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Już jutro specjalny

Malbork. Cudze chwalicie, swego nie znacie

Turniej dla dzieci

O organizacji XXI Turnieju Dru
żyn Podwórkowych mówi Janusz
Górski, kierownik imprezy
W tegorocznej edycji rywalizo
wać będzie ponad 500 dzieci
^^:alborka i okolic.

bezpłatny dodatek
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Mapa
turystyczna
powiatu
sztumskiego

MALBORK

Na bocznicy

Niewiele brakowało, by na bocz
nicy kolejowej w Malborku wy
buchł olbrzymi pożar. Kilku
bezdomnych, mieszkających
w wagonach, postanowiło po
zbyć się śmieci.
Partnerem wydania mapy jest

PORDENOWO

Był w Brukseli
MALBORK

Pobili i okradli

Grzegorz Witek z Pordenowa
w gminie Lichnowy powrócił
z Rajdu Rowerowego Młodych
Rolników do Brukseli.

Malborscy płetwonurkowie wielokrotnie prowadzili już akcje ratunkowe, m.in. na Nogacie.

O

NOWY STAW

Mógłby chodzić

Ośmioletni Mateusz Suszkowski
z Nowego Stawu, urodził się
z porażeniem mózgowym czterokończynowym. Od urodzenia
nie chodzi. Dzięki intensywnej
rehabilitacji chłopiec ma na to
szansę.

MALBORK

Dla Czytelników

Fot. Henryk Jankowski

koło 2,5 tys. zł
mogli zyskać ra
townicy z Ochot
niczej Straży Po
żarnej w Malbor
ku, na swoją
działalność,
oczyszczając dno Nogatu i wyda
jąc atest dopuszczający działal
ność kąpieliska miejskiego.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Malborku, który zarządza
obiektem, wynajął jednak do tej
pracy firmę z Gdyni.
- Wielokrotnie informowałem,
że nasi płetwonurkowie mają
wysokie kwalifikacje i posiadają
uprawnienia do wykonywania
tego typu zleceń. Dzięki zarobio

nym pieniądzom moglibyśmy
doposażyć jednostkę w potrzeb
ny sprzęt - mówi Stanisław Chabel, prezes OSP specjalizującej
się w ratownictwie wodnym oraz
komendant powiatowy PSP
w Malborku.
Roman Marusej, dyrektor
OSiR wyjaśnia, że wybrał gdyń
ską firmę ponieważ był przeko
nany, że miejscowa organizacja
nie wyda mu atestu.
- Wiem, że w mieście jest jed
nostka płetwonurków. Nie wie
działem, jednak, że mają oni
uprawnienia i mogą wydać mi
atest, bez którego kąpielisko nie
mogłoby funkcjonować - mówi
R. Marusej. - Jeżeli taka możli

wość istnieje, z pewnością sko
rzystamy z usług OSP w przy
szłości.
OSP Malbork działa ponad
2 lata. Obecnie ratownicy
w większości podczas akcji ra
tunkowych wykorzystują swój
prywatny sprzęt.
- Otrzymujemy środki na dzia
łalność z Urzędu Miasta. Pienią
dze te nie wystarczają jednak na
wszystko. Musimy legalizować
sprzęt oraz szkolić się, a to kosz
tuje - mówi S. Chabel. - Tego typu
zlecenia znacznie poprawiłyby
kondycję jednostki, która czuwa
nad bezpieczeństwem mieszkań
ców powiatu i działa społecznie.
(Niki)
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Zapraszamy Czytelników
„Dziennika" do udziału w kon
kursach, w których można wy
grać, m.in. okna o łącznej warto
ści 3 tys. zł.

ul. Piastowska 1 Malbork
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DO OGRÓDKA PIWNEGO NA GRILL
- • • -\|. ' . :
•• '!'
od godz. 10 do ostatniego klienta

9102614/A/153-

Policja zatrzymała 33-letniego
Arkadiusza T., który przy al.
Wojska Polskiego w Malborku
wraz z grupą mężczyzn pobił
i okradł przechodnia.
- Skopali ofiarę, zabrali jej
plecak, portfel z dokumenta
mi oraz czeki. Poszkodowany
wycenił straty na 400 zł - wy
jaśnia Robert Korecki, zastęp
ca rzecznika prasowego ko
mendanta powiatowego poli
cji w Malborku.
Jednego z napastników udało
się zatrzymać dzięki inter
wencji mieszkańców Malbor
ka.
- W porę nas zaalarmowali
i zapamiętali rysopisy. Szuka
my pozostałych sprawców dodaje R. Korecki.
(Niki)

STOG

Ujęli złodziei

Policjanci z Rewiru nr
2 w Malborku zatrzymali 20latka, mieszkańca gm. Nowy
Staw, który włamał się do po
mieszczenia gospodarczego
w Stogach.
- Sprawca ukradł szlifierkę
kątową oraz piłę spalinową.
Policjantom udało się odzy
skać skradzione przedmioty
warte 1 tys. zł - wyjaśnia asp.
szt. Bogusław Raczkowski,
rzecznik prasowy komendan
ta powiatowego policji w Mal
borku. - Funkcjonariusze za
trzymali również dwóch pase
rów.
(Niki)
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•Niebezpieczne. Coraz częściej
z obawą przechodzę obok domów,
gdzie na podwórkach biegają groź
ne psy. Przestałam wierzyć, że płot
jest odpowiednim zabezpiecze
niem. Kilka tygodni temu na są
siedniej ulicy doszło do nieprzy
jemnego wypadku. Pies sąsiadów
pogryzł innego sąsiada. Z niewyja
śnionych powodów zwierzę nagle
rzuciło się na mężczyznę i ugryzło
go w rękę. Rana była dosyć groź
na. Obecnie omijam tę uliczkę.
Uważam, że psy ras, które uznane
są za niebezpieczne powinny znaj
dować się pod szczególną opieką.
Może należało by się zająć kontro
lą takich przypadków.

Marianna Olesiak
•Ciekawa propozycja. W końcu
w mieście pojawili się ludzie z wy
obraźnią, którzy chcą coś robić. Po
mysł budowy osady średniowiecz
nej uważam za trafiony. Na pewno
jest to atrakcja nie tylko dla tury
stów. Rycerze w historycznych stro
jach i pokazy walk to coś, co na
pewno zainteresuje.nie tylko mło
dzież. Tylko tak dalej.

Teresa Majchrzak

TRZEBA ZROBIĆ

Niszczeją
Zastanawiam się, kiedy
i czy w ogóle ktoś za
cznie remontować bu
dynki znajdujące się na
terenie po byłej jednost
ce wojskowej przy al.
Wojska Polskiego. Przy
drodze stoi kilka sypią
cych się obiektów.
W ubiegłym roku
w dwóch prowadzono
jakieś pracę, wymienio
no dachy i zaczęto wsta
wiać okna. Jednak robot
nicy nagle zniknęli i to,
co wykonali, zostało
zniszczone. Czy to nie
było wyrzucanie pienię
dzy skoro i tak teraz nic
się tam nie dzieje?
A może dobrym pomy
słem byłoby przekazanie
budynków na mieszka
nia, zainteresowani sami
wyremontowaliby domy.
Natomiast okolica wy
glądałaby od razu ład
niej.
Katarzyna Krolska

WYJAŚNIONE

Rozmowa
Na łamach „Dziennika
Malborskiego" ukazała
się notatka w formie
skargi mieszkańca domu
przy ul. Żeromskiego,
któremu przeszkadzał
hałas dochodzący z lo
kalu obok. Po tej infor
macji zgłosił się do nas
Janusz Mejer, właściciel
lokalu, który chciał wy
jaśnić tę sprawę.
Twierdzi, że do tej pory
nie miał żadnych skarg
od mieszkańców Jednak
jeżeli komuś przeszka
dza muzyka, właściciel
zaprasza tę osobę do
siebie. Zapewnia, że
można kulturalnie po
rozmawiać i dojść do po
rozumienia.
(jotka)

Malborski

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

SPRAWA DLA REPORTERA

Gość „Dziennika Malborskiego"

Na Pomorzu

•
Wiesz o czymś ciekawym?
•
Coś Cię denerwuje?
•
Chcesz podzielić się opinią?

Zadwoń, wyślij e-mail lub przyjdź do naszej redakcji. Nasz dyżurny
reporter codziennie czeka na Państwa sygnały.
Bezpłatna infolinia: 0 8001500 39
•
Malbork, ul. Kościuszki 5, teł. 270 23 03,

Janusz Górski, kierownik XXI Turnieju Drużyn Podwórkowych,
mówi o organizacji i celach tej imprezy.

Iwona Orszulak

- Turnieje drużyn podwórkowych w Malborku mają
długoletnią tradycję. Jaki jest ich cel?
- Przede wszystkim chcemy zapewnić dzieciom, które nie
wyjeżdżają na wakacje, atrakcyjną i bezpieczną formę
spędzenia wolnego czasu. Uważamy, że "więcej korzyści płynie
z aktywnego wypoczynku niż ślęczenia całymi dniami przed
telewizorem czy komputerem. Poza tym trenerzy drużyn
młodzieżowych odwiedzają nasz turniej, by wypatrzyć
młodych utalentowanych piłkarzy do swoich drużyn.
- He osób bierze udział w tegorocznym turnieju?
- Dotychczas zgłosiło się około 35 drużyn. Biorąc pod
uwagę, że minimalny skład drużyny wynosi sześć osób
oceniamy że w tegorocznym turnieju weźmie udział od 500 do
600 dzieci. To z pewnością jedna z największych sportowych
imprez organizowanych w lipcu na Pomorzu.
- Organizatorem turnieju jest Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy. Kto wspiera to przedsięwzięcie?
- Jak co roku pomagają nam liczni sponsorzy. Jest to dla nas
bardzo cenne, zwłaszcza że na zakończenie turnieju chcemy
nagrodzić choćby skromnymi upominkami każdego
uczestnika rozgrywek. Mam nadzieję, że tak jak w latach
poprzednich malborscy przedsiębiorcy, do których jeszcze
zwrócimy się o pomoc, nie odmówią jej nam.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Andrzej Bodziony
Informacji z turnieju szukaj też na stronach sportowych
„Dziennika Malborskiego".

ZŁOTE USTA

Zgorszony radny
- To karygodne. Harczące dźwięki po Nogacie
puszczali z jednej restauracji podczas widowiska
światło i dźwięk z okazji 10-lecia Przedsiębior
stwa Wodociągów i Kanalizacji - mówił zgorszony
radny Edward Orzęcki podczas sesji Rady Miasta.

Kruk i Miś
- Nasze nazwiska Kruk i Miś świetnie współbrz
mią - powiedział ksiądz doktor Krzysztof Miś
o sobie i księdzu prałacie Wojciechu Kruku pod
czas mszy świętej z okazji 45-lecia pracy księży
Orionistów w Malborku.
(G.W.)

JEDNYM ZDANIEM

Ładna dziewczyna
Fot. Aleksander Winter

Tak czy siak

Co z lumpeksami
Nie zagraża

Mieczysław Zawadzki
właściciel sklepu z nową
odzieżą

- Uważam, że zakaz spro
wadzania odzieży niesortowanej jest błędem. W go
spodarkę nie należy ingero
wać. Gdy nie będzie klien
tów w lumpeksach, przesta
ną funkcjonować. Sprowa
dzana odzież nie zagraża
naturalnemu środowisku.
Ubrania, które nie nadają
się do sprzedaży są przera
biane. Tania odzież jest po
trzebna - kupują ją osoby
w trudnej sytuacji material
nej.

pLUE

•
Nie możesz czegoś załatwić?

^

- Jak radny Władysław Studziński zobaczy ładną
dziewczynę, to zapomina, że przerwa zakończyła
się - tak przywoływał do porządku rozgadanego
kolegę, wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz
Woźny.
(G.W.)

WARTO WIEDZIEĆ

początku lipca
nie
można
\J
sprowadzać do
Polski odzieży niesortowanej, natomiast sortowana
jest około pięć razy droż
sza. Stali klienci sklepów
z używaną odzieżą obawia
ją się podwyżki cen, a na
wet zamknięcia sklepów.
Właściciele
lumpeksów
i sortowni zebrali wśród
bywalców sklepów 200 tys.
podpisów pod obywatel
skim projektem ustawy ze
zwalającej na import niesortowanej odzieży. Doku
ment trafił do sejmowej
komisji gospodarki. Rząd
od grudnia zwleka z wyda
niem opinii w tej sprawie.
Posłowie będą najprawdo
podobniej kontynuować
prace nad ustawą bez tego
stanowiska.
^^
Zdjęcia: H. Jankowski

Straż Miejska w Malborku ogłasza konkurs na
stanowisko strażnika. Zainteresowani podjęciem
pracy mężczyźni, powinni złożyć podanie oraz ży
ciorys w siedzibie komendy, przy pl. Słowiańskim
(budynek Urzędu Miasta nip).' Bliższe informacje
można uzyskać pod nr. tel. 272 29 52.
(Niki)

Taniej

PODPATRZONE

Jan Jaromir
bezrobotny z Malborka

- Jestem przeciwny likwi
dacji lumpeksów. Nie rozu
miem osób, które podejmu
ją decyzje utrudniające ży
cie takim ludziom jak ja.
Nie mam pracy. Nie stać
mnie na nową odzież.
Spodnie kupiłem za 8 zło
tych,, buty nawet za 4 złote.
W zwykłym sklepie musiał
bym zapłacić o wiele wię
cej. Rzeczy, które kupiłem,
są w dobrym stanie. Do
brze się noszą. Są lepsze
niż niektóre polskiej pro
dukcji.

Czarne miliony

Postać tygodnia

Doradca z praktyką

M

Zaszufladkowany jako przynoszący pecha,
czarny kot zmienia wizerunek. Teraz czarne
znaczy szczęście, więc kochani, do kolektur,
bogactwo stoi otworem.
Fot. Aleksander Winter

arian Figiel z Rejonowego Zespołu
Doradztwa w Malborku służy pomo
cą 530 rolnikom w gminie Nowy

Staw
- Najczęściej kontaktuję się z 50 właścicie
lami gospodarstw. Są oni zainteresowani in
formacjami o nowych technologiach produk
cji roślinnej i zwierzęcej - wyjaśnia.
M. Figiel posiada nie tylko wiedzę teore
tyczną. Uprawia wspólnie z rodzicami 8-hektarowe gospodarstwo.
- Rolnicy mnie odwiedzają, mogą zoba
czyć, jak sprawdzają się nowe metody uprawy
w praktyce - stwierdza.
(G. W.)
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22 czerwca, około godz. 8, w Malborku, przy al.
Armii Krajowej, kierowca niebieskiej ciężarówki
złamał słup elektryczny po czym uciekł z miejsca
zdarzenia. Policja poszukuje świadków, którzy po
mogliby wskazać sprawcę.
- Spostrzeżenia prosimy kierować pod nr tel. 270
28 82 - apeluje asp. szt. Bogusław Raczkowski,
rzecznik prasowy komendanta powiatowego poli
cji w Malborku.
(Niki)

POLSKAPRESSE sp. z o.o. Oddział Prasa Bałtycka
80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11

Drukarnia CPP Oddział Gdańsk,
ul. Połęże 3
tel. 305 90 25, fax 305 90 24

Prezes: Krzysztof Kmpa

Proj. graficzny - Krzysztof Ignatowicz, tel. 3003 128
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MINĄŁ TYDZIEŃ

Malbork. Bezdomni w kolejowych wagonach towarowych

Pożar na oczach dzieci

Niebezpieczne ognisko

KRAŚNIEWO Rodzi

ców nie było w domu,
gdy mały Marcin za
uważył ogień w stodole
za domem, gdzie ojciec
trzymał siano i przycze
pę. Chłopiec natych
miast zaalarmował star
szego brata, Adama.
Stodoła spłonęła, a stra
ty wyniosły 15 tys. zł.
Fot. Henryk Jankowski
Do zdarzenia doszło
w Kraśniewie (powiat malborski).
Strażacy przyjechali dość szybko. Na pomoc przy
było również wojsko oraz ochotnicy. Mimo usil
nych prób, nie udało się uratować stodoły
Prawdopodobną przyczyną pożaru był samoza
płon.

