawodzie, tel. 055/243-47·54
HANDLOWCÓW! Zarobisz 5.000·
25.000 zł sprzedając naszą super no·
waść. Poszukujemy przedstawicielstw,
024/355-66·33
PRZEDSTAWICIELI handlowych- poszukuje producent stolarki PCV,
067/215·51·41
ADRESOWANIE, składanie, 0604/529·
568
CHAŁUPNICTWO adresowanie, koper·
fy cały kraj. Zarobki 400 ·5000 zł. Zglo·
szenia listowne, koperta zwrotna +list
mofywacyjny. ,A.R.' 02·326 Warszawa
Al. Jerozolimskie 145/19
CHAŁUPNICTWO

regeneracja kaset
i termopressing (wprawia·
nie nadruków), dobre zarobki, informacje pisemne· bezpłatne. Janusz Urba·
niak ul. Ogólna 50/16, 82-300 Elbląg
baiwiących

październik

96,
5- osobowy, pilnie sprzedam z po·
wodu wyjazdu, pieiwsza właściciel
ka, stan bdb, tel. 055/248·35-60

SCANIA, ciągnik siodłowy 400 KM VB,
na resorach, 89 r., nieeksploatowany
wPolsce, 49 OOO zł do uzgodnienia, pil·
ne, tel. 683-35-06 po 19.00, (090)6237-38, (0501)62-37-38
STAR 200, asenizacyjny, tel. 055/23292-75

VW GoH li, 1.3, 1990, 058/58-240·95,
0604/89-25·59

wyposażenie

skóry,

NACZEPA dwuosiowa, na poduszkach,
cena 4.000 zł, tel. 058/681-74-97
SILNIK do Volkswagena Derby, poj.
900, tel. 0606197-49·31

PRACOWNIKÓW na cały sezon do
zbioru truskawek zatrudnię, tel.
058/681-91-45

AUTA powypadkowe, 0·604-84-

I

INSTRUKTORKA jazdy konnej, szuka
pracy na sezon letni, tel. 055/232·73·53
INSTRUKTORKA jazdy konnej, szuka
pracy wmiesiącach lipiec· sierpień, tel.
0551232-73-53
MŁODA,

atrakcyjna, dyspozycyjna, po
studium turysfycznym, bardzo dobry
angielski, podstawy komputera, doświadczenie, poszukuje pracy wbiurze
lub sklepie, tel. 058/681-38-95
STUDENTKA zarządzania (zaocznie),
wyższe zawodowe- turysfyka, angielski,
niemiecki, MS Office, prawo jazdy, pilot
wycieczek, tel. 055/233-12-85
,.

AUTO gaz, immobilisery, tel. 055/23443-09

SCANIA, 400 KM, VS, na resorach, 89
r., nieeksploatowana wPolsce, 50 OOO
zł, na sam. Man, Daf lub Volvo zplandeką, pilne, tel. 683-35·06 po 19.00.
(090)62-37-38, (0501)62-37-38

STAROGARD dom wolno stojący, 240
mkw powierzchni użytkowej, na działce
771 mkw, 0604/213-261

. . l·;,
."-'-r~1p1rr;m
~.!t•
y

•

TCZEW odstąpię atrakcyjny sklep ko·
smetyczny w centrum handlowym,
0603/934-515
WEJHEROWO, M-4, I ~ętro w bloku
czteropiętrowym, własnościowe, ztele·
fonem, cena do uzgodnienia, pilnie
sprzedam, tel. 0581672-07-61 wieczorem

BRANIEWO, kawalerka 37 mkw., IV p.,
BRANIEWO, mieszkanie 53 mkw., tel.
243-37-44

-

powypadkowe,

rozbHe,

BRANIEWO 1/4 domu, tel. 055/243-5826

BRANIEWO, odnajmę 2mieszkania 2·

BRANIEWO dom, działka 11 arów, ul.
Wileńska 54, cena 138 tys., tel.
055/243-33-45

pokojowe, tel. 243-36-38, (0606)62-01 ·
59
ELBLĄG

centrum, wynajmę umebiowane mieszkanie, tel. 0551233-62-04 wie•
czarem, 0605/200-574

FIAT Cinquecento, (gotówka), 058/56139-14, 0602/31·28-73
FIAT Punto, (gotówka), 058/561-39-14,
0602/31-28-73
.
POWYPADKOWE, uszkodzone, zachodnie, 0-58/671-59-62, 0604/088·
964

POWYPADKOWY, 681-73-70
POWYPADKOWY, 681 •73-70

WSZVSTKIE powypadkowe, znisz·
czone, 058/531-28-56, 0602165·
32·88

A. Rozbite
, zniszczone, 0601 /78·40-02

BMW 31 SJ· 1993 rok, 1.8 b€nzyna,
metalik, opony zimowe, AA, K, ES,
CZ, AA, WS, seiwisowany, 32.000
zł, tel. 055/277·33·77

A0602ll22-790, auta, motocykle, po·
wypadkowe.