Miliony na projekty
MALBORK. Na około 60 milionów złotych szacuje
się koszt dwóch malborskich inwestycji, wybra
nych przez sejmik wojewódzki do dziesiątki naja
trakcyjniejszych na Pomorzu. Wyróżnieni mają
szanse na otrzymanie pieniędzy z Unii Europej
skiej.
Spośród 239 zgłoszonych projektów uznanie zy
skał, m.in. Program Aktywizacji Turystycznej
przedstawiony przez Malbork. Zakłada powstanie
w pobliżu Muzeum Zamkowego kompleksu
obiektów hotelowo-usługowo-restauracyjnych,
amfiteatru letniego i parku wodnego.

Zderzyły się autobusy
ZARZECZE. Turystyczny autokar wiozący z El

bląga do Grudziądza 15-osobową grupę niepełno
sprawnych, najechał na rejsowy autobus linii nr
15 Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku,
gdy ten wyjeżdżał z zatoki autobusowej. Do zda
rzenia doszło w Zarzeczu (gm. Stare Pole). Ranni
zostali trzej pasażerowie podmiejskiej linii. Z za
drapaniami i potłuczeniami trafili do malborskiego szpitala.

Okazuje się, że jeden z bezdomnych był poszukiwany. Został zatrzymany.

iewiele brako
wało, by na
bocznicy kolejo
wej w Malborku
wybuchł olbrzy
mi pożar. Kilku bezdom
nych, mieszkających w wa
gonach, postanowiło po
być się śmieci. Wyrzucili je
na międzytorze, a następnie
podpalili. Płomienie sięgały
już wagonów, gdy na pomoc
wezwano straż pożarną.
Ognisko w porę ugaszono.
-> Jeszcze chwila i cały ta
bor stanąłby w płomieniach
- twierdzi Mirosław Ma
rach, właściciel firmy usy
tuowanej tuż przy torowi
sku, świadek zdarzenia.
Na miejsce oprócz straży
przyjeżdżają
policjanci.
Próbują znaleźć odpowie
dzialnych za wzniecenie
ognia. W wagonie przy pa
lenisku wydaje się nikogo
nie być.
- Uciekli, gdy nas zoba
czyli, ale znajdziemy ich mówi jeden z funkcjonariu
szy.
Chwilę później spod
wielkiej płachty szmat wy

nurza się mężczyzna. Siedzi
w fotelu.
- Nigdy się nie z niego
nie rusza. Od dawna przy
nosimy mu picie i jedzenie
- mówi inny bezdomny, któ
ry gramoli się do wagonu.
Bezdomni przebywają
tam prawie cały czas. Najle
piej mieszka im się w wago
nie na czwartym torze od
strony al. Wojska Polskiego.
- Trzeba się trochę poschylać, by się tu przedo
stać, ale dzięki temu jeste
śmy mało widoczni - mówi
lokator wagonu.
W środku panują ciem
ności, światło wpada jedy
nie przez szpary. Do wnę
trza prowadzi wąskie wej
ście. Na linkach wisi kołdra
i ręcznik. W rogach stoją
puste butelki po winie.
Po kilku minutach poja
wia się następny bezdomny.
Piotr zaznacza jednak, by
nie mówić tak o nim.
- Mam dom w Jurkowicach - opowiada. - Tutaj je
stem, bo przyjechałem do
kolegów.

Uciekają ze schronisk
asp. szt. Bogusław Raczkowski
rzecznik prasowy komendanta po
wiatowego policji w Malborku

- Wielokrotnie wzywani jesteśmy do in
terwencji z udziałem bezdomnych.
Przebywają głównie na dworcach,
w wagonach pociągów, altankach ogroFot. a .wmter
^owycft, opuszczonych budowach. Czę
sto dowozimy ich do specjalnie utwo
rzonych dla nich schronisk. Jest to jednak tzw. syzyfowa
praca. Osoby te nie chcą tam przebywać, bowiem muszą
stosować do pewnych reguł tam panujących np. zakazu pi
cia alkoholu. Bezdomni uważają, że w tego typu placów
kach ograniczona jest ich wolność i najczęściej następnego
dnia uciekają stamtąd. Na siłę nie można ich tam przetrzy
mywać.

Fot. Aleksander Winter

Mimo że ma gdzie miesz
kać prawie cały czas spędza
w wagonie.
- Jestem niespokojnym
duchem - wyznaje. - Żyję
po japońsku „tako jako" dodaje śmiejąc się.
Piotr utrzymuje się
z renty. Prawie wszystkie
pieniądze przeznacza na
alkohol dla siebie i kolegów.
Nieraz to nie wystarcza
więc bezdomni zajmują się
zbieraniem metali koloro
wych. Czasami uda im się
coś wyżebrać.
Tego dnia lokatorzy wa
gonu postanowili zrobić po
rządek.
- Co mamy robić z od
padkami? Przecież nie bę
dziemy ich wynosić do
śmietnika. To za daleko mówią. - Chcieliśmy je spa
lić. Nie rozumiemy, o co tyle
krzyku.
Bezdomni nie zamierzają
zmieniać swojego życia.
Największe szanse na sta
bilizację ma Piotr, który ma

z czego żyć i gdzie miesz
kać. Brał także udział w te
rapii dla uzależnionych od
alkoholu.
- Nie chcę nic zmieniać twierdzi. - Do pełni szczę
ścia potrzebna jest mi tylko
wersalka, bo na deskach
w wagonie źle się śpi.
Policja sprawdziła już
wszystkich trzech bezdom
nych. Trwa pouczanie ich,
gdy pojawia się jeszcze je
den mężczyzna. Funkcjo
nariusze po raz kolejny wy
wołują przez radiostację
dyżurnego. Próbują po
twierdzić dane przybyłego.
Tym razem na ich twarzach
widać napięcie. Jeden
z umundurowanych wyj
muje kajdanki, drugi ubez
piecza kolegę.
- Co się dzieje - pytają
bezdomni.
- Ten pan jest poszuki
wany. Zabieramy go ze sobą
- odpowiadają policjanci. Bingo.
(Niki)

Nie sprawdzamy
Alfred Buława
zastępca naczelnika Sekcji Towarowej w Malborku

- Na dworcu stoi obecnie około 300 wagonów towarowych. Nie
są one używane, czekają na kasację bądź remont. Nasi pracow
nicy sprawdzają tabor tylko w wyjątkowych sytuacjach. Wagony
kontrolowane są, np. podczas przetaczania. Nie jesteśmy w sta
nie sprawdzać ich codziennie. Malbork nie jest wyjątkiem. Po
dobnie jest w Tczewie czy Elblągu. Często nie jesteśmy w stanie
nic z tym zrobić.

Adresy schronisk
W powiecie malborskim bezdomni mogą znaleźć schronienie w dwóch
placówkach:
•Stowarzyszeniu na Rzecz Bezdomnych Agape w Szawałdzie (gm.
Malbork), kontakt Grażyna Sochacka, tel. 647 76 04
•Stowarzyszeniu Dom Fides w Malborku, ul. Rolnicza 1, kontakt Ma
rek Kwaterski lub Wojciech Wąsik, tel. 273 40 65.

Gorsze tylko od Chińczyków
MALBORK. Malborski chór Semper Cantantes
zajął drugie miejsce podczas XXXVII Międzyna
rodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyz
drojach. Ustąpił tylko śpiewakom z Chin.
Festiwal w Międzyzdrojach ma bardzo wysoką
rangę. Przez lata wśród uczestników pojawiały się
wybitne zespoły m.in. z Rosji, Chin, Filipin, Sta
nów Zjednoczonych i Polski.
Malborski chór działa przy Liceum Ogólnokształ
cącym
im. Henryka
Sienkiewicza.
..
J
J
*

opr. (Niki)

REKLAMA
Nowoczesne Systemy Grzewcze
Instalacje Gazowe i Sanitarne
AUTORYZOWANY WYKONAWCA,
DEALER i SERWIS

armico
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KOTŁY CO:

Buderus

W stałej sprzedaży grzejniki
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ATRAKCYJNE CENY
Malbork, ul. Konopnickiej 69e (róg ul. Kotarbińskiego)
tel. 272 60 16, tel. kom. 0 608 157 111
N-42/C/1534

OLEJ OPAŁOWY-lekki
OLEJ NAPĘDOWY,
BENZYNY
SAMOCHODOWE;
UNIWERSALNA, PB

CENY PROMOCYJNE
DLA ROLNIKÓW

ponadto: oleje silnikowe,
przekładniowe i hydrauliczne
po promocyjnych cenach.

OFERUJEMY

KREDYTY GOTÓWKOWE
POŻYCZKI HIPOTECZNE
NISKIE OPROCENTOWANIE
KRÓTKI TERMIN REALIZACJI
SPŁATY MIESIĘCZNE
MINIMALNE DOCHODY
FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
W SPRZEDAŻY ARTYKUŁY
PAPIERNICZE, BIUROWE
ORAZ SZKOLNE

TRANSPORT GRATIS III

K S E R O

Zamówienia promuje:
STACJA PALIW
82-400 SZTUM
ul. Czarneckiego 10
tel. (0 55) 277 77 77
STACJA PALIW
82-110 SZTUTOWO
ul. Kanatowa 4
tel. (0 55) 247 94 30

FIRMA USŁUGOWA
KONSULT

w beczkach 200-litrowych
lub na zamówienia
indywidualne.

'

9102586/A/1096

UL. KONOPNICKIEJ 69 E/2
82-200 MALBORK
TEL 273 42 38
KOM. 0 609 273 778
0 609 973 972
CZYNNE:
PON.-PT. - 10-18
SOB. - 10-14

9102606/A/1534
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Pomorze. Producenci mleka w świetle unijnych wymogów

Ekstrakrowy poniżej średniej

W

województwie
pomorskim 41
procent do
stawców pro
dukuje mleko
w klasie ekstra. Średnia kra
jowa wynosi 45 procent. Tak
wynika z danych Głównego
Inspektoratu Weterynarii za
2001 r.

Wysokie ryzyko
lyiko mleko w klasie eks
tra spełnia normy unijne.
Gdy Polska wejdzie do Unii
Europejskiej, produkt w kla
sach I i II nie będzie mógł
znajdować się w obrocie. Rol
nicy muszą dostosować się
do wysokich wymagań, na to
jednak potrzeba pieniędzy
- Produkcja mleka w Ma
sie ekstra opłaca się, gdy po
siada się nowoczesne urzą
dzenia schładzające i udojo
we. Inwestycje są kosztowne.

Ryzyko jest zatem wysokie,
ponieważ cena mleka jest
zbyt niska. Za litr otrzymuje
my 70 groszy Minimalna ce
na powinna latem wynosić
90 groszy - mówią Joanna i
Andrzej Grzegorzowie, rolni
cy z Mątów Małych w gm.
Miłoradz.

Rezygnują
Tadeusz Korzeniowski,
rolnik z Dąbrowy w gm.
Lichnowy, potwierdza, że ce
na mleka maleje, a drożeją
środki produkcji.
- To nie może zachęcać
rolników do inwestowania.
W mojej wsi było 18 produ
centów Teraz tylko ja odsta
wiam mleko. Podobnie jest w
okolicznych
miejscowo
ściach - wyjaśnia T. Korze
niowski.
- Produkcja mleka w kla
sie ekstra była opłacalna do

ig^Wyźsza Szkoła
'W* Dziennikarska

im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie

zeszłego roku, kiedy to kraj
zalała rzeka mleka z importu
i na rynku zrobił się mleczny
zator - mówi Henryk Chandzel z Bzowa, jeden z czoło
wych producentów mleka w
powiecie słupskim. - Wypro
dukowanie mleka z maksy
malną zawartością białka i
tłuszczu wymaga stosowania
bardzo drogich pasz. Koszty
produkcji stają się wówczas
ogromne. Obecne zyski star
czają zaledwie na bieżące
wydatki. Nie ma mowy o in
westowaniu w rozwój gospo
darstwa. Jeśli państwo nie
spełni obietnicy dopłat do
mleka klasy ekstra, będę
zmuszony zlikwidować stado.

Za wysokie progi
Coraz mniej rolników zaj
mujących się produkcją mle
ka jest w powiecie kartu
skim. Jednak połowa z nich
oddaje mleko w klasie eks
tra.
- Produkcją mleka zajmu
ję się już od ponad 20 lat tłumaczy Stanisław Jereczek,
rolnik z gminy Sulęczyno. Pomimo, że posiadam chłod
nie do przechowywania mle
ka, dbam o urządzenia do do
ju krów, to moje mleko nigdy
nie otrzymało klasy ekstra.
Uważam że normy oferowa

ne przez unię są za wysokie i
z pewnością przyczynią się
do upadłości wielu gospo
darstw.
- W ubiegłym miesiącu
mieliśmy 135 dostawców, z
tego 95 proc. dostawców mle
ka klasy extra. Około 100 z
nich pochodzi z powiatu
tczewskiego - mówi Regina
Michalkowska z tczewskiej
mleczarni. - Jest to niewiele.
Przyczyniła się do tego niska
cena za litr. Niegdyś mieli
śmy 800 dostawców.
Rolnicy z powiatu tczew
skiego dostarczają też mleko
w klasie extra do mleczarni
Maćkowy. - Cena jest stała.
Rolnik, który miesięcznie od
stawia ponad 6 tys. litrów
mleka klasy extra, otrzymuje
72-73 grosze za litr - mówi
Gabriel Murawski z Gogolewa, gm. Gniew - Nie jest to
dużo. Zaleta jednak jest w
tym, że mleko mamy odebra
ne i pieniądze są wypłacane
w terminie.

Muszą zainwestować

Fot. A. Winter

- Ilość mleka klasy ekstra nie jest zadowalająca. Trzeba pa
miętać jednak o tym, że 5 lat temu stanowiło ono zaledwie 7
procent całej produkcji w województwie pomorskim. W za
kresie jakości technologicznej rolnicy zrobili dużo i to w
krótkim czasie. 3214 właścicieli gospodarstw, produkujących
mleko w klasach I i II, musi jednak uzupełnić wiedzę i po
siąść nowe umiejętności. Muszą także zainwestować w od
powiednie urządzenia, które mogłyby zagwarantować naj
wyższą jakość produkowanego mleka.

mleczne
Trwa rok referencyjny, podczas którego rolnicy zabiegają o przyznanie
praw do sprzedaży określonej ilości mleka, czyli kwot mlecznych. Za
kończy się on 31 marca 2003 r. Do 31 października 2003 r. należy zło
żyć wniosek o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej do dyrektora
Agencji Rynku Rolnego (dla gospodarstw z Pomorza: w Oddziale Te
renowym w Szczecinie). Od 1 kwietnia 2004 r. w obrocie będzie tylko
mleko objęte prawem sprzedaży, czyli klasy ekstra.

Zależy od zysków
Z rolnikami zgadzają się
autorytety naukowe. Dr hab.
Dariusz Minakowski z Uni
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uwa
ża, że poprawienie jakości
mleka i modyfikacji jego

Wanda Barańska
specjalista ds. produkcji zwierzęcej
w Regionalnym Centrum
Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i
Obszarów Wiejskich
w Starym Polu

składu zależy od uwarunko
wań ekonomicznych, zwłasz
cza od możliwych do uzyska
nia zysków z produkcji. - Wy
sokie standardy mogą być
uzyskane w wyniku unowo

cześnienia żywienia, popra
wy warunków utrzymania
krów i genetycznego dosko
nalenia pogłowia bydła - wy
jaśnia D. Minakowski.
(GM., ALA, as, dal)

drewno, trociny, brykiet drzewny,
miel,węgiel, olej, gaz itp.
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STUDIA LICENCJACKIE
• dziennikarstwo i komunikowanie masowe
• stosunki międzynarodowe
- obsługa ruchu granicznego
• administracja publiczna i gospodarcza
STUDIA PODYPLOMOWE
• dziennikarstwo
• informatyka (dia nauczycieli)
• zarządzanie oświatq
• wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska
• wiedza o kulturze i edukacja medialna

Patronackie ©tfcacie Paliw
Rafinerii Gdańskiej SA

OLEJ OPAŁOWY
GRZEWCZY

dostawą do domu
Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw
z

—i n f o l i n i a

GDYNIA, ul. Żeromskiego 31
Wydział Zamiejscowy w organizacji
tel. (0-58) 661 88 71, fax 661 89 55, www.wsd.com.pl

78-241 Stara Dąbrową. Nowa Dąbrowa k. Stupska

tel I0S9) 811 34 57, 811 34 78, fa* C059) 811 34 77

w ciągłej ofercie:
bfachodachówki
blachy trapezowe
blacha płaska
okna i wyłazy dachowe
oryrmowanie borga
orynnowanie pcv
opierzenia
uszczelki
wkf

?*y

Pytaj w autoryzowanych biurach sprzedaży:
Gdynia
781 66 77
Gdańsk
301 67 12
Kartuzy
685 32 99
Kościerzyna
686 72 44
Leśniewo
676 69 76
Lębork
863 22 77
Malbork
647 16 85
Pruszcz Gd. -773 36 61
Reda
678 71 11
Starogard Gd. 563 90 95
Sztutowo
247 93 35
Tczew
777 18 80
Władysławowo 774 58 55
Żukowo
681 82 56

INCEST

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE

POMORZE

KOMFORT

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA NA WYJAZD
DO CHORWACJI W DNIACH 19-30 LIPCA 2002 r.
83*334. Mięcftucino,

84-220 teetóno

teł (058! 678 24 84-85
tel. kom, 0601 997 611

052/397-11-09 lub 052/397-45-12

22800243/A/1416

k. Sierakowic

tel C058J 684 SI 21

Lato na dachu
BLACHODACHÓWKI I TRAPEZY

od 15,49 zł/m2

DACHÓWKA CERAMICZNA

od 27,99 zł/m2

NELSKAMP DACHÓWKA CEMENTOWA

od 23,89 zł/m2

BOLIX SYSTEMY OCIEPLEŃ

10143390/B/30

Przedsiębiorstwo developerskie
należące do grupy KOMFORT
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> układanie glazury
układanie wykładzin
dywanowych

ATRAKCYJNE RABATY NA DODATKI, OKNA DACHOWE I ORYNNOWANIE
|
BSLIX„.PEWNIAMY komplet
materiałów na dach, transport i bezpłatne doradztwo techniczne
|

P

ul. Rdestowa 41
ul. Mostowa 14
ul. Gdańska 28
ul. Wojska Polskiego 8
ul. Pucka 31
ul. Słupska 18
al. Wojska Polskiego 91
ul. Obr. Westerplatte 1A
ul. Gdańska 16
os. Konstytucji 3 Maja 5a
ul. Gdańska 43 A
ul. Jagiellońska 55
ul. Łąkowa 4
ul

zleci następujące roboty wykończeniowe w
wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Trójmieście:

SAM WYBIERASZ CENE!
ZADZWOŃ TERAZ!

Pruszcz Gd., ul. Obrońców Westerplatte 1a,
teiyfax (0-58) 77-33-551, 683-22-70
Tczew, ul. Jagiellońska 55, tel7fax (0-58) 777-18-80
Żukowo, ul. Kościerska 9, tel7fax (0-58) 681-82-56
Reda, ul. Gdańska 16, tel7fax (0-58) 67-87-111
Sztutowo, ul. Gdańska 43A, tel./fax (0-55) 247-93-35
www.makro-bud.com.pl

Wiesz co masz na dachu!

szwedzka precyzja
fachowe doradztwo
gwarancja 15 lat
atesty i aprobaty
transport

A

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Przygotowania Produkcji, tel. 620-88-00 w.26
lnvest Komfort SA
81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 15/3

9039987/A/577
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CO WARTO WIEDZIEĆ

SAPARD pomoże około 200 pomorskim rolnikom

Na pytania rolników związane z funduszem
SAPARD odpowiadają specjaliści
z Pomorskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.

Pieniądze do wzięcia

S

Warunki
otrzymania
APARD to skrót
angielskiej na przez rolników pomocy z
zwy Specjalne SAPARD są dość trudne:
go Akcesyjnego konieczne jest przedsta
Programu na wienie szczegółowego bizRzecz Rolnic nesplanu, przedłożenie po
twa i Rozwoju zwoleń, licencji, dokumen
Obszarów Wiejskich. W je tów i załączników. Mimo
go ramach rolnicy, gminy wszystko warto jednak
sprawdzić się w korzysta
powiaty i miasta do 7 tys.
niu z unijnych pieniędzy,
mieszkańców mogą korzy otrzymanych za darmo,
stać z dofinansowania in oczywiście pod warunkiem,
westycji w zakresie popra że rolnicy zastosują się do
wy warunków przetwór unijnych wymogów. Warto
stwa artykułów rolnych i ja się spieszyć. W przypadku,
kości żywności, tworzenia gdy zostanie złożonych
miejsc pracy poza rolnic więcej wniosków na dofi
twem oraz rozbudowy i mo nansowanie projektów niż
dernizacji infrastruktury w jest funduszy do rozdyspo
gminach i miastach. Co nowania, jednym z kryte
rocznie - do chwili wstąpie riów branych pod uwagę,
nia do UE - będziemy będzie termin złożenia
otrzymywać 170 min euro. wniosku. Rozpoczęcie pro
Po wejściu w skład Unii, gramu na dniach, choć już
SAPARD zostanie zastąpio teraz można się do niego
ny przez fundusze struktu przygotować.
(DŁ)
ralne o wyższej wartości.

18 procent funduszu SAPARD będzie przeznaczonych
dla rolników - na inwestycje w gospodarstwach.
Fot. Artur Socha

KTO MOZĘ LICZYC NA DOFINANSOWANIE
Program SAPARD skierowany jest do różnych kategorii podmiotów, w za
leżności od projektu, jaki jest finansowany i tak:
•
na dostosowanie do unijnych standardów i wymogów marketingu zakła
dów przetwórstwa rolno-spożywczego i przemysłu rybnego przeznaczone
będzie 38 proc. środków - z tej części skorzystają przede wszystkim produ
cenci rolni,
•na infrastrukturę wiejską jest przeznaczonych 28 proc. funduszy - z

tego fragmentu programu skorzystają przede wszystkim gminy i po
wiaty,
•
na inwestycje w gospodarstwach rolnych skierowane będzie 18 proc.
funduszy z SAPARD - z tej części skorzystają rolnicy,
•
a na różnicowanie działalności rolników, zapewniające alternatywne źró
dła dochodów przeznaczone będzie 12 proc. pomocy - ta także przeznaczo
na jest w pierwszej kolejności dla rolników.

REKLAMA

Oferta ważna ćlo 10 lipca 2002 r.

Markowy
olej z beczki
Shell Helix Super

15W40

Zastosowanie

Jest

Opel: Corsa, Kadett,
Vectra, Omega
Renault: 19, 21, megane.
Peugeot: 106, 205, 405
VW: Golf I, II, III,
Jetta, Passat, Vento

41,99
49,49
55,49
74,99
46,49

GDB327
GDB454
GDB1040
GDB1099

OPEL: Astra, Corsa
Fiat: Cinquecento,

Opon
Kormoran

Cena

Rozmiar

Rozmiar

Cena

139
B 139
B 185
B 189
e 199
E 249

Rozmiar

165/70 R13T B

175/70 R13 D

145/70 R13T A

175/70 R13T

175/65 R14

155/70 R13T

185/65 R14T

155/65 R13T
165/70 R13 T
175/70 R13 T
175/65 R14T
185/65 R14T

Kormoran

82
A 99
A 109
A 112
A 119
c 147
A 154

Marcin Sywula
dyrektor Pomorskiego
Oddziału Regionalne
go ARiMR

185/60 R14H
185/65 R15T
195/65 R15 H

185/60 R14
185/65 R15
195/60 R15
195/65 R15

Cena

189
D 239
D 279
D 369
F 382
F 389

135/80 R12 S A 59

F^jGoI^PomPowąnie
^NOVVV—_ opon azotem

U

BFGaodrich
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największy wybór
w najniższej cenie

Jmocesrone
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Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-KIEŁPINEK

przy Centrum Handlowym AUCHAN, ui. Szczęśliwa 9, tel. 769 47 00
OTWARTE: PON-SOB: 9.00-20.30, N1EDZ. 18.00

- Zakładamy, że znajdzie
się na Pomorzu co naj
mniej 200 chętnych, któ
rzy mają szansę na
otrzymanie pieniędzy. Na
początku z pewnością
rolnicy będą się obser
wować, sprawdzać. Z
czasem przystosują się
do formalności, brzmie
nia wniosków, które będą
coraz lepiej wypełniane.
Warto wziąć udział w
Sapardzie, sprawdzić się
i skorzystać z pieniędzy,
których nie trzeba będzie
oddawać, o ile będzie się
wypełniać zasady.

KONTAKT

r >'m

10146942/D/884

•Co można zrobić z pieniędzmi z SAPARD?
- Nie można ich wydać dobrowolnie - na zakup samochodu,
czy telewizora. Cele dotacji są ściśle wymienione w warun
kach otrzymania pomocy i nie można ich zmieniać. Najważ
niejszym celem Sapardu dla rolników jest pomoc w dostoso
waniu gospodarstw do wymogów panujących w UE, przede
wszystkim w zakresie dobrostanu zwierząt, ochrony środowi
ska i higieny produkcji. Pierwszorzędne znaczenie mają te
ostatnie dwa cele, co oznacza, że zanim zaczniemy inwesto
wać w nowe maszyny, konieczne jest dostosowanie gospodar
stwa do wymogów ochrony środowiska. Największe szanse
mają ci, którzy zechcą zainwestować w zagospodarowanie
ścieków zwierzęcych.
Zakresem pomocy objęte są inwestycje w dziedzinie produkcji
mleka, mięsa (trzody chlewnej, bydła rzeźnego i drobiu) oraz
zwiększenia różnorodności produkcji (np. wszystkich niekon
wencjonalnych przedsięwzięć, jak choćby hodowla strusi).
•Jak dużo czasu mam, by zakończyć inwestycje, za które zapłaciSAPARD?
- Inwestycja w dziedzinie gospodarstw rolnych musi być za
kończona i rozliczona do 10 sierpnia 2003 r.

- Trudność uzyskania funduszy z programu jest nieco \)vyższa
niż ta, z którą rolnicy spotkają się w banku. Podobnie jak w
banku, złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania pomocy
finansowej. Rozpatrzenie pozytywne pozwala na dokonywanie
inwestycji. Tu podobieństwa się kończą. W przypadku kredytu
w banku - otrzymalibyśmy pieniądze na nasze inwestycje
awansem i stąd moglibyśmy sfinansować ich koszty. Gdy ko
rzystamy z SAPARD - musimy sami znaleźć fundusze, z któ
rych zrealizujemy inwestycję (możemy je znaleźć na własną
rękę, choćby w „skarpecie", albo w banku, ale uwaga! nie
może być to preferencyjny, dofinansowywany przez państwo
kredyt). Po ich zakończeniu możemy oczekiwać na zwrot czę
ści poniesionych kosztów.

Fot.archiwum

TAnie*

- Wnioskodawca pomocy z SAPARD musi spełnić kilka warunków:
•
musi być rolnikiem,
•
posiadać gospodarstwo rolne,
•
być ubezpieczony w KRUS,
•
mieć do 50 lat
•
legitymować się określonym stażem w gospodarstwie
(od 3 do 10 lat).
•
Poza tym, w zależności od celu, w jakim otrzymuje pienią
dze - jego gospodarstwo musi odpowiadać określonym wa
runkom (m.in. ilości określonej produkcji).

oddawać

25TANIEJ!

Rodzaj

•Czy każdy rolnik może ubiegać się o pomoc z SAPARD, czy
też trzeba spełnić jakieś warunki?

• Czy będzie łatwo otrzymać fundusze z SAPARD? Czy są ja
kieś podobieństwa z kredytem bankowym?

Przykładowe ceny promocyjne

GDB199

-W tym roku pomorscy rolnicy mogą otrzymać łącznie 12 min
zł z programu SAPARD. Oznacza to, że przeciętnie ok. 200 rol
ników - dwóch na gminę - może liczyć na pomoc w sfinanso
waniu prowadzonych przez siebie inwestycji rolniczych. Z po
mocy mogą skorzystać nie tylko rolnicy, ale również gminy i
powiaty.

Nie trzeba

Klocki hamulcowe

do

•Jestem jednym z kilkunastu tysięcy rolników, ilu z nich mo
że liczyć na wsparcie z SAPARD?

Pomorski Oddział
Regionalny ARiMR
80-890 Gdańsk,
ul. Heweliusza 11
tel. (58) 321 71 50,
infolinia 0-800 38 00 84,
www.arimr.gov.pl

•Jakie koszty poniesie rolnik?
- Koszty inwestycji muszą zostać zebrane przez rolnika przed
jej rozpoczęciem, SAPARD zrefunduje te wydatki do kwoty 50
proc. Podstawą zwrotu jest przedłożenie rachunków i faktur
za zakupione towary i usługi. Zwrot zostanie dokonany prze
lewem na konto rolnika. Podatek VAT i inne opłaty nie wejdą
w zakres refundacji.
- Wiem, że podstawowym dokumentem warunkującym pomoc
z SAPARD jest wniosek o finansowanie i biznesplan. Jak po
winny one wyglądać, bym miał gwarancję, że otrzymam po
moc?
- Takiej gwarancji nie ma, jednak zasada jest prosta - należy
go napisać podobnie jak wniosek o kredyt bankowy. Napisz
my go tak, jakby osoby, które będą decydować o przyznaniu
pomocy, w ogóle nas nie znały, integralnymi elementami
wniosku są załączniki, dokumentujące wszystko to, co podali
śmy we wniosku. Jeśli podajemy nasz staż rolniczy - musimy
dołączyć zaświadczenie, podajmy wszystko, o co zostaniemy
we wniosku poproszeni, choćby wydawało się nam to dziwne,
czy niezrozumiałe. Jednym z załączników jest biznesplan, któ
ry może sprawić rolnikowi kłopoty - nie wahajmy się w takiej
sytuacji korzystać z pomocy doradców rolniczych i pracowni
ków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formu
larze wniosków są dostępne w gminach, starostwach powia
towych i ośrodkach doradztwa rolniczego.
•Gdzie i kiedy składać wnioski o dofinansowanie z
SAPARD?
- Wnioski będą przyjmowane najwcześniej od połowy lipca,
miejscem ich składania będą oddziały regionalne Agencji Re
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pamiętajmy jednak, że
składać je należy do tego oddziału, który jest właściwy ze
względu na położenie naszego gospodarstwa, Jeśli np. miesz
kamy na Pomorzu, jednak nasze gospodarstwo jest położone
koło Sławna - nasz wniosek będziemy musieli złożyć w od
dziale ARiMR w Szczecinie. Od chwili złożenia wniosku ARiMR
ma ponad tydzień na sprawdzenie wniosku i wyjazd do rolni
ka. Następnie badaniu przez doradców rolniczych podlegają
biznesplany. Rozpoczęcie inwestycji może nastąpić po podpi
saniu umowy.
(DŁ)
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WARTO WIEDZIEĆ

Diety dla
zastępców
NOWY STAW. Nowostawscy rajcy przyjęli
uchwałę, uprawniającą
zastępców sołtysów do
pobierania diety za
udział w sesji w przy
padku nieobecności
sołtysa.
- To nieuczciwe, że
gdy byłam chora
i w posiedzeniu rady
wziął udział mój za
stępca, to zabrano mi
część poborów, a oso
ba zastępująca mnie
nic nie otrzymała powiedziała Janina
Peplińska, sołtys wsi
Laski.
J. Peplińska podkreśli
ła, że dana osoba po
nosi koszt dojazdu do
Nowego Stawu. Dla
czego ma być więc po
zbawiona świadczenia
pieniężnego.
Sołtys za każdą nie
obecność na sesji traci
10 proc swoich pobo
rów

Modernizacja
ulicy
LICHNOWY. Władze
gminy Lichnowy roz
poczęły modernizację
ul. Spółdzielczej. Koszt
inwestycji w większo
ści pokryje Urząd
Gminy W prowadze
nie przedsięwzięcia
zaangażowali się także
mieszkańcy tej ulicy
oraz lokalni przedsię
biorcy
- Społeczny Komitet
Modernizacji u. Spół
dzielczej przekazał
nam 3 tys. zł. Ponadto
do budżetu wpłynęło
2,5 tys zł od Rolniczej
Spółdzielni Produk
cyjnej - mówi Walde
mar Lamkowski, wójt
gminy Lichnowy Cieszy mnie, że miesz
kańcy angażują się
w realizację tego zada
nia.