0602/722-790

A

, powypadkowe
AUTApowypadkowe, skorodowa·
ne 0604/444-422

FIAT 126 pel, 1994 listopad, przebieg
41 fys. km, drugi właściciel, zadbany,
wia~omość: Rogify 5
FORD Escort 1.4, 1996 rok, 75 fys. km,
24.5 zys zł, czeiwony, I właściciel, CZ,
ES, EL, WS, ABS, I, S, maożlr.ve rafy,
tel. 055/233-50-20, 0601/572·742

ATRAKCYJNE· Dostawcze· Mikro·
busy· (znizki), (058)552-75-22,
0601/65·16-72

FOTELIK rowerowy do 25 kg, stan bdb,
cena 150 zł, tel. 0501/194-235

AUTO! Glas!

IVECO 59-12, 1997, ładowność 3,5 t,
serwisowany, 0604/213-261
MAZDA 323F, 1,8 benz., 90 r., 145 fys.
km, 12 700 zł, biały, CZ, WS, stan
techn bdb, pilnie, cena do uzgodnienia,
tel. (0601 )65·97-88, (058)347-61-68
MERCEDES 124, 200 D, I rejestracja
93 rok, pół roku wkraju, cena 31 zys. zł,
tel. 055/232-21-76

Sprzedaź, montaż. Tel. cafy kraj
9449; Tczew 532·01-80: Malbork 055-272-82·99; Bytów 059/822-32-60, Grudziądz 056/463-84-97; Koscierzyna 686·58·06, 686-2642; Starogard -Gd. 775-14-99;
Słupsk 0591842-50·29

0.6 ha wraz
z budynkami gospodarczymi
i szklarnią (kolo salonu Renaułt),
tel. 0551232-44-21, 0551234-06-43

BRANIEWO mieszkkanie pow. 82.5
mkw., tel. 055'243-58-35, wiadomość
po 16.00
CHMIELNO, 725 mkw, tel. 058/684-26·
17

TURYSTYKA

-

;

przyjmę

REMONTY dadlU-

OOlflia,

Korsyka .... Angielski, inne atrak·
qe. ,Maryland":

DOM

1

---

-

....

ELBLĄG centrum, garaż własnościowy,

tel. 055/232-61-43 .
[

ELBLĄG centrum, sprzedam garaż mu-

rowany, własnościowy, 19 mkw., wraz
zgruntem, siła+ licznik, bdb lokalizacja
i dojazd, tel. 055/642-15-12

I

SPRZEDAM

BETONIARKĘ· małą,

cena 350 zł, tel.

058/681 ·48·78
BOAZERIE, deski
058/342-54-31

ELBLĄG

mieszkanie 2 pokojowe, 54
mkw., I piętro wokolicach parku Kaj~,
cena 80 zys. zł, tel. 055/234-72-87

podłogowe,

listwy,

ŁAWA czarna,

Elbląg

CONCORDIA
fider I\Yiazdów autokarowy'dl wPolsce, na;iiższe ceny, W)'Śl8Tlly gratis ka·

Branievi,o

Z-674/A/1236

SOlARIA Alisun, Proslim• rewolu•
cyjne urządzenie do wyszczupla·
nia, bezoperac~nego lifting11, likwi·
dacji cellulitis- gwarantowane efek·
fy, (058)781-66-66, (058)664-6451

USŁUGIRdlNE

STUDIA medyczne, kurs przygotowaaczy wAMG
AGREGAT fynkarski ATL 151, mecha·
niczny pornosy roboczy, 0·604-20-25·
66

informacje, zapisy, 058/349· 14·00
TAPCZANY, wersalki, majowa promocja, (059)84-296-02

BIURO matrymonialno- towarzy.
skie, .Iwona", 0·604-40-30-30

_I

Stare Miasto, pomieszczenie
usługowe 40 mkw., stan surowy, tel.
0551232-61-43
ELBLĄG

ul. Kolejowa, pól domu na
działce opow. 703 rn kw., pomieszczenie gospodarcze, garaż, ogrzewanie
gazowe własne, spokojna dzielnica, tel.
055/234-57-98, 055/234-52-03

lbruk, kręgi kanalizacyjne. Zakład betoniarski, Sulęczyno, tel. 058/684-42-52

FROMBORK, mieszkanie· 47 mkw., 2
pokoje, os. Słoneczne, tel. 243-76-81
do 15.00

TRUST

.,..__

FILIGRAN,
ŻERAŃ

KARTUZY, pomieszczenie oddam
wdzierżawę, 12 mkw, zte~fonem, ul.
Klasztorna, 058/684·28·68

Stropy TERIVA
Rury i kręgi
betonowe
oferuje

LIKSAJNY dzia!ka 1500 mkw., nad
Jez. Ruda Woda, do jeziora 300 m,
wpoblizu lasy, cena 10 zUm kw , tel.
055/234-84-90
LIZAKI· działki budowlane, blisko jezio·
ro, ~s. pięknie położone, tel. 058/686·
12-96

zakład

ProdukcJI
....rtałów
Budowlanych
w Białym Borze

MIECHUCINO, przy trasie głównej,

tel. (094) 37 39 192

FOLIA 8x4.5, tel. 0606197-49-31

FOTELIK samochodowy, nosidełK0 Bebe Comfort, na ~arancji, ok. 200 zł,
tel. (0602)48-44-39

tuje, krzewy liściaste kwn·

owocowe.
lNłAGA. hurtownie, sklepy. Bransolezy, lańcusz~ zeloxalu już od 2óch zł, oraz pierścionki, sygnety,
obrączki tombakowe, (032)266-9657

' Malzeńsf.wa,
,.,., osoby samotne.
bez zgody współmałionka,
. działalność gospodarczą,
ryczałt, bez zaśw.
: o niei:aleganiu.

MONETY obiegowe, przed denomina-

OLCHA, buk,
dlużycę,

dąb,

Gd.

5561350

drewno tartaczne-

Wrzesz.a.

0603/619-279

7619326, 7619328

Gdynia
7618833

SKRZYNIA do ciągnika ,Dzik' 1lub 2,

Malbork
(055) 2723939

lei. 0606/97-49-31

CAŁODOBOWO

0501866273
0606 592 288

ZIEMNIAKI, czyste bez parchu, cena
do 0,35

058/685-55-18

KONTENERY biurowe, sanitarne, barakowozy- zachodnie, używane, 0521385·
39-97, 0602/326-748, 0602/272-873

zł

za kg, tel. 06061195-802,

GOTÓWKOWE,
HIPOTECZNE,
SAMOCHODOWE,
MIESZKANIOWE

J

RÓŻNE

WY2SZA Szkoła Pedagogiczna,

KOZV tel. 0551243-45-62
KURKI nieśne 8-fygodniowe,
szczepione, cena 6,30. Puszyński,
Orle, Szkolna 18, (058)572-15·43

Instytut Pedagogiczny wSłupsku,
prowadzi sta~ nabór na studia po·
dyplomowe. 2· semestralne: psychoprofi~ktyka wedukacji, 3- se·
mestralne: psychologia pomagania. Bliższe informacje: sekretariat,
(059)84·27-221 wew. 409

S.A.

BIURO BROKERSKIE
tel. 346 12 81
Gdańsk,

ul. Grunwaldzka 99/101

KURY nioski 1,5 roczne, 2zł/ szt.
Puszyński, Zbychowo, tel
(058)672-82·85

KREDYTY
HIPOTECZNE

1- - - - - - -

na zakup/zamianę
dornu, mieszkania.
na zakup działki

OWCZARKI niemieckie, 0602/862-863

podłóg,

Centrala
Szi:zecińska 62
Gł. 5567464,

tiL

cją- kupię każdą ilość, 0602/862·372

lona, długi rękaw, spódnica przed kolano, 60 zł, tel. 243-24-85 w. 879

ROLNCZE

I

świerki,

GARSONKA damska, rozm. 38/40, zie-

.. .

POROŻE jelenia, sprzedam, tel.