Nie ma
sklepu
PORDENOWO. Miesz
kańcy Pordenowa (gm.
Lichnowy) nie mają
możliwości zrobienia
zakupów w swojej wsi.
- Pewnego dnia zasta
łam sklep zamknięty mówi Matylda Karaś,
sołtys wsi. - To nie do
pojęcia, że w XXI wie
ku mamy utrudniony
dostęp do podstawo
wych artykułów po
trzebnych do życia.
Mieszkańcy chwilowo
zaopatrują się w skle
pie obwoźnym.
Waldemar Lamkowski,
wójt gminy zapewnia,
że placówka handlowa
zostanie niedługo po
nownie uruchomiona.
- Obecnie budynek,
w którym będzie sklep
jest remontowany.
Wkrótce zostanie
otwarty - wyjaśnia W.
Lamkowski.

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Pordenowo-Bruksela. Opowieści o niezwykłym rajdzie

Rowerem do Unii
G

rzegorz Witek
z
Pordenowa
w gminie Lich
nowy jako jedy
ny z Powiśla
i Żuław wziął udział w Ro
werowym Rajdzie Młodych
Rolników do Brukseli. Za
kwalifikował się podczas
eliminacji wojewódzkich
z dwoma innymi zawodni
kami reprezentującymi Po
morze.
- To był niezapomniany
wyjazd. Takie poznawanie
zasad
funkcjonowania
struktur UE jest bardzo
atrakcyjne. Nie przekonały
mnie jednak do pozostania
w gospodarstwie po ukoń
czeniu w przyszłym roku
Zespołu Szkół Rolniczych
w Nowym Stawie. Jednak
mam jeszcze trochę czasu
do namysłu i być może
zmienię zdanie - mówi
Grzegorz.
Podczas rajdu była oka
zja do rozmowy z przed
stawicielami Holender
skiego Związku Młodych
Rolników Pytali oni Pola
ków o cenę ziemi na Żuła
wach.
- Mówili, że u nich zie
mia jest bardzo droga. Stąd
ich nadzieja, iż po wejściu
Polski do Unii będzie moż

liwość nabycia jej w rozsąd
nych cenach za granicą opowiada G. Witek.
Grzegorz zauważył, że
uczniowie w krajach unij
nych od początku szkolnej
edukacji są zaznajamiani
z zasadami funkcjonowania
europejskich,
struktur
a także umiejętności zdoby
wania funduszy
- Wchodząc w dorosłe
życie umieją zastosować
swoją wiedzę w praktyce stwierdza.
Podczas wyjazdu Grze
gorz obejrzał w okolicach
Prenzlau 700-hektarowe
gospodarstwo z produkcją
zwierzęcą i roślinną oraz
przetwórnią serów z wła
snego mleka.
- Zdziwiło mnie, że wła
snej ziemi mają 50 hekta
rów, a reszta jest dzierża
wiona - opowiada.
G. Witek żałował, iż nie
miał informatorów tury
stycznych o regionie malborskim. Koledzy z innych
regionów rozdawali foldery,
na które było duże zapo
trzebowanie.
Swoje wrażenia po po
wrocie Grzegorz opowiadał
podczas spotkania z Julia
nem Grzanko, starostą malborskim.

/

•j
:

Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym. Na
zdjęciu (z lewej) Grzegorz Witek, Leszek Walaciński
(nauczyciel ZSR w Nowym Stawie) i Julian Grzanko.

- Rowerowy rajd mło
dych rolników do Brukseli
to świetny pomysł, dlatego
zdecydowaliśmy się na or
ganizację eliminacji mię-

Fot. Henryk Jankowski

dzypowiatowych. Cieszę
się, że jeden z 48 zawodni
ków z całego kraju pocho
dził z powiatu malborskiego - mówi starosta. ^ ^

Rajd z prezydentem RP
Inicjatorem Rowerowego Rajdu Młodych Rolników do Brukseli była
kancelaria prezydenta RP, który objął honorowy patronat nad imprezą.
Dał sygnał zawodnikom do rozpoczęcia rajdu. Komitetowi honorowe
mu współprzewodniczyli, m.in.: Jarosław Kalinowski, wicepremier, mi
nister rolnictwa i rozwoju wsi oraz Bruno Dethomas, przedstawiciel
Komisji Europejskiej w Polsce.
Zawodnicy pokonali na rowerach około 700 kilometrów. Do domu
z Brukseli wracali autokarem.

Stare Pole. Wdrażają nowe odmiany i technologie

Sprawdzają wydajność z hektara

R

egionalne Centrum
Doradztwa Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich w Starym Polu
prowadzi doświadczenia we
współpracy z Instytutem
Nawożenia i Gleboznaw
stwa w Puławach. Badania
dotyczą odmian rzepaku
i pszenicy.
- Porównujemy 3 odmia
ny rzepaku i dwa mieszań
ce ze względu na odporność
na choroby, zawartość biał
ka i tłuszczu i masy tysiąca
ziaren. Dzięki temu może
my stwierdzić, która odmia
na jest lepsza. Wyniki ba
dań są opracowywane za
równo w Puławach jak
i Starym Polu. Potem są po
równywane - wyjaśnia Se

bastian Zwierz z RCDRRiOW.
W przypadku pszenicy
ozimej celem badań jest
znalezienie najskuteczniej
szego i najtańszego sposo
bu nawożenia.
Ośrodek prowadzi także
prace nad wdrożeniem no
wych, zagranicznych 5 od
mian jęczmienia browarne
go na zlecenia firmy zajmu
jącej się skupem i produk
cją słodu.
- Chodzi o to, by ziarna
zawierały
odpowiednią
ilość białka i węglowoda
nów Sprawdzamy, jak za
graniczne odmiany plonują
w żuławskich warunkach wyjaśnia S. Zwierz.
(G. W.)

a

Sebastian Zwierz sprawdza stan roślin na poletku do
świadczalnym.
Fot. Aleksander Winter

Przyznawane bez korupcji

K

- Naszym zadaniem bę
dzie ocena dokumentów
dostarczonych przez Agen
cję Restrukturyzacji i Mo
dernizacji Rolnictwa. Ko
rzystamy z pomocy eksper
tów. Nie kontaktujemy się
z rolnikiem. Jeśli jest to
osoba nam znana powinni
śmy zrezygnować z wyda
wania oceny Przepisy są

i Wiele
wypadków
STARE POLE. Miesz
kańcy są zaniepoko
jeni wypadkami sa
mochodowymi na te
renie gminy i prze
kraczającymi pręd
kość samochodami.
Wójt Włodzimierz
Załucki wystąpił do
dyrekcji Zarządu
Dróg Krajowych i Au
tostrad o zgodę na
postawienie sygnali
zacji świetlnej, obok
krzyża przy ulicy Ma
rynarki Wojennej.
- Nie jest to możliwe,
ponieważ przepisy
międzynarodowe za
braniają blokowania
ruchu na tego typu
drogach o przejaz
dach około 15 tys. sa
mochodów na dobę wyjaśnia wójt.

i Bankowy
konkurs

^
^

REGION. W konkur
sie banków spółdziel
czych byłego woje
wództwa elbląskiego
I miejsce zdobył
Bank Spółdzielczy
w Malborku. Na na
stępnych pozycjach
uplasowały się: BS
w Sztumie i Nowym
Dworze Gdańskim.
Ocena komisji zależa
ła od: wartości udzie
lonych preferencyj
nych kredytów na in
westycje oraz rzeczo
we środki produkcji
w rolnictwie. Pod
uwagę brano także
liczbę kredytów inwestycyjnych.
^
W konkursie wzięło
udział 12 banków
prowadzących samo
dzielną działalność
kredytową.

i Wiatraki
w Ząbrowie

Powiat malborski. Fundusze unijne dla rolników

oordynatorami Sapardu, Specjalnego Akce
syjnego Programu na
rzecz Rolnictwa i Obszarów
w regionie są: Ewa Michniewicz i Bogusław Ronżewski. Pracują w Regio
nalnym Centrum Doradz
twa Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich
w Starym Polu.

mi

tak skonstruowane, by nie
doszło do przyznawania
środków osobom niespełniającym ustalonych wa
runków - wyjaśnia Ewa
Michniewicz.
Wszelkie
informacje
o programie Sapard udzie
lane są w Rejonowym Ze
spole Doradztwa Rolnictwa
(siedziba Starostwa Powia

towego), pl. Słowiański 17,
tel. 647 31 81.
Wnioski o przyznanie
dotacji na dostosowanie go
spodarstwa do wymogów
unijnych można otrzymać
u doradców rolniczych lub
wydrukować ze strony int e r n e t o w e j
www.arimr.gov.pl.
(G. W.)

STARE POLE. Radni
gminy zmienili loka
lizację fermy wiatro
wej z terenu w okoli
cy Kaczynosu na
działki w pobliżu Zą
browa. Przyczyną był
brak zgody Dowódz
twa Wojsk Lotniczych
i Obrony Powietrznej
Kraju, Szefostwa In
frastruktury na usta
wienie masztów
w granicach strefy
ograniczającej budo
wę wysokich obiek
tów
Ostateczna decyzja
o budowie zależy od
wprowadzenia zmian
w Miejscowym Planie
Zagospodarowania
Przestrzennego. Wy
maga to opracowania
dokumentacji przez
wyspecjalizowane fir
my Koszty poniesie
inwestor starający się
o wydanie warunków
zabudowy na posta
wienie masztów elek
trowni wiatrowej.
(G. W.)

T

www.naszemiasto.pl
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BEZPIECZNE POMORZE

Nowy Staw. Potrzebne wsparcie finansowe

Czy czujesz się bezpiecznie

Mateusz mógłby chodzić

Na łamach „Dziennika Bałtyckiego" wspólnie z PZU
Życie SA prowadzimy plebiscyt pod hasłem „Bez
pieczne Pomorze". Co miesiąc wybieramy najlep
szego dzielnicowego w województwie pomorskim.
W poniedziałkowej i piątkowej gazecie zamieszcza
ne są kupony na których należy wpisać imię i na
zwisko najlepszego, Państwa zdaniem, dzielnicowe
go, Nagrodą dla policjanta jest rower, a dla rewiru
bądź komisariatu, w;,którym pracuje - zestaw kom
puterowy Spośród uczestników plebiscytu losujemy
również raz w miesiącu komputer.
Na kuponie wyznaczone jest miejsce, gdzie można
wpisać problem, z którym mieszkańcy borykają się
najbardziej.
Zachęcamy wszystkich Czytelników do udziału
w konkursie. Prosimy również zaznaczyć co jest
Państwa największą bolączką i czy czujecie się bez
pieczni. Czekamy także na listy Na łamach „Dzien
nika" będziemy starali się wyjaśnić wszystkie pro
blemy Dziś pytamy mieszkańców czy czują się bezpiecznie.
^

O

śmioletni Mate
usz Suszkowski
z Nowego Stawu
urodził się z po
rażeniem mó
zg owym czterokończynowym. Od urodzenia nie
chodzi.
- Gdy tylko dowiedzia
łam się, że mój synek jest
niepełnosprawny zabiega
łam o wizyty u najlepszych
lekarzy Natychmiast roz
poczęłam intensywne ćwi
czenia. Wyjeżdżałam z Ma
teuszem na turnusy rehabi
litacyjne - mówi Grażyna
Suszkowska, matka chłop
ca.
Jest nadzieja, że chłopiec
zacznie chodzić. Możliwe
będzie to jedynie wtedy, gdy
nadal będzie ćwiczył pod
okiem lekarzy specjalistów,
otychczas
Mateusz
(czestniczył w wielu pro
gramach leczniczych orga
nizowanych przez różne
ośrodki. Najbardziej podo
ba mu się w centrum „Zabajka" w Stawnicy
- Codziennie przechodzę
tam siedem zabiegów opowiada Mateusz. - Jeżdżę
konno, stoję w pająku, mam
masaże i ćwiczenia rucho
we.
By wieloletnia praca nie
poszła na marne i Mateusz
mógł chodzić o kulach,
a w przyszłości sam, musi
przynajmniej trzy razy
w roku uczestniczyć w ta-
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Jest spokój
Czesława Kopeć
Lichnowy

Mateusz Suszkowski wolne chwile spędza przy grach telewizyjnych.

kich turnusach, i codzien
nie ćwiczyć w domu.
By tak się stało rodzinie
potrzebne jest wsparcie fi
nansowe.
- Przez te wszystkie lata
dawaliśmy sobie z mężem
radę, by opłacać wszystkie
zabiegi. Niestety, nasze
możliwości maleją. Instytu
cje, w których szukaliśmy
wsparcie też już nie mogą
nam pomóc - mówi G. Susz
kowska. - Tymczasem koszt
dwutygodniowego pobytu
w ośrodku to prawie 3 tys.
zł.
Matka chłopca ma nadzie
ję na zdobycie pieniedzy.

- Po wakacjach mój syn
będzie uczniem drugiej kla
sy Nauczycielka jest z nie
go zadowolona. To mądry
chłopiec. Zasługuje na po
moc. Jesteśmy już tak blisko
sukcesu. Tak bardzo chcia
łabym, by mój Mateuszek
był sprawny - mówi ze łza
mi w oczach G. Suszkow-

- Często na ulicach Lichnów wi
duję patrol policji. Funkcjonariu
sze kontrolują pojazdy oraz legi
tymują młodzież, która przesia
duje na przystankach. Dzięki te
Fot. H. Jankowski
mu nikt nie przekracza prędkości
i nie ma chuligaństwa. Takie
działania dają mi poczucie bezpieczeństwa.

Fot. Henryk Jankowski

ska. - Wtedy nie będzie
mnie pytał, za co Bóg go tak
ukarał uniemożliwiając mu
chodzenie. Gdy zadaje mi
takie pytania, ściska mnie
w gardle i zaczynam płakać.
Jak ja mam wytłumaczyć
dziecku, dlaczego inni cho
dzą, a on nie?
(Niki)

PZU ŻYOE SA

Pomoc

°M

.[z*,

Osoby, które mogą przekazać pieniądze na rehabilitację Mateusza pro
simy o wpłaty na konto Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka"
w Stawnicy koto Złotowa:
BGŻ S. A. o/Piła f/Złotów 20301639-131052-2703-11 lub
PEKA0 S. A. I o/Złotów 11001281-802431-2101-111-0 z dopiskiem
„Na leczenie Mateusza Suszkowskiego".

Kupon konkursowy
Kupon konkursowy

Bezpieczne Pomorze

>•-

Głosuję na najlepszego dzielnicowego:
Imię i nazwisko:

Malbork. Poplenerowa wystawa w Przyziemiu

Adres komisariatu:

'Obrazy malowały się same

Największym problemem mojej okolicy jest:.

W

Przyziemiu Miej skiego Domu Kul
tury można oglądać
prace artystów z Malborka
i okolic, które powstały
podczas dwudniowego ple
neru w lasku wielbarskim.
- Pomysłodawcą wyjazdu
była Janina Krajewska, któ
ra współpracuje z naszą ga
lerią. Muszę przyznać, że do
tej pory nie organizowali
śmy tego typu spotkań
skierowanych do lokalnego
środowiska artystycznego mówi Jolanta Leszczyńska,
dyrektor MDK. - Zgodzili
śmy się,^ ponieważ wydało
nam się, że warto spróbo
wać. Nie spodziewaliśmy
się, że będzie tak przyjem
nie, a te dwa dni zaowocują
tak wspaniałymi pracami.
W plenerze udział wzięli,
m.in.: Bogdan Paczkowski
z Dzierzgonia, Konstanty
Potudin z Tczewa, Wojciech
Łaszkiewicz,
Benedykt
Kroplewski i Krzysztof Li
piec z Malborka, Jadwiga
Nowakowska
i Marek
Omieczyński ze Sztumu,
który był najmłodszym
uczestnikiem wyjazdu.
- Było to nie tylko spo
tkanie twórcze, ale i towa
rzyskie. Obcując z przyrodą
doznaje się wrażeń, zapa
miętuje piękno natury i za-

Moje dane:
Imię i nazwisko:.
Adres i telefon:..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez organizatora konkursu na cele z nim związane.
Partner akcji:

podpis

Organizatorzy:

I S&Nycfui
PZU ZYCIE SA

ffp nasiemiastoff

REKLAMA

OŚRODEK KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO

EUR

Podczas wernisażu uczestnicy pleneru wspominali dni spędzone na fonie natury. Na
zdjęciu (od lewej): Benedykt Kroplewski i Bogdan Paczkowski.
Fot.Aleksanderwmter

biera to wszystko do domu.
Tam pracuje się dalej, po
nieważ nie zawsze udaje
się
namalować
obraz
w plenerze - mówi M.
Omieczyński.
Tematem prac były: czło
wiek, natura, pejzaż. Orga
nizatorzy nie narzucali
techniki ani tempa pracy,
ponieważ
celem
było
przede wszystkim zintegro
wanie środowiska plastycz-

nego. Takie
podejście
spodobało się artystom.
- Do tej pory spotykali
śmy się głównie podczas
wystaw w domu kultury, ten
wyjazd był doskonalą oka
zją do nawiązania bliższych
znajomości. Przebywaliśmy
w pięknej okolicy, to dało
nam natchnienie i pomogło
tworzyć - dodaje K. Potu
din. - Mimo że byliśmy
w jednym miejscu, każdy

z nas widział je inaczej. Nic
dziwnego, jesteśmy obda
rzeni różną wrażliwością.
Jedni używali pasteli, inni
farb olejnych. To była przy
jemność. Obrazy właściwie
same się malowały, siedząc
na trawie tylko im pomaga
łem.
Pierwszy plener to już
wspomnienie, artyści my
ślą już o kolejnym wyjeź
dzie.
(jotka)

OD LIPCA ZMIANA SIEDZIBY:
ul. CHOPINA 35, 82-200 Malbork
tel. (055) 273 12 32

ORGANIZUJE KURSY I SZKOLENIA:
energetyczny + SEP
obsługi wózków widłowych - sztaplarek
wychowawca kolonii
szkolenia podstawowe i okresowe BHP
minimum sanitarne
obsługi kas fiskalnych
inne, na zlecenie zakładu pracy.
9102611/A/1534
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Bielizna dla wszystkich

www.gratka.pl i wp.pl
ogłoszenia w interniście
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Malbork. Handlowcy zapraszają

Galeria handlowa
w centrum Zawisza
Cettiruł**
Galerii Handlowa na I piętrze

Odzież dziecięcą i młodzieżową oferuje riowo
nowo
otwarty sklep TOP SECRET. Na zdjęciu: Aniela Pie
truszka.
Fot. Aleksander Winter

TOP SECRET. Nowym sklepem w CH Zawisza jest TOP
SECRET, oferujący odzież dziecięcą i młodzieżową oraz
bieliznę.
- Obecnie trwa promocja dla klientów. Każdy, kto zrobi za
kupy za kwotę powyżej 100 zł otrzyma 5 proc. rabatu - wy
jaśnia Justyna Domirska, właścicielka. - Zapraszamy do
odwiedzania naszego boksu, który mieści się na piętrze
Zawiszy.

tCZf

OCHRONA
ADMMINISTRACJA
POMIESZCZENIA SOCJALNE
TOALETA DAMSKA
TOALETA MĘSKA

Czyszczenie ubrań

PRALNIA CHEMICZNA. W Centrum Handlowym Zawisza
mieści się także punkt przyjęć pralni chemicznej, z siedzi
bą przy pi. Słowiańskim 17. Oferuje ona czyszczenie ubrań,
dywanów, odzieży skórzanej i kożuchów.
- Klienci mogą także zamówić u nas farbowanie ubrań wy
konanych ze skóry naturalnej. Oferta obejmuje również
kożuchy, którym możemy przywrócić pierwotne kolory wyjaśnia Janusz Sokołowski, właściciel.
Zamówienia przyjmowane są w godzinach otwarcia galerii
handlowej.
- Jeśli klient dostarczy nam odzież do godz. 9, wówczas wy
pierzemy ją jeszcze tego samego dnia. Odświeżone ubrania
można odebrać po kilku godzinach - mówi właściciel. - Dla
stałych klientów oferujemy rabaty.

Na samochody

Najwięcej sklepów w Centrum Handlowym Zawisza mieści się na piętrze.

W Centrum Handlowym
Zawisza, przy al. Rodła
6 w Malborku, ustalono stałe
godziny otwarcia. Obecnie ga
leria handlowa czynna jest od
poniedziałku do piątku,
w godz. 10-19, w soboty do
godz. 16. Natomiast Super
market BOMI czynny jest od
poniedziałku do soboty od
godz. 8 do 20, w niedzielę od
godz. 11 do 18.
Handlowe}7" z Zawiszy ofe
rują szeroki asortyment odzie

ży obuwia, jak również upo
minków i zabawek.
- Tutaj każdy znajdzie coś
dla siebie. W wielu sklepach
bardzo często przeprowadza
ne są różnorodne promocje mówi Anna Saborowska-Kowalska, prezes zarządu CH
Zawisza.- Już niedługo na pię
trze Zawiszy zostaną zainsta
lowane ławeczki dla klientów
Dzięki temu osoby zmęczone
długotrwałymi zakupami będą
mogły odpocząć.

Ostatnio w Zawiszy zaszły
niewielkie zmiany. Sklep
odzieżowy Natalia, który mie
ści się na piętrze, powiększył
swoją powierzchnię o ok. 80
metrów kwadratowych.
- Teraz łącznie zajmujemy
170 m kw. Oferujemy odzież
młodzieżową, przede wszyst
kim wykonaną z dżinsu. W na
szym asortymencie znajdują
się także: bluzki damskie,
spódnice, garsonki oraz su
kienki - opowiada Bożena So
kołowska, właścicielka. - Mam

nadzieję, że ta zmiana spodo
ba się klientom, szczególnie
tym, którzy odwiedzają nas
najczęściej. Mamy bowiem
wielu stałych klientów którzy
kilka razy w miesiącu robią
u nas zakupy Staramy się, że
by byli oni zadowoleni. W du
żym stopniu przyczynia się do
tego fachowa, doświadczona
obsługa. Ekspedientki zaWsze
doradzą, co pasuje i w czym
wygląda się najlepiej.

Malbork. Nasza sonda
Po godz. 22 samochody, pozostawione bez dowodu
wpłaty będą odholowywane na parking policyjny,
na kOSZt właściciela.
Fot. Aleksander Winter

PARKING. Na parkingu samochodowym w Centrum Han
dlowym Zawisza może zmieścić się 100 samochodów oso
bowych. W ciągu dnia jest on przeznaczony dla klientów
oraz pracowników centrum, którzy mogą tu stawiać auta
bez żadnej opłaty. Po godzinie 19, miejsca parkingowe są
do dyspozycji mieszkańców Malborka. Za miesiąc korzy
stania z tej oferty trzeba zapłacić 75 zł. Samochody pozo
stawione na parkingu bez dowodu wpłaty, po godz. 22 będą
odholowywane na parking policyjny na koszt właściciela.

Zawisza w liczbach

POWIERZCHNIA. Centrum Handlowe Zawisza zajmuje
łącznie 7500 metrów kwadratowych. Powierzchnia handlo
wa to 3800 m kw., 2500 m kw. poświęcono na parkingi, na
tomiast pozostałe 1200 m kw. to powierzchnia korytarzowa,
rozmieszczona na dwóch kondygnacjach. Największą po
wierzchnię, bo aż 1275 m kw. zajmuje Supermarket BOMI.
Najmniejsze obiekty handlowe mają 22 m kw.

Solarium i fryzjer

USŁUGI. W Centrum Handlowym Zawisza można skorzy
stać z największego w mieście solarium: Słońce Jamajki,
które dysponuje siedmioma kabinami.
Obcięci^ lub ułożenie włosów możliwe jest w Salonie Fry
zjerskim Point, na I piętrze. Klienci mogą skorzystać z po
rady stylisty.

Zawisza w oczach klientów

Justyna Ziółkowska

Małgorzata Tabor

Adam Źądłowski

Michał Kosater

studentka z Malborka

położna rodzinna
z Malborka

mechanik z Malborka

elektryk z Malborka

- Bardzo lubię odwie
dzać Centrum Handlowe
Zawisza, ponieważ jest
tu bardzo zróżnicowany
asortyment i przystępne
ceny. Najczęściej robię
zakupy
w
sklepach
odzieżowych,
bowiem
w centrum jest ich tak
wiele, że zawsze znajdę
coś dla siebie. Chętnie
towarzyszy mi moja ma
ma, ponieważ w Zawiszy
ona także nie ma proble
mu z dobraniem odpo
wiedniej dla siebie kre
acji.

— Moim zdaniem fry
zjerki z salonu Point, któ
ry mieści się w Zawiszy są
najlepszymi specjalistka
mi w swojej dziedzinie.
Cieszę się również, że jest
on tak długo otwarty,
dzięki czemu nigdy nie
mam problemów z ustale
niem godziny wizyty. Bę
dąc w centrum bardzo
często odwiedzam także
supermarket Bomi, po
nieważ jest on dobrze za
opatrzony.

— Podoba mi się to, że
w Centrum Handlowym
Zawisza jest tak kolorowo.
Widać to nie tylko we
wnątrz boksów, ale rów
nież na korytarzach oraz
na zewnątrz budynku. To
sprawia, że chętniej od
wiedzam Zawiszę. Przy
chodzę tu również na spa
cer, bez konkretnego za
miaru. Często zdarza się,
że w tym czasie spotykam
znajomych. Myślę, że po
dobnie jak ja robi wiele
osób. W wakacje zapewne
będzie można spotkać tu
głównie młodzież.

— Moim zdaniem naj
ważniejsze jest to, że w Za
wiszy wszystko jest na
miejscu. Dzięki temu nie
trzeba już odwiedzać kilku
sklepów, żeby kupić coś do
jedzenia, czy do ubrania,
a nawet do nauki. Cieszę
się, że zarządcy pomyśleli
o parkingu dla klientów.
Przy wielu sklepach w na
szym mieście brakuje
miejsc, na których można
by bezpiecznie postawić
samochód i iść na zakupy.
Zdjęcia: Aleksander Winter

Tekst na prawach ogłoszenia 9102585/A1098
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WIECZÓR

{wybrzeża

Oferta ważna do 10 lipca 2002 r.

PRACA

Autoradia fŚup®L^:>~

zawsze we wtorek

Dziennik
Bałtycki**

zawsze
we wtorek

Odtwarzacz kasetowy
Pioneer KEH-P 1013R/1010R

Biura Reklamy
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. (058) 300-35-06
Gdynia, ul. Starowiejska 17/6, tel. (058) 620-65-20
Stupsk, ul. Filmowa 3e, tel. (059) 848-17-30

w
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piętek
5 lipca 2002 r.

Dziennik Malborski

ogłaszaj się!
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Dziennik
Bałtycki

18 stacji FM, DŁ, ŚR, RDS,
1 wyjście na wzmacniacz, autorevers,
zdejmowany panel czołowy,
sterowanie CD, equali$er, 4x45W

;

Hpjłj

r

SPÓŁDZIELCZA KASA
OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA
im. FRANCISZKA STEFCZYKA

A99

Odtwarzacz CD
ALPINE CDM 7856 R/RM

li

24 stacje FM, DŁ, ŚR, RDS,
1 wyjście na wzmacniacz,
zdejmowany panel czołowy,
procesor „Bass Engine", 4x45W

certyfikat

systemu zarządzania

100 lat tradycji

ISO 9002

Tuba basowa
MacKiller firmy MAC AUDIO

Oferta specjalna, dla Emerytów i Rencistów I

520/260W

Pożyczka SENIOR
12 miesięcy

5Ł-1 ^Bagażniki
rowerowe

13,5%

Chłodziarka
elektryczna
20 1

Kufry
dachowe

DOKWOTY2500PLtiBEZPORĘCZYCIELI I

ODDZIAŁ MALBORK
UL. KOŚCIUSZKI 5A, TEL./FAX (055) 273 30 01, 272 83 42
ODDZIAŁ KWIDZYN
UL. 11-GO LISTOPADA 1, TEL. (055) 279 00 11, 261 63 69
ODDZIAŁ KWIDZYN II
UL. LOTNICZA 1, TEL. (055) 261 31 28, 645 96 66

m

Franciszek
StefCZyk

www.skok-stef.com.pl

największy wybór
w najniższej cenie

Twoje Auto Centrum

Infolinia: 0-801 600 100*
HURTOWNIA

ul. Sienkiewicza 21
tel. 272 25 87

OSTRA PROMOCJA NA LATO
DUŻA PIZZA MEXICANA

CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-KIEŁPINEK

przy Centrum Handlowym AUCHAN, ul. Szczęśliwa 9, tel. 769 47 00

"Koszt połączenia 0,35 zł brutto/1 min.

OTWARTE: PON-SOB: 9.00-20.30, NIED2.18.00

ELEKTRYCZNA

WEISS

SDP €LMAX

\

MALBORK, UL. KOŚCIUSZKI 44/45
(OBOK HOTELU ZBYSZKO)

««ęści nowe i używane

PRZEWODY I KABLE ELEKTRYCZNE

RÓWNIEŻ ZAPRASZAMY DO NOWEGO
PUBU "ŚRÓDMIEŚCIE 21"
MUNDIAL NA ŻYWO

9102518/A/15291

OPRAWY OŚWIETLENIOWE
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
APARATURA ZABEZPIECZAJĄCA
KORYTA, OSPRZĘT

10146943/D/884
N-75/B/1534

samochodów *whpdnich
Ml. KOTARBIŃSKIEGO 30

•mochanUm pawiowa

Siemens
S40

Malbork, ul. Mickiewicza 84

in n.

tel. (0-55) 272-20-96

I§9

Malbork, Centrum Handlowe

«s>c»<s»

29zł

*S<&•
<5S"

"Jagiełło", ul. Kościuszki 5
tel. (0-55) 272-20-96
+ VAT

COLTEX
DAKAR

www.coltex.plusgsm.pl
Szczegóły oferty w Regulaminie Promocji. Opłata aktywacyjna doliczana jest do pierwszego rachunku.

•^IUSi
jutro zaczyna się dziś

piątek
5 lipca 2002 r.

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Dziennik Malborski

Malbork. Jak przechowywać kosmetyki

KONKURSY TYLKO
DLA PRENUMERATORÓW

Jeszcze zdążysz wygrać
Zasypaliście nas kuponami wakacyjnego konkursu. Do redakcji nad
chodzą ciągle setki odpowiedzi na pytanie: dlaczego warto prenume
rować „Dziennik". Nie dziwimy się, bo nagrody w konkursie są wy
jątkowo atrakcyjne. W ubiegłym tygodniu podaliśmy nazwiska
pierwszych trzech laureatów, dziś prezentujemy kolejne trzy osoby
Pamiętajcie - im więcej kuponów nadeślecie, tym większa szansa na
wygraną.
W tym tygodniu zagraniczną wycieczkę dla dwóch osób wygrał Eu
geniusz Olejniczak z Gdańska. Weekend na Kaszubach spędzi Arka
diusz Prabucki z Tczewa. Natomiast dwa rowery otrzyma od nas Ja
nina Wietek z Gdańska. Laureatom gratulujemy i prosimy o kontakt
z naszym Biurem Konkursów, od poniedziałku pod nr. tel. (058) 3003-175.
W każdy wtorek i piątek w „Dzienniku" drukujemy kupon. W dzisiej
szej gazecie również go znajdziecie. Aby wygrać którąś ze wspania
łych nagród, musicie przysłać nam dwa kupony. Mamy dla Was jesz
cze siedem wycieczek zagranicznych, siedem weekendów na Kaszu
bach oraz wczasy dla całej rodziny, a także blisko 20 rowerów.
W przyszłym tygodniu będzie można wygrać aż dwie wycieczki za
graniczne - w tym jedną do Eurodisneylandu. Aby skorzystać z tych
niezwykłych nagród, musicie posiadać prenumeratę gazety - przy
najmniej 3-miesięczną, Losowania odbywają się co tydzień i w każ
dym można brać udział. Wszelkie informacje na temat możliwości
zaprenumerowania „Dziennika" uzyskacie pod naszym bezpłatnym
numerem infolinii 0 800 1500 26.

Szczęśliwe karty
Chcesz wyjechać na weekend do
Wdzydz Kiszewskich? Odpo
wiedz na cztery pytania i prze
ślij nam odpowiedzi na kartce
niCDŹUlIRDCK
pocztowej do 8 dnia następnego
miesiąca. Co tydzień publikuje
tel.
(058) 686 13 13
my jedno pytanie, a co miesiąc
losujemy nagrodę miesiąca weekend dla dwóch osób w hotelu Niedźwiadek we Wdzydzach
Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Jakie drzewa kwitną w lipcu (z ich nazwą
skojarzysz nazwę miesiąca)?