: RAZEM

. -

--~

ŁATWIEJ

handel, odzysk, 307-42-16,
307-44-17

KABINĘ
cą·

LICENCJONOWANY serwis kopiowania kluczy, 055/242-16-43

do Bizona i dmuchawę stoją

sprzedam, tel. 058/684-27-00

KOMBAJN

zbożowy

StĄTKA ogrodzeniowa, powlekana
PCV, 4,20 zł/ mkw + VAT, Przywidz, telJ fax 0581682-51-38

sprzedam, 0602/28·96-01, 06041711-

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia pu•
staków i bloczków na Kaszubach, plus
transport piasek i pospółkę, Władysław
Jaskowski, Golica, 83-321 Mściszewi
ce, gm. Sulęczyno, tel. 058i685·00·30,
058/681-62-16

KREDYTY
DLA PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH

SHAR· Pei, pomarszczone szczenięta,
(058)676-02-58

.Volvo', 4 sztuki-

PRASA z 224/ 1, cyklop, rozrzutnik
obornika, zgrabiarka ,7" talerzówka,
przyczepa wywrotka, niska, siewnik
.Poznaniak", tel. 058/676-83-10

nych falistych produkuje .AgroMet'
Gdynia, ul. O~ierda 88 a, tel. (058)62543·27 po 19.00, 0606/912-583
SPRZEDAM ~ug Atlas 4-ro skibowy,
cena 2,8 zyś. zł. przyczepę zbierającą
dużą- cena 1200.00 zł, dmuchawę stojacą do siana i słomy- 600.00 zł, tel.

POGRZEBOWE absolutnie kompleksowe usługi ,Charon' ul.Zw.
Jaszczurczego 11 a, tel.233-81-66,
całodobowy odbiór ciał, najniższe
ceny.

(058)676-86·80. 0606-324-590

PAN wśrednim wieku, Niemiec, towa-

.

rzyski, uczciwy, pozna

KREDYTY
SAMOCHODOWE
PRZEDSTAWICIELS1WO

SUKIENKA do ślubu cywilnego, rozm.

CKF

SUKNIA ślubna, rozmiar 38 plus welon
i rękawiczki, cena 300 zł, tel. 055/237·
97-89
SUKNIA ślubna rozmiar 38 plus welon
i rękawicz~, cena 300 zł, Elbląg tel.
055/237-97-89
SUKNIA ślubna wbdb stanie, zdodatkami, tanio, tel. (059)841 ·29·58

fia, H. Meyer, Atelueriestr 3 c, 49-076
Osnabruck

- -

ul. Hetmańska 5/8
tel. (0-55) 235-59-09

SUKNIA ślubna, rozmiar 38- 40, tel.
058/685·64·94

panią, znającą

jezyk niemiecki, mile widziana fotogra·

SIATKI, słupki, drut kolczasfy. Trans·
port bezpłatny. 059/84-71-344,
0602/277-559
38, 250 zł, tel. (0603)67·22·41

SILOSY paszowe z blach ocynkowa-

RdtNE

KREDYTY
GOTÓWKOWE
KONSUMPCYJNE

768

Elbląg

·-

-

I

ZGUBY

:

Siybko! Tanio! Solidnie!
U)A6/A/S5l

Rdffie
OŚWIATA- ~ngwista, szkoła średnia
w 2 semestry. Puck, 058/673-20-51,
Kościerzy

ZGUBIONO parasolkę czarną, parnią!·

na 0581686-35-86, Malbork 055/272-

kawą z metalowym uchW'jtem, znalaz-

28-59

cę czeka nagroda, tel. 055/244-21-84

Wejherowo 058/673-42·06,

uprawniający
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CO ZROB IĆ żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się ZA DARM O

OPEL Vectra, 1,6 16 V, 1996 r, kolor
granat metalik, cena do uzgodnienia,
tel. 058/681-42-74, 0602ll1·22·09

podpis

ZOSTAW KUPON

WRZUĆ KUPON DO NIEBIESKIEJ

W l.OKALMYM

SKRZYNKI OB

RHJRZE OGŁOSZEN

PR.d:SLU '1W ·0ml

OPEL Vectra, 1.4, 1992 r. przebieg 180
tys. kolor granat, cena 13.000 zł, tel.
0581681-21·16 wew. 21, 0602/69-61-17

POuTĄ

• pod adresem lokalnego biura ogłoszeń
• pod adresem gdańskiego biura ogtoszen
80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11

PRXEŚMJ FAKSEM
• do lokalnego biura og!oszen
• do gdańskiego biura ogtoszer
fax (058) 300-35·08
R-12685/A/

POLONEZ 1,5, rok prod. 1989, cena do
uzgodnienia, tel. 055/243-55-16

•

,4fl

Tygodnik Lokalny ■ kupon dla osoby fizycznej

adres

OPEL Kadelt kombi, poj. 1.6 D, rok
1985, cena 6.2 zys. zł, tel. 055/232-24·
32

I

.