"Hotel

Weekend w hotelu

HOTEL

Raz w miesiącu na weekend bę
dzie mógł wyjechać do hotelu La
Siesta nasz Prenumerator z ro
dziną, jeśli odpowie na cztery
zadane przez nas w tym miesiącu pytania. Wśród osób, które
nadeślą odpowiedzi, wy bierzemy tę, która z osobą towarzyszącą
i dzieckiem (do 5 lat) w pensjonacie w Jastrzębiej Górze skorzy
sta z dwóch noclegów, wyżywienia, siłowni, sauny, sali gimna
stycznej oraz z solarium.
Nasze dzisiejsze pytanie: W jakim miesiącu w Polsce jest naj
wyższa średnia temperatura powietrza? Na odpowiedzi czekamy
do 7 sierpnia 2002 r.
•Informacje o konkursach można uzyskać pod bezpłatnym nr.
tel. 0 800 15 00 26. Nasz adres: Dział Sprzedaży Gazet, Biuro
Prenumeraty, ul. Połęże 3,80-720 Gdańsk, z dopiskiem „Szczę
śliwe karty" lub Jastrzębia".

Li* SIESTA

Nasi partnerzy
Naszym partnerem jest Cafe Salsa. Nasi Prenumeratorzy będą
mogli otrzymać 10-procentowe zniżki oraz dwuosobowe zapro
szenie na kawę i ciastko. Aby dostać zaproszenie, trzeba zatelefo
nować dżiś, w godz. 10-10.15, do redakcji „Dziennika" w Malborku
pod nr 270 23 05. Pierwsza osoba, która się dodzwoni otrzyma za
proszenie do odebrania w tym samym dniu w redakcji.
Nasi Prenumeratorzy mogą też skorzystać z prezentów ufundo
wanych przez Gabinet Kosmetyczny Retina. W każdy pierwszy
piątek miesiąca jedna z osób będzie mogła bezpłatnie wyregulo
wać brwi oraz skorzystać z 10-minutowego seansu w solarium.
W każdy trzeci piątek miesiąca jeden z naszych Prenumeratorów
będzie mógł skorzystać z 10-minutowego seansu w solarium.
W każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca jeden z naszych stałych
Czytelników może też skorzystać z bezpłatnego zaproszenia na
strzyżenie i czesanie w zakładzie fryzjerskim Anida.
Aby otrzymać zaproszenia należy telefonować w pierwszy i trzeci
piątek miesiąca, w godz. 10-10.15, do redakcji „Dziennika" w Mal
borku pod nr 270 23 05.
Firma Medewan udziela naszym Prenumeratorom 10-procentowego rabatu na masaż oraz raz w miesiącu funduje zaproszenie
na masaż. Można je uzyskać telefonując w pierwszy piątek mie
siąca w godz. 10-10.15 do redakcji „Dziennika" pod nr tel. 270 23
05.
Z rabatów i zaproszeń można korzystać tylko na podstawie waż
nej Karty Klubu Prenumeratora (karta i dowód wpłaty).

Nasi Partnerzy

|

Rabat honorowany na podstawie ważnej
Karty Klubu Prenumeratora
10% rabatu
Solarium 10% rabatu
Nowo
na konsumpcję
i Gabinet
oiwarta
Kawiarnia 1 dwuosobowe
kosmetyczny na usługi
zaproszenie

1 ,r kPK

Salon
fryzjerski

na kaw^Kiastko (lub deser)
AJ. Rodła 6, Malbork
tel. (055)682-36-14

10% rabatu
na usługi

ul Kościuszki5, Malbork
tel. (055)647-21-30

ul. Kościuszki 5, Malbork

tel. (055)647-21-34

NZOZ

MEDEWAN

Poradnia
Rehabilitacyjna

10% rabatu
na masaż

ul. Solskiego ł, Malbork

tel. (055) 647-27-87

Patrz na datę ważności

w

Salonie Kosmetyczno-Perfumeryjnym Gabriel z Mal
borka dostępne są kosme
tyki wielu renomowanych
firm.
- Często klientki pytają,
w jaki sposób odpowied
nio je przechowywać.
Szamponów,
maseczek
i kremów nie powinniśmy
stosować dłużej niż pół ro
ku. Jeśli wybieramy je
z pojemników palcami, na
powierzchni i na brzegach
zostają bakterie, które
szybko się rozmnażają wyjaśnia Adrianna Łachut, właścicielka. - Jeśli
pudry, cienie lub róże
w kamieniu zmieniły kon
systencję czy kolor lub za
czynają się kruszyć, to sy
gnał, że trzeba sobie spra
wić nowe. Tuszu do rzęs
nie należy używać dłużej,

SMuy i m

Salon Perumeryjno-Kosmetyczny Gabriel od kilku tygodni mieści się na końcu ul.
Kościuszki. Na zdjęciu: Adrianna Łachut i Wiesław Rubin.
Fot Aleksanderwmter

niż cztery miesiące, bo
możemy narazić się na za
palenie spojówek.
Osoba,
która
dziś
o godz. 10.05 jako pierw
sza zadzwoni pod numer

redakcji: 270 23 13 i prawidłowo odpowie na pytanie:
w jakich warunkach nale
ży przechowywać perfu
my, otrzyma zestaw ko
smetyków. Dodatkowo dla

trzech osób przygotowali śmy nagrody pocieszenia.
Są nimi karty stałe^^
klienta, uprawniające
5-proc. rabatu.
(aszun)

Malbork. Strzyżenie dla Czytelników

Kolorowe pasemka na lato

D

la osoby, która jako
pierwsza zadzwoni
dziś, o godz. 9.50, pod
numer redakcji 270 23 13
i prawidłowo odpowie na
pytanie: czy w Mini Studio
Fryzjerskim Diana męż
czyźni mogą wykonać balejaż, otrzyma zaproszenie na
strzyżenie wraz z myciem
i ułożeniem włosów.
- Oferujemy strzyżenie
damskie, męskie i dziecięce.
Najlepiej, jeśli klienci
wcześniej umówią się na
wizytę. Można to zrobić
osobiście, bądź telefonicz
nie, pod numerem: 272 66
21. Dzięki temu oszczędza

się czas, bowiem nie trzeba
czekać w kolejce - mówi
Diana Myszka, właścicielka.
W mini studio można
zmienić fryzurę nie tylko
strzygąc się. Osobom od
ważnym Diana proponuje
peruki.
- Polecamy także koloro
we pasemka, które wpina
się we włosy za pomocą
wsuwek - dodaje właści
cielka.
Mini studio mieści się
przy ul. Sienkiewicza 26
w Malborku. Czynne jest od
poniedziałku do piątku,
w godz. 9-19, w soboty do
godz. 15.
(aszun)

;

Mini studio oferuje strzyżenie damskie, męskie i dzie
cięce. Na zdjęciu: Diana Myszka i Sławomir Krajewski.
Fot. Aleksander Winter

Malbork. Wygraj okna za 3 tys. zł

Bezpieczne dla środowiska

Wspólnie z Żuławską Fa
bryką Okien zapraszamy
Czytelników „Dziennika" do
udziału w konkursie, w któ
rym główną nagrodą jest
wymiana kompletna okien
wraz z obróbką murarską
i montażem, o łącznej war
tości 3 tys. zł.
- Laureat sam określa
kształt oraz liczbę okien,
jednak ich wartość nie mo
że przekroczyć ustalonej
kwoty. Na powyższą usługę
zwycięzca otrzyma fakturę
VAT, bez ponoszenia ja
kichkolwiek kosztów - wy
jaśnia Krzysztof Żukowski,
właściciel fabryki.
Żeby wziąć udział w za
bawie wystarczy dostarczyć
do redakcji „Dziennika Bał
tyckiego" w Malborku, przy
ul. Kościuszki 5, kupony
z prawidłową odpowiedzią.
Przez całe wakacje będzie

my drukować je w „Dzien
niku Malborskim", ostatni
ukaże się 16 sierpnia. Jedna
osoba może dostarczyć nie
ograniczoną liczbę kupo
nów.
- Na nasze produkty da
jemy pięcioletnią gwaran
cję. Są one bezpieczne dla
środowiska, ponieważ po
dziesiątkach lat użytkowa
nia materiał po przemiele
niu można ponownie wyko
rzystywać do produkcji no
wych ram okiennych - mó
wi K. Żukowski. - Dla na
szych klientów przygoto
waliśmy upominki. Mogą
oni wybrać sobie dodatko
wo: darmowy montaż, siat
kę przeciwko owadom,
przeciwsłoneczne rolety
oraz parapety.
Zapraszamy do wspólnej
zabawy!
(aszun)

Kupon konkursowy

Konkurs
Bałtyckie
dla Czytelników
W jakiej miejscowości mieści się
Żuławska Fabryka Okien?
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

\ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ni- j
[ niejszym kuponie w celu rozwiązania powyższego konkursu zgodnie z Ustawą j
|o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883). j
podpis

piątek
5 lipca 2002 r.

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Dziennik Malborski

JESTEŚ
W POTRZEBIE
•AUT0P0M0C
•MALBORK
Auto-Pomoc, ul. Koszykowa 1,
tel. 272 83 33.
•OSTRE DYŻURY
•MALBORK
Szpital Ogólny, ul. Armii Krajo
wej 105/106, tel. 646 02 00
•KWIDZYN
Szpital Miejski, ul. Hallera 31,
tel. 279 37 41
•NOWY DWÓR GDAŃSKI
Szpital Miejski, ul. Dworcowa,
tel. 247 24 11

•srruM

Szpital Miejski, ul. Reja 12, tel.
277 20 61
•APTEKI
•MALBORK
Przy Mederi, ul. gen. De Gaulle'a 5, tel. 272 76 11, Pod Basz
tą, ul. 17 Marca, tel. 272 22 20,
Pod Eskulapem, Kościuszki 40,
tel. 272 26 19, Południe, ul. Ko
nopnickiej 23, tel. 272 50 18,
U Kolejarzy, ul. Dworcowa 2, tel.
612 14 95, W Kałdowie, ul. Sol
skiego, tel. 272 80 81, Zamkowa,
^lasnalO, tel. 272 22 12,
^relbark, ul. Głowackiego 12,
tel. 272 36 83, Melisa, ul. Micha
łowskiego 23c, tel. 272 14 50,
Cefarm, ul. Jasna 10, tel. 272 22
12

TURNIEJ KOSZYKÓWKI
•Wakacje w Ratuszu
10.00-14.00 W Młodzieżowym Domu Kultury Ratusz na
Starym Mieście w Malborku odbywają się zajęcia dla dzie
ci. Chętni mają do wyboru, m.in zabawy i gry planszowe,
tenis stołowy, strzelanie z łuku, wycieczki po mieście oraz
dyskoteki.
•Biblioteka zamkowa
10.00-15.00 Od wtorku do piątku czynna jest biblioteka
Muzeum Zamkowego, przy ul. Starościńskiej 1 w Malborku.
• W kawiarence
10.00-22.00 Codziennie czyn
na jest kawiarenka interneto
wa Uzi, przy ul. Kościuszki 15
w Malborku. Za godzinę ko
rzystania z sieci trzeba zapła
cić 3, 50 zł. Na miejscu znaj
duje się również punkt,
w którym można zjeść gofry
lub tosty oraz wypić napój
Kawiarenka Uzi.
lub herbatę.
•Smocze łodzie
16.00 Od poniedziałku do piątku na przystani, za tzw. plażą
wojskową w Malborku grupy zorganizowane mogą "wypo
życzyć smoczą łódź. Załoga powinna składać się z mini
mum 14 osób; wymagana jest umiejętność pływania. Na ło
dzi zawsze znajduje się instruktor. Odpłatność od osoby
wynosi 2 zł. Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel.
0 604 104 616.
•Aerobik
19.00 Do 15 lipca w Studio Rekreacji Ruchowej Towarzy
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej, przy ul. Piastowskiej
15 w Malborku odbywają się zajęcia z aerobiku. Uczestni
cy zajęć mają do wyboru kilka rodzajów ćwiczeń, m.in.
kształtujących sylwetkę, wzmacniających i uelastyczniają
cych mięśnie lub rozciągających. Godzina ćwiczeń kosztu
je 5 zł.
(jotka)

•UCHNOWY
Pod Strzechą, ul. Lachowicza 35,
tel. 271 27 92
•NOWY STAW
Nowostawska, ul. Kościuszki 4,
tel. 271 56 47, Pod Strzechą, ul.
Zwycięstwa 22, tel. 2271 53 06
•POLICJA
•MALBORK
Komenda Powiatowa Policji, ul.
Gen De Gaulle'a 3, teł. 997, cen
trala - 270 28 97, dyżurny - 270
28 22, sekretariat KPP - 270 28
04, recepcja - 270 28 10, rzecz
nik prasowy - 270 28 27, całodo
bowy telefon zaufania - 270 29
97, Straż Miejska, pi. Słowiański
^Ael. 986 lub 272 29 52
LICHNOWY
Komisariat Policji, ul. Jesionowa,
tel. 271 27 77
•NOWY STAW
Komisariat Policji, ul. Pułaskiego,
tel. 271 51 07
•STARE POLE
Komisariat Policji, ul. Marynarki
Wojennej, tel. 271 30 07
•PORADNIE
•MALBORK
Centrum Profilaktyki i Rozwiązy
wania Problemów Alkoholo
wych, ul. Nowowiejskiego 48,
tel. 272 22 22 lub 273 33 33, Po
radnia Psychologiczno-Pedago
giczna, ul. Kościuszki 54, tel. 272
30 73
•POGOTOWIA
•MALBORK
Pogotowie Ratunkowe, tel. 999
lub 646 02 95, Pogotowie Cie
płownicze, tel. 647 92 25, Pogo
towie Energetyczne, tel. 272 25
09, Pogotowie Gazowe, tel. 992
•MIŁORADZ
Pogotowie Wodno-Kanalizacyj
ne, tel. 272 14 11
•NOWY STAW
Pogotowie Energetyczne, tel.
271 56 30, Pogotowie Gazowe,
tel. 271 51 01
•LECZNICE

PLANUJ WEEKEND
•Świetlica
9.00-17.00 W kościele Zesłania Ducha Świętego, przy ul.
Nogatowej 7 w Malborku, czynna jest świetlica parafialna.
Chętni mogą zagrać w bilard lub tenisa stołowego. Dla naj
młodszych przygotowano gry planszowe.
•Badanie
10.00-16.00 W Ośrodku Medycznym Mederi, przy ul. Gen de
Gaulle'a 3 w Malborku odbędzie się bezpłatne badanie pier
si. Poddać się mu będą mogły kobiety, które ukończyły 30
lat. Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 272 44 81.
•Na korty
10.00-17.00 Codziennie chętni mogą odwiedzić korty teniso
we Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej mieszczące się
przy ul. Solnej. Za godzinę wynajęcia kortu młodzież płaci
6 zł, za półtorej godziny - 8 zł, natomiast za dwie godziny 11 zł. Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 272 28 15.
•Festyn
11.00 Rada Sołecka z Tralewa zaprasza wszystkich chęt
nych na festyn rodzinny. W programie imprezy: mecz piłki
nożnej, konkurencje siłowe, turniej rodzinny, konkurs na
najlepszy dowcip o sołtysie. Na zakończenie festynu zaba
wa przy ognisku.
•Dyskoteka
21.00 W weekendy czynna jest dyskoteka Capitol, przy ul.
Kościuszki w Malborku. Bilet wstępu na imprezę podczas
wakacji kosztuje 3 zł.
(jotka, NM)

78, czynna pn.-pt. w godz.
15.30-18, sob. 9-14, T. Sylwe
strowie, M. Wyszyński, ul. Armii
Krajowej 107, tel. 272 34 73 lub
272 75 76, czynna pn.-pt. 10-17,
sob. 10-15, Prywatna lecznica
dla zwierząt, ul. Mazowiecka 23,
tel. 272 44 86, czynna całą dobę.

SZACHY Z „DZIENNIKIEM"
Miejskim Domu Kultury przy pl. Słowiańskim 18
w Malborku przyjmowane są zgłoszenia chętnych
do udziału w V Międzynarodowym Turnieju Sza
chowym o Puchar Zamku Malborskiego. Impreza odbędzie
się w dniach 14-15 września. W zmaganiach weźmie udział
około stu uczestników, dlatego o wpisaniu na listę będzie
decydowała kolejność zgłoszeń. Do tej pory swój udział za
powiedzieli gracze z Anglii, Szwecji, Litwy, Brazylii, Iranu,
Rosji, Hiszpanii, Pakistanu, Ukrainy Niemiec.
Wpisowe dla seniorów wynosi 50 zł, dla juniorów - 40 zł.
Bliższe informacje można uzyskać w MDK, tel. 272 38 52
oraz na stronie internetowej www.skoraf.republika.pl.

(jotka)

ZAJĘCIA W ŚWIETLICY

I

nstruktorzy ze świetlicy wiejskiej w Lichnowach, przy
gotowali dla dzieci i młodzieży specjalną ofertę waka
cyjną. Placówka otwarta jest teraz od poniedziałku do
soboty, w godz. 10-20.
- Zapraszam do korzystania z sali komputerowej. Nieod
płatnie młodzież może także przeglądać strony w Interne
cie - zachęca Anna Rzepa, instruktor ds. kulturalno-wy
chowawczych.
Ponadto można grać w piłkarzyki, tenisa stołowego, bilard.
Dostępna jest również siłownia. W czasie wakacji zorgani
zowany zostanie także kurs na kartę rowerową.
- Dla młodszych dzieci prowadzimy zajęcia plastyczne oraz
muzyczne. Organizujemy różnego rodzaju konkursy. Udo
stępniamy także gry logiczne i planszowe - mówi A. Rzepa.
W słoneczne dni, popołudniami, organizowane będą wy
cieczki rowerowe oraz spotkania przy grillu.
- W deszczową pogodę planujemy pogadanki, m.in. z poli
cjantem. Tematem rozmów z dzielnicowymi będą narkotyki
i powody rosnącej przestępczości wśród młodzieży - doda
je A. Rzepa.
(Niki)
Mfm
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ŚREDNIOWIECZNA OSADA
odziennie w średniowiecznej osadzie Zamczysko nad
Nogatem w Malborku odbywają się pokazy walk ry
cerskich.
- Propozycja skierowana jest nie tylko do turystów, którzy
po zwiedzeniu zamku jeszcze przez chwilę chcieliby spę
dzić czas w historycznym otoczeniu, ale również do
wszystkich mieszkańców Malborka - mówi Adam Spirewski, współwłaściciel osady. - Można tu zobaczyć pojedynki
rycerskie lub pojeździć konno. Dla najmłodszych przygoto
waliśmy plac zabaw oraz zwierzyniec z kozami. Wkrótce
chętni będą mogli również postrzelać z łuku.
Pokazy w wykonaniu rycerzy ze Zbrojnej Chorągwi Ziemi
Malborskiej odbywają się codziennie, w godz. 15-19. Seans
trwa około 45 minut. Bilet normalny kosztuje 3, 50 zł, ulgo
wy - 3 zł. W osadzie odbywają się również biesiady i zaba
wy plebejskie. Bliższe informacje można uzyskać pod nr.
tel. 0 603 269 048.
(jotka)

PIELGRZYMKA DO GRECJI
6 lipca przyjmowane są zgłoszenia chętnych do
udziału w pielgrzymce do Grecji śladami św.
Pawła. Organizatorem jest ks. Wojciech Bohatyrewicz. Koszt wyjazdu to 1400 zł i 50 euro. Termin 8-20 lip
ca. Chętni muszą mieć ukończone 18 lat. Bliższe informa
cje można uzyskać pod nr. tel. 0 605 107 470.
(jotka)

•INF. TELEFONICZNA
Pomorskie Centrum Informacji,
usługi, handel, produkcja, targi,
przetargi, służba zdrowia, tury
styka. Telefon: 94-34. Miejscowa
913; Zamiejscowa 912; Numery
kierunkowe międzynarodowe,
tel. 950
•PRZYCHODNIE
•MALBORK
Ośrodek Medyczny Mederi, ul.
Gen. De Gaulle'a 3, tel. 272 44
81, Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Primed, al. Wojska
Polskiego 52, tel. 272 29 16, Nie
publiczny Zakład Opieki Zdrowot
nej Almed, ul. Dworcowa 14, tel.
612 15 64, Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Remedium, ul.
Słowackiego 2, tel. 272 24 49,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdro
wotnej Medicus, ul. Konopnickiej
6, tel. 272 24 19, Niepubliczny Za
kład Opieki Zdrowotnej Malmed,
ul. Solskiego 1, tel. 273 36 50,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdro
wotnej Cukromed, ul. Reymonta
16/17, tel. 272 23 41 wew.166.
•MIŁORADZ
Gminny Ośrodek Zdrowia, ul.
Główna 24, tel. 271 14 22
•LICHNOWY
Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. La
chowicza 29c, tel. 271 27 82
•NOWY STAW
Przychodnia Rejonowa nr 3, ul.
Słowackiego 6, tel. 271 51 60
•STARE POLE
Gminny Ośrodek Zdrowia, ul.
Marynarki Wojennej 6, tel. 271
35 26
•TEL ZAUFANIA
MALBORK - 273 31 11
•URZĘDY
•MALBORK
Starostwo Powiatowe, pl. Sło
wiański 17, tel. 647 20 50, Urząd
Miasta, pl. Słowiański, centrala
272 22 72 czynny w godz. 7.3015.30, Urząd Stanu Cywilnego,
tel. 272 29 79 czynny w godz.
7.30-15.30, Powiatowy Urząd
Pracy, ul. Armii Krajowej 70, tel.
272 33 51 czynny w godz. 9-14,
Urząd Skarbowy, ul. Kopernika
10, tel. 272 73 71 czynny w godz.
8-16, Urząd Celny, al. Wojska Pol
skiego 90a, tel. 272 84 85
•MIŁORADZ

Młodzież podczas zabaw w świetlicy.

Urząd Gminy w Miłoradzu, ul.
Żuławska 9, tel. 271 15 31 czyn
ny w godz. 7-15
Fot. Henryk Jankowski

TURNIEJ SIATKÓWKI

•MALBORK
Wamed, ul. Jasna, tel. 272 49

6 lipca w Ognisku Miejskim Towarzystwa Krze
wienia Kultury Fizycznej, przy ul. Piastowskiej
15 w Malborku przyjmowane są zgłoszenia
chętnych do udziału w turnieju piłki koszykowej pod na
zwą wakacyjny festiwal Trio-Basket Lato 2002. Impreza
odbędzie się 8 lipca.
W zmaganiach udział wezmą pięcioosobowe zespoły
w 5 kategoriach wiekowych.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 272 28 15.
(jotka)

INFORMACJE
DLA CIEBIE

owostawski Ośrodek Kultury oraz Miejski Klub
Sportowy Grom organizują Letnią Amatorską Ligę
Siatkówki.
- Zapraszam do zabawy 6-osobowe drużyny: osiedlowe,
podwórkowe, wiejskie, miejskie, męskie, żeńskie i mieszane
- mówi Marek Gałczyński, organizator.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 9 lipca, od wtorku do
piątku, w godz. 11-20, w sobotę od godz. 11 do 13, w siedzi
bie NOK.
Wymagany wiek zawodników - od 15 lat. Zawody rozgry
wane będą na placu Kombatantów przy ul. Gdańskiej.
Jednocześnie przyjmowane są także zapisy do turnieju
drużyn podwórkowych w palanta. Zgłoszenia drużyn 7osobowych przyjmowane będą do 10 lipca. Zawodnicy mu
szą mieć przynajmniej 10 lat.
(Niki)
PROMOCJA

dla prenumeratorów

h

Dziennika Bałtyckiego

Kawa i deser w Caffe Salsa
dla Ciebie gratis
Zadzwoń w piątek tel. 270-23-05
w godz. 10-10.15

Zamów prenumeratę O

800 1500 26

•LICHNOWY
Urząd Gminy Lichnowy, ul.
Tczewska 6, tel. 271 27 15 czyn
ny w godz. 7-15
•NOWY STAW
Urząd Miasta i Gminy Nowy
Staw, ul. Bema 1, tel. 271 51 10
czynny w godz. 7-15
•STARE POLE
Urząd Gminy Stare Pole, ul. Ma
rynarki Wojennej 6, tel. 271 30
48 czynny w godz. 7-15
•INF. PKS
Malbork, tel. 272 31 01
•INF. PKP
Malbork od godz. 6.30 do 22,
tel. 94 36, w pozostałych godz.
270 13 28
•JEDZENIE NA TEL
•MALBORK
Pizzeria Panorama, ul. Kościuszki
5, tel. 647 77 77, Pizzeria Tino,
ul. Sienkiewicza 61, tel. 273 29
25, Restauracja Quattro, ul. 17
Marca 22, tel. 641 48 49,
Restauracja Nad Nogatem, tel.
272 31 31, Restauracja Aliem, ul.
Sienkiewicza 48
•POSTÓJ TAXI
Malbork Prezydium, tel. 647 10
12, ul. Dworcowa, tel. 801 72 02
•PRZEWOZY MIĘDZYNARODOWE
Malbork, tel. 272 08 08

1

mai Dziennik

piątek
5 lipca 2002 r.

Kino i teatr

Battfciii

Byliśmy żołnierzami
Wehikuł czasu
Lilo i Stich
Był sobie chłopiec

USA (15)
USA (15)
USA (b.o.)
USA (15)

23 pt., sob.
12 zł
10.30,17.30
12 zł n. 10 zł u
12.20,14
15.40,19.20,21 15

Helikon
ul. Długa 57
tel. 301-53-31

Piękny umysł
Monsunowe wesele
Plotka
Fanatyk

USA (15)
Indie/Ang. (15)
Francja (15)
USA (15)

15
17.15
19.20
21

12 zł n. 10 zł u.

Kameralne
ul. Długa 57
tel.301-53-31

Spider-Man
Był sobie chłopiec
Samotne
Wehikuł aasu

USA (12)
USA (15)
Hiszpania (15)
USA (15)

15
17.10
19
20 50

12 zł
12 zł n. 10 zł u.

Bajka
ul. Jaśkowa Dolina
14, tel. 341-22-94

Dr Dolittie 2
Cześć Tereska
Spider-Man
40 dni i 40 nocy
Piękny umysł

USA (b.o.)
Polska (15)
USA (12)
USA (15)
USA (15)

14
15.45
17.15
19.15
21

12 złn. 10 zł u.

Żak
ui. Grunwaldzka
195/197
tel.345-15-90

101 Reykjavik
Gusta i guściki
Happy Together

Warszawa
ul. Świętojańska 35
tel. 620-42-65

Był sobie chłopiec

USA (15)

Wehikuł czasu

USA (15)

17.30
19.05
2215

12 zł
12 zł n. 10 zł u.
12 złn. 10 zł u,

14.45,16.35
18.30,20.25
22.25 pt, sob.

12 złn. 10 zł u.

USA (12)
Polska (15)
USA (15)

14.45
17,21.30
19

12 zł
12 zł n. 10 zł u

Polonia
Lilo i Stich
ul. Boh. Monte Cas Wehikuł czasu
sino 55/57
tel.551-05-34

USA (b.o.)
USA (15)

16,17.45
19.30,21.30

12 złn. 10 zł u

Kino letnie
ul. Turystyczna 20

Rusałka
ul. 8 Marca 49

Kosmos
ul. Młyńska 2

Razem łatwie

USA (b.o.)
USA (15)
USA (b.o.)
USA (b.o.)
USA (15)
USA (15)
USA (12)
USA (b.o.)
USA (15)
USA (15)
USA (b.o.)
USA (12)

12.30,20,22.15 sob., niedz.
11,13.15,15.30,17.45, 20,22.15
11,13,17,19,21 pt., 10.30,17,19,21 sob., niedz.
11.30,13.30,15.30,17.30,19.30
10.15,19 pt., 10.15,17.30 sob., niedz.
1230,17.15,21.30
10,12.30,15,17.30, 20,22.30
9.45,11.45,13.45,15.50,17.45
13,15 pt.-niedz., 17,21.15 pt.
14.45, 22
10.30
14,19

Polska (18)

10.30,12.30,14.30,16.30,18.30,20.30,22.30

S normalny
do godz. 17 pon.-czw. -15 zł
do godz. 17 sob.-niedz. -16 zł
W normalny
po godz. 17 pon.-czw. -16 zł
po godz. 17 pt.-niedz.-17 zł

^ulgowe-10 zł
8 studenckie -14 zł
•
grupowe -10 zł

Wyścig szczurów
Godziny szczytu
Memento

USA (15)
USA (15)
U§A (15)

Showtime
USA (15)
Yyyreek. Kosmiczna nominacja Polska (15)

Kariera Nikosia Dyzmy

Polska (15)

22 pt
22 sob.
22 niedz.

17
19

19

12 złn. 10 zł u.

10 zł

Multikino sp. z o.o. al. Zwycięstwa 14 (10 sal kinowych)
tel. 340-30-99, www.multikino.pl
Tytuł

Produkcja / wiek

Godzina

Asterix i 0belix
Byliśmy żołnierzami
Był sobie chłopiec

USA (b.o.)
USA (15)
USA (15)

Lilo i Stich

USA (b.o.)

Trzynaście duchów

USA (15)

Wehikuł czasu

USA (15)

40 dni i 40 nocy

USA (15)

Dzień świra

Polska (15)

Epoka lodowcowa
Gosford Park
Gwiezdne wojny
Atak klonów
Przepowiednia

USA (b.o.)
USA (15)
USA (12)
dubbing
USA (15)

10.15,15,17.15,19.45 sob., niedz.
20.15 sob., 21.05 niedz.
10.30,13,15.45,18.20,20.30 pt., 23.15 pt., sob.
13.30,16,18.15,20.30 sob., niedz.
10.45,13.15,18.05 pt.
11.30,13.40,18.10 sob., niedz.
12,16.35,21.30 pt., 10.45,15.45, 21 sob., niedz.
24 pt., sob.
14.30,18.45,
14.45,19.15,21.35 sob., niedz.
11.30,17,19.30 pt., 15.50 sob., niedz.
20.15 niedz.
12.45,15,17.15,19.45 pt., 23 pt., sob.
12.15,14.20,18.45,21.05 sob., niedz,
11.15,13.20,15.15,17.20,19.20,21.15
15.20,20.15 pt, 13,18.05,23.05 sob., niedz.
14,21.40 pt., 11.45,14.50 sob., niedz.

Spider-Man

USA (12)

Szkoła uczuć
Tylko jeden
E.T.
Harry Potter
i kamień filozoficzny
Potwory i spółka

USA (15)
USA (15)
USA (b.o.)
USA (b.o.)

14.45,17.30, 20,22.30 pt.
17.45,20.20,22.45 sob., niedz.
10,11,12.50,13.45,15.30,16.30,18,19,20.45
21.45 pt.
11,12.50,13.45,15.30,16.30,18,19,20.45
21.45 sob., niedz., 23.30 pt., sob.
14.15,19.15 pt., 12.45,17 sob., niedz.
16.45 pt.-niedz., 16.35 sob., niedz.
10.15 pt., 12 sob., niedz.
Kopia z dubbingiem:
11.45 pt., 10.30 sob., niedz.
12.15 pt., 10 sob., niedz.

USA (b.o.)

8 normalny do godz. 17 -14 zł
8 normalny po godz. 17 -14 zł
^ bilety week. do godz. 17 -14 zł
Hi bilety week. po godz. 17 -17 zł
^dziecięcy -10 zł

H szkolny pon.-czw. -12 zł
^ poranki sob;, niedz. - 8 zł
8 studencki pn.-czw. -12 zł
^grupowe -10-14 zł

10 zł

SILVER SCREEN
Klubowe
tel.261-17-55

USA (12)

Spider-Man

Sokół
ul. Sikorskiego 33
teł. 272-69-33

USA (15)
Epoka lodowcowa
Yyyreek. Kosmiczna nominacja Polska (15)
USA (15)
Wojna Harta

Żeglarz
tel.675-21-48

Wielki powrót

USA (b.o.)