'·

I

MERCEDES 406, rok prod. 1978, cena
6.000, tel. 055/248-39-71

..,,

055/279-23-83

DŁUGI,

Płyty stropowe

KARTUZV, mieszkanie, M-4, na osiedlu
Wybic~ego- sprzedam, tel. 058/681 ·
48-41 po godz. 19,

DOMEK letniskowy ztarasem, drewniany, oceplany, możliwość przewie~enia
w elementach, cena 12 zys. zł, tel.
055/234-84-90

MASZVNY

BUDOWA kompleksowa, domów,
058/681-74-97

Inowrocławia,

nące, wierzby szczepione, róże, krzewy

SPRZEDAM ..

zamknięć,

ZAMKI, sejfy, technika
055/242-16-43

ce,

-

DOBERMANY- pies~, czarne podpala·
ne, zdrowe, zadbane, odrobaczone
z książeczką zdrowia, tel. 055/233-11 ·
81

tel. 243 58 78
O 606 956 991

MAZURY- obozy żeglarskie, windsur·
fingowe, rowerowe, rejsy żeglarskie,
s~ywy kajakowe. Camp-Pisz 087/423·
44-63, 090/541-573 www.mazury.com.pl/camp; wys~amy katalog.

k.

AIREDALE terńery, 0602/862-863

ul. 1 Maja 29
tel. 233 36 31

blat zglazury, tanio, tel.
OCIEPLANIE dachów betonowych,
243-24-85 w. 847
.
.
058/681-74-97
'
PRZYCZEPA, towarowa, 1ednoos1owa,
1
21 Ox. 11 O, kola Poloneza, cena 900 zł, OCIEPLANIE domów pianką krylami no·
tel. 058/681-48-78
wą, ekologiczną z atestem oraz styro·
pianem wdmuchiwanym wizolację po·
PUSTAKI betonowe, 18x 12x 24, bloczki betonowe, 38x 25x 14, kostkę Po- wietrzną, tel. 058/681-74-97

ELBLĄG

.RólN_E ·-

bez po,eczyciela

0581762-00-94

CYKLINOWANIE, układanie
0604/856-056, 058/561-33-13

l

Kościelec

052/35-11-481 poleca materia! szkól·
karski wpojemnikach: cyprysiij, jałow

---

GOTÓWKOWE
-w48 godzin
-do 5 tys. zł

Polska (góry, morze ...) Grecja,

zabiegi

KONSULTANT Diety Cambridge
(058)346-21-76,
(058)305-83-31,
0602/24·11·11
--- -

KREDYTY

BLACHODACHÓWKI

centrum, atrakcyjne powierzchnie handlowe- 20, 30, 50, 300
mkw., 0606/222·471, 089/527-36·72

GINEKOLOG,
06051389-680

uzy lata gwararqi, tel. 05011236-945

ATRAKCYJNE obozy.

{090)52-31-90,

SZKóŁKA drzew· Antoni Fryszkowski,

88-124

~--

od 17 zł, dachówki, kom~etne jX)klycia, Wykonawstwo, 058/77-33-552

PASŁĘK

ELBLĄG centrum, garaz murowany, tel. 0603/307-262 po godz.
18.00

działka uzbrojona, tel. 058/684-28-91

#

606-75·62·11,
(059)82-12-819

.

PRZEWÓZ osób i towatów, kom·
p~ksowe remonfy mieszkań, tel.
0604/08·63·94

wydzierżawię

KAZIMIERZOWO

działkę opowierzchnii

-&-:

06021728-393 rozbite, osobowe, dostawcze- gotówka.

Romeo 155, 2,0 16 V, 1996,
pełna elektryka, ABS, klimafyza. ,502/058-095

BRANIEWO mieszkanie wstarym bu·
downictwie, 50 mkw., tel. 055/243-40·
51

1

MOTORYZACJA

~

GDAŃSK Osowa, róg Spacerowa, So·
packa, działka uzbrojona 1250 mkw.,
ustawione reklamy, oddam wdzierża
wę, tel. (0601 )62-11-66

BRANIEWO kiosk RUCH-u, tanio, tel.
055/243-50-07

DAEWOO nec, gotówka, 0581561-39·
14, 0602/31-28-73

V

POLICEALNE Studium Obsługi
Spedycnnej, Celnej, Zarządzania,
Marketingu. Kurs .Ągenta Celnego.
Rotex Długi Targ 1-7, 305-75-30,
305-75-07. Elbląg 055/233-57-82,
Kwidzyn 055/279-39-35, Słupsk
059/842-48-94, Tczew 058/532·
41·79, Starogard Gd. 058/562·96·
09, Wejherowo 058/672-16-46

SKUP zbóż paszowych l iywca, Q.

.

ELBLĄG wynajmę kawalerkę, nową,

tel. 0601/065-317 lub pisemne oferty
z ceną proszę składać wBiurze Oglo·
szeń przy ul. Rybackiej 35

BRANIEWO kawalerka 37 mkw., tel.
055/243- 74-05

62·02, rozbite, 0-90-615-163 .

~

'

ZDROyvlE

talog, (052)581-10-12, 581-10-13

BRANIEWO garaż i dom wstanie suro•
wym, przy ul. Kołłątaja, tel. 055/243-37·
21

(058)556-96-25

parapetów, blatów, schodów, itp.
z marmuru, granitu, konglomeratu
włoskiego, Słupsk, Kaszubska 20,
(059)84-25-760

.

-

44

STARE Monastarzysko, 1/2 mieszka·
nia, garaż, obora, stodoła, ziemia, wiadomość: Długobór 2a14 · 526 Płoski
nia

BRANIEWO działka na garaż 59 mkw.,
tel. 055/243·58-26

00,

I

SIERAKOWICE, działka opow. 15000
m kw, cena do uzgodnienia, tel.
0606/903· 176

PRZEWIEZIEMY wszystko, 090166-44·

FLORENCJA Sp. zo.o.- producent

-~ - • ~ - - >

46 ooo zł, tel. 243-74-05

MOTOPOMPA tel. 058/684-21 ·81

PRACOWNIKÓW do zbioru truskawek,
zapewniam noclegi i wyżywienie, tel.
0581684-32-92 po 16.00

PRACY

PRZEZMARK Pojezierze Iławskie·
1400 mkw. zdomkiem 36 m,
woda, prąd, kanalizacja, drzewka owocowe, jezioro, las, 0603/26·29-95
działka

VW Passat, 1,8 turbo, automal, 1998,

praca, wszystkie za.
wody, niemiecki paszport, 0·604980· 760

_

NOWY Staw• dom jednorod~nny, tel.
055/271-52-23

05-50

HOlANDtĄ,

,

AUTO- Szyby Jaan. Sprzedaż, montaż.
Wrzeszcz 058/344-12-81, Kościuszki
8; Orunia 058/309-02-51, Trakt Św.
Wojciecha 223; Gdynia 058/620·49·
77, Kapitańska 4; Elbląg 055/234·57·
09, Metalowców 1; Kwidzyn
0551279-28-12, Piękna 3; Słupsk
059/842·51·80, Przemysłowa 128

VW Multivan, 1,6 TD, 1988, 058/TTS·

fyp Tronik, pełne
058/562-57-39

tOSZENIA DROBNE, REKLA

26 maja 2000 r.

...

Tolkmicko.

Piłka nożna

,

o o
piątek
26 maja 2000 r.

Elbląg.

Zapasy

Polonia siódma
Gdańsku
łodzicy elbląskiej Postartowali
lonii
w turnieju zapaśników
o puchar komendanta
Straży Granicznej w Gdań
sku. Turniej był bardzo silnie obsadzony. Rywalizowało 96 zawodników z 11
klubów.
Elblążanie zajęli w tej
stawce siódme miejsce,

wspólnie z UKS Mat Kartuzy. Zdobyli czternaście
punktów.
Zawody zakończyły się
sukcesem
drużynowym
Cartusii Kartuzy (52 pkt),
obok której miejsca na podium zajęły zespoły: UKS
Ajas Gdańsk (31 pkt) i ZKS
Miastko (30 pkt).
(boro)

iódmy punkt w trzecim
kolejnym meczu V ligi
zdobyli piłkarze MGKS
Tolkmicko. W XXIII kolejce
pokonali na własnym boisku 3:1 (2:1) Gminę Braniewo.
Bramki: 1:0 Jacek Ulaszek (16), 1:1 Jacek Pszczołowski (34), 2:1 Ulaszek
(43), 3:1 Paweł Jernat (53).
MGKS: R. Grabowski Osak, Mostowiec, Żabiński,
Rutkowski, Popiołek (80
Sierzputowski), Jernat, Gałązka, Osiak, Ulaszek, Bieliński (43 M. Grabowski).
W pierwszej części meczu niewielką przewagę
mieli gospodarze. Jej efektem był gol w 16 min. Ulaszek oddal strzał z narożni
ka pola karnego i piłka
wpadła do bramki Gminy.

e

Okazji do poprawienia wywykorzystał
nie
niku
Krzysztof Bieliński. Dwukrotnie strzelił niecelnie,
a raz jego uderzenie z dystansu obronił bramkarz
gości, Jan Grygiel. W 34 min
Gmina wyrównała. Pszczołowski precyzyjnym lobem
zaskoczył Roberta Grabowskiego. Tuż przed przerwą,
zza linii pola karnego, strzelił Jernat, do odbitej piłki
wystartował Ulaszek i bez
problemu skierował ją do
bramki Gminy. Nie bez winy był tutaj Grygiel.
Po zmianie stron napór
znacznie
miejscowych
wzrósł. W 53 min po indywidualnej akcji trzecią
bramkę dla MGKS zdobył
Jernat. W 60 min na skutek
kontuzji boisko musiał opu-

Robert Kowalczyk, co
atak Gminy W końcówce spotkania

ścić

wyraźnie osłabiło

na murawę wszedł Tomasz
Sierzputowski i mógł podwyższyć rezultat. W jednym

,

,

„CA A SI

MGKS Tolkmicko (żółte koszulki) zajmuje czwarte miejFot Aleksander Winter
sce w tabeli V ligi.

Napój Vist
2 L -1,79 zł/szt.

(ajak)

~ god'Z• '7 .00

ul. Teatralna 27, ul. Wiejska 57

Olej El-Food
1 L-2,89 zł

zabrakło dokładności.

sz~1"1~0

S -LEPOW "

Elbląg: ul. Zacisze 4, ul. Gwiezdna 22, ,-, ~plt--~

Olej El-Food
3 L-7,89 zł

przypadku z linii bramkowej piłkę wybił obrońca
Gminy, Jarosław Surowiec,
za drugim razem młodemu
pomocnikowi gospodarzy

Soki „Kubuś"
1,19 zł/szt.

Ketchup

250 g - 0,99 zł/szt.
500 g - 1,69 zł/szt.

_ z0.0
I(

Płyn do szyb 500 ml
2,89 zł/szt.

Woda MG 1,5 L gaz. - 0,99 zł
n.gaz. - 0,99 zł
Mieszanka warzywna trzyskładnikowa
510 g - 1,99 zł/op.

.J,
Ra •ct "
Konserwa turystyczna Mak
' LJJszt.
aron " pt o 219
300 g 2,55 zł/szt.
2 x 500 g 4,19 zł
200 g 2,19 zł/szt.

Mąki-1,14 zł/kg

Tuńr7Vk
Kawa ,,Prima"
---J
100 g - 1,81 zł/szt. 185 g - 1,99 zł/szt.

Sok jab~owy - 1 L 2,49 zł

Zupa chińska
0,69 zł/szt.

Płatki

kukurydziane
2,22 zł/szt.

Wafelek „Princessa"
0,75 zł/szt.

CENY PÓŁHURTOWE ♦ ZWARIOWANIE NISKIE CENY ♦ CENY PÓŁHURTOWE ♦ ZWARIOWANIE NISKIE CENY

Balex Metal spółka z o. o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C

tel. /0 58/ 778 44 44. 778 44 45, fax /0 58/ 778 44 55
e-mail: balex@balex.com.pl
Oddział Gdańsk ul. Grunwaldzka 244, tel./fax /0 58/ :r44 7 4 90
Oddział Słupsk ul. Dwernickiego 21, tel./fax /0 59/ 842 81 31