Gwiezdne wojny
Spaider-Man

USA (12)
USA (12)

Vanilla Sky

USA (15)

Król Skorpion
Blade • Wieczny Łowca 2

USA (15)
USA (15)

18,20.30

15,18.15
16.30
20

10 zł

10 zł

14 pt., niedz. 12 zł
10.15 sob.
15.30 pt.-niedz.
18,20.15 pt, niedz.
13.30,20.15 sob.
22.15 niedz.
22.45 pt.
18 sob., 22.15 niedz.
11.30 sob.
22.30 sob.
24.15 niedz.

Belfegor - upiór Luwru
• Reż.: Jean-Paul Salome
• Prod.: Francja, 2000
•Typ: thriller/horror
• Wyst.: Sophie Marceau, Michel Serrault,
Frederic Diefenthal, Julie Christie, Lionel
Abelanski

U progu nowego milenium obdarzona niezwykłą mocą mumia daje po
czątek upiorowi o imieniu Belfegor, który w nocy nawiedza muzeum w
Luwrze. Wybuchają gabloty, szaleją kamery bezpieczeństwa, nie działają
systemy alarmowe, znikają cenne dzieła sztuki egipskiej. Belfegor budzi
grozę, a niekiedy fascynuje, zdaje się bowiem nabierać cech niemal ludz
kich. Wkrótce okazuje się, że jest nieustraszony i niezniszczalny...

Centrum Rozrywki Gemini, Gdynia,
ul. Waszyngtona, tel. 628-18-00, www.silverscreen.com.pl
Tytuł
Produkcja / wiek Godzina
Był sobie chłopiec
Wehikuł aasu
Trzynaście duchów
Lilo i Stich
Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra
Belfegor - upiór Luwru
Spider-Man
Dzień świra
Szkoła uczuć
Przepowiednia
40 dni i 40 nocy
Iris
Azyl
Blade - Wieczny Łowca
Gwiezdne wojny
- Atak klonów
Epoka lodowcowa
E.T.

USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (b.o.)
USA (b.o.)

11,13.15,15.30,17.50, 20,22.10
12.45,19.30,21.35
16.30,19.45,21.45
10,12,14,16,18
14,19

USA (15)
USA (12)
Polska (15)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (12) napisy

12.15,18.45,22.45
9.50,12.30,15,17.30,20, 22.30
15.15,17.15, 20.15, 22.15
10.10,14.15
19.15,21.50
9.30,16.40,21.15
20.45
10.15,17.10
14.45
9.15,12.20

USA (b.o.)
USA (b.o.)

9.45,11.45,13.45,15.50,17.45
11.30

8 do godz. 12 pon.-czw. -14 zł
K w godz. 12-17 pon.-czw. -16 zł
5 po godz. 17 pon.-czw. -18 zł
M do godz. 12 piątek -16 zł
6 po godz. 12 piątek -19 zł

M sob., niedz. -19 zł
M ulgowe-12 zł
S studenckie -14 zł
•
grupowe (inf. u kierownika kina)

TEATR

•
Samotny, wolny emeryt, po 70 (176/78), bez nałogów, opie
kuńczy, z dobrą emeryturą. Poznam panią samotną, bez nało
gów, wiek 70-75 łat, z mieszkaniem. Tylko poważne oferty z
Trójmiasta. Byk.
sygn. 1344
•
Atrakcyjna, z poczuciem humoru wdowa, 63 lata, 163 cm, z
mieszkaniem, pozna pana, wdowca do lat siedemdziesięciu,
ustabilizowanego życiowo i materialnie, bez zobowiązań i nało
gów, kulturalnego, zadbanego, z samochodem. Nie szukam
przygód, lecz stałego związku. Nr tel. przyspieszy kontakt.
sygn. 1345
•
Na imię mam Czarek, lat 23, jestem brunetem o niebieskich
oczach, 177 cm, spod znaku Wodnika. Lubię szczerość i prawdę,
nie toleruję kłamstwa i obłudy. Tego samego oczekuję od przy
szłej partnerki. Szukam pani w wieku 25-30 lat.
sygn. 1346
•
Jestem kawalerem, 52/174/92, rencistą, bez zobowiązań, z
mieszkaniem na wsi. Mam dobre, uczciwe serce. Pragnę poznać
uczciwą, miłą, kobiecą panią. Domatorkę - tak jak ja i bardzo
samotną. Chętnie mieszkającą na wsi, w osadzie, wybudowaniu.
Proszę o poważne oferty.
sygn. 1347

MULTIKINO

Bałtyk
Spider-Man
ul. Bohaterów Mon Dzień świra
te Cassino 30
Piękny umysł
tel. 551-18-56

mmm

Superkino Krewetka, Gdańsk
ul. Karmelicka 1, www.superkino.info
Tytuł
Produkcja / wiek Godzina
Asterix i Obelix
Był sobie chłopiec
Wehikuł czasu
Lilo i Stich
Belfegor - upiór Luwru
Szkota uczuć
Spider-Man
Epoka lodowcowa
40 dni i 40 nocy
Azyl
E.T.
Gwiezdne wojny
Atak klonów
Dzień Świra

serwis informacji lokalnych

SERCA DWA

SUPERKINO KREWETKA
Neptun
ul. Długa 57
tel. 301-82-56

www.naszemiasto.pl

Cena

Gdzie

Gdańsk

Wyznania łgarza

19 pt.-niedz.

15-30 zł

Teatr Malarnia
tel. 301-13-28

Gdańsk

Tragedia o bogaczu
i Łazarzu

20 pt.

15-30 zł

Kościół św. Jana
tel.301-13-28

Gdańsk

Hapy End

22 sob.-niedz.

15-30 zł

Stocznia Gdańska
teł; 301-13-28

Sopot

Monologi waginy

20.15 sob.-niedz.

15-30 zł

Teatr Kameralny
ul. Boh. Monte Cassino
tel.551-39-36

Gdynia

Niespodziewany
koniec iata

20 pt-niedz.

Scena Letnia
przy moło
w Orłowie

•
Jestem 30-letnim ciemnym blondynem o niebieskich oczach,
170 cm. Aktualnie przebywam w ZK. Jestem niezależny finanso
wo, mam własne M-3. Bez nałogu, wykszt. średnie. Poszukuję
kobiety, wiek bez znaczenia, z poczuciem humoru i wyrozumia
łej. Sławek z Gdańska.
sygn. 1348
•
Wdowa, 52/164/65, bez nałogów i zobowiązań rodzinnych,
niezależna finansowo, niebrzydka, pełna wdzięku, pogodna, H
opiekuńcza, o dobrym sercu i łagodnym usposobieniu, pozna
wdowca lub kawalera do lat 60, o podobnych walorach, czułego
i szczerego.
sygn. 1349
•
Poznam pana do 63 lat, powyżej 170 cm, uczciwego, kultu
ralnego, bez zobowiązań i nałogów. Nie toleruję kłamstwa. Pro
szę o nr telefonu.
sygn. 1350
•
Mam 45 lat (168/64). Jestem rozwiedziona i samotna. Po
znam pana do 58 lat, przystojnego/ wysokiego, eleganckiego,
bez nałogów, który będzie ze mną na dobre i złe, nieszukającego przygód, lecz prawdziwej miłości. Skorpion.
sygn. 1351
•
Kawaler, 24 lata, 190 cm, wykszt. średnie, bez nałogów,
szczery, miły, z poczuciem humoru. Poznam panią w wieku 1826 lat, miłą, uczciwą, z poczuciem humoru. Odpiszę na każdy
list. Foto mile widziane.
sygn. 1352
•
Panna, 47 lat, średniego wzrostu, szczupła, niezależna, kato
liczka. Ceniąca szczerość, uczciwość i wzajemne zaufanie. Pozn^^
przystojnego, niezależnego z mieszkaniem, kawalera lub wdov^A
ca o dobrym sercu, w wieku od 46 lat, ze Starogardu lub okolic.
Nie szukam przygód, lecz szczerej przyjaźni. Foto miłe widziane.
Nałóg alkoholowy i ZK wykluczone.
sygn. 1353
•
Jeszcze zdążymy w dżungli ludzkości siebie odnaleźć, siebie
zachwycić i wszystkich w krąg... Filigranowa brunetka po 30,
wierzy, że istnieje ktoś, kto ceni wnętrze i jest wysokim, normal
nym mężczyzną. Panowie z ZK wykluczeni. Telefon przyspieszy
kontakt.
sygn. 1354
•
Sympatyczny kawaler z duszą romantyka, spod znaku Byka,
26 łat i 179 cm, pozna pannę w wieku 20-27 lat, która ceni ta
kie wartości jak szczerość, zaufanie, przyjaźń miłość, wierność.
Jestem szczupły, bez nałogów i zobowiązań. Dokucza mi samot
ność. Brakuje tej jedynej osoby, z którą można się śmiać, płakać
i dzielić dniem codziennym. Trójmiasto i okolice.
sygn. 1355
•
Pragnę poznać szczerego, uczuciowego chłopaka o pięknej
duszy, który jak ja poszukuje... Mam 25 lat, jestem blondynką
średniego wzrostu. Jeśli chcesz mnie poznać, napisz. Czekam na
list (chętnie z foto i nr. telefonu).
sygn. 1356

"Jeśli jestes"samotny~
•Chcesz poznać przyjaciela lub przyjaciółkę, a w swojej
okolicy nie masz ku temu okazji, skorzystaj z naszej propozycji i
zamieść w tej rubryce swój anons. Oferty Czytelników
przyjmujemy wyłącznie z zamieszczonym niżej kuponem.
Anonse ze zdjęciem publikujemy w pierwszej kolejności (do
zdjęcia prosimy dołączyć pisemną zgodę na jego publikację w
gazecie oraz kserokopię dowodu osobistego - str. 2 i 3).
Jeżeli chcesz nawiązać kontakt z wybraną osobą, napisz do niej
list, oznacz go numerem sygnatury, dołącz czystą kopertę oraz
znaczek i wyślij do nas. Nasz adres: Serca dwa „Dziennik
Bałtycki", Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk.

Więcej anonsów w jutrzejszym,
sobotnim wydaniu gazety.

KUPON

Spori i okolica

www.naszemiasto.pl
serwis informacji sportowych

wybrzeza

piętek
tyek
5 lipca 2002

NIETYPOWY SPORT - BOCCE

Malbork. Od dziecka żyje pitką nożną

Kwidzynianie grają w kulki

Taki sam jak inni

minionym
sezonie był
wyróżniającą
się postacią
w drużynie
IV-ligowej Olimpii Sztum.
Ma dopiero 22 lata i, jak
mówią kibice, papiery na
granie. Do Olimpii Piotr
Wilk, bo o nim mowa, przy
szedł z Malborka, gdzie
mieszka. - Okres wypoży
czenia skończył się. Co da
lej będzie, nie wiem - wyja
śnia.

Zaczął kopać
na podwórku
Od zawsze interesowała
go piłka nożna.
- Już gdy byłem mały,
bardzo lubiłem grać. Paiętam, przy moim bloku
W
'
™y3
>yło
takie pseudoboisko, na
którym piłkę kópali wszy
scy z podwórka. Ze mną
grali mój tata i wujek wspomina Piotr.
Jego tata jest wielkim ki
bicem futbolu. Zabierał sy
na na mecze; swego czasu
praktycznie co tydzień
oglądali jakiś na żywo.
Zwykłe kopanie piłki
w przypadku Piotra Wilka
przybrało, jak sam mówi,
bardziej poważny wymiar,
gdy miał 9 lat.
- Z kolegami wziąłem
wówczas udział w turnieju
organizowanym przez Pomezanię. W nagrodę mogli
śmy przyjść na trening i tak
już zostało. Gram do dziś spomina. - W czwartej
iwk<asie szkoły podstawowej
miałem szansę pojechać na
mistrzostwa Polski, ale niestety - w rozgrywkach
makroregionu zdobyliśmy
aż i tylko drugie miejsce.
Trenował nas trener Szym
czak.
1

Nie wytrzymał
w

Przez cały okres nauki
szkole podstawowej

Piotr Wilk (przy piłce) - bez niego linia pomocy sztumskiej Olimpii traci na warto
ści.

i średniej Piotr nie stracił
zapału do gry w piłkę,
wręcz przeciwnie - jego za
miłowanie do tego sportu
jeszcze wzrosło. Brał udział
w wielu meczach, ale nie
które szczególnie utkwiły
w pamięci, z różnych
względów.
- Z czasów gry w druży
nie juniorów Pomezanii na
pewno zapamiętam spo
tkanie z Polonią Gdańsk.
To niezbyt przyjemne
wspomnienie, bo przegra
liśmy aż 10 golami - mówi
Piotr. - No i jeszcze jeden
mecz, podczas którego do
stałem czerwoną kartkę.
Graliśmy wówczas z Żuła
wami Nowy Dwór Gdań
ski. Przeciwnik cały czas
mnie szturchał, ciągnął za
koszulkę i w końcu nie
wytrzymałem. Kopnąłem
go... Tak skończył się dla
mnie udział w tamtym me
czu.
Każdy sportowiec musi
się liczyć z kontuzjami.
Piotr miał tylko, a może aż
jedną, bo bardzo bolesną.
Podczas meczu Olimpii

z Cartusią Kartuzy wybił
sobie obojczyk i potem
dość długo chodził w gip
sie. Takie chwile nie są
w stanie przysłonić praw
dziwej miłości do futbolu.
Pasja zwycięża i piłkarz
wraca na boisko, a na nim
Piotr Wilk, mimo młodego
wieku, ma już ugruntowa
ną pozycję, przynajmniej
tak było w Olimpii, gdzie
trener Bogdan Kazojć kon
sekwentnie na niego sta
wiał.

Co przyniesie
przyszłość
Nie zrezygnował z miło
ści do piłki, gdy po maturze
trzeba było wybrać dalszą
drogę życiową.
- Rozpoczynając studia
w Akademii Wychowania
Fizycznego
i
Sportu
w Gdańsku, przyjeżdżałem
do końca rundy jesiennej
do Malborka na treningi
w Pomezanii, ale wiosną
zacząłem trenować w Gedanii Gdańsk, gdzie zosta
łem wypożyczony. Bardzo

Fot. Piotr Szymański

miło wspominam tamten
czas - mówi Piotr.
W rundzie jesiennej se
zonu 2001/2002 przywdzie
wał już strój sztumskiej
Olimpii, chociaż mógł zo
stać w Tczewie.
- Sam nie wiem, skąd ta
decyzja, ale wybrałem
Sztum - mówi.
W październiku Piotr za
czyna ostatni rok studiów,
na specjalizacji: trener piłki
nożnej. Chce nadal grać, ale
przyznaje, że sam nie wie,
co przyniesie przyszłość.
- Czas pokaże, czy moje
marzenia się zrealizują dodaje.
A jak spędza piłkarz czas
wolny, kiedy nie ma trenin
gów, meczów?
- Lubię oglądać telewizję
i niekoniecznie tylko mecze,
choć ostatnio oglądałem ich
dużo. Chyba nie ma takiego,
kto nie śledził wydarzeń na
mistrzostwach świata - mó
wi Piotr. - Spotykam się ze
znajomymi, chodzę na spa
cery, czasem na piwo. Jestem
taki sam, jak inni.
(tka)

Fot. Andrzej Chmielewsk

Marek Sroka, inspektor Kwidzyńskiego Centrum
Sportu i Rekreacji, sprowadził do ^Cwidzyna mało
znane dyscypliny sportu. Najbardziej popularną
jest bocce. Przypomina grę w kręgle, ale zawodni
cy rywalizują na terenie trawiastym lub podłożu
twardym. To jedna odmiana tego sportu. Druga to
bocce na piasku.
W Kwidzynie ta dyscyplina bardzo szybko zyskała
dużą popularność. Obecnie jest kilka torów do
gry: na stadionie przy ul. Sportowej i jeden jia te
renie obiektów sportowych I Liceum Ogólno
kształcącego. Tor do gry w bocce utworzył też
w Sadlinkach Zygmunt Bogusławski.
Rozgrywki cieszyły się w Kwidzynie tak dużą po
pularnością, że założono Towarzystwo Gry w Boc
ce i regularnie odbywają się mistrzostwa miasta:
indywidualne i drużynowe, kobiet i mężczyzn oraz
cykliczne zawody Grand Prix. Bocce uprawiają
także osoby niepełnosprawne poruszające się na
wózkach. W zawodach kwidzyńskich biorą udział
sportowcy z całego kraju. Także kwidzynianie
startują w innych miastach. W ostatnim czasie
uczestniczyli w XII Mistrzostwach Polski w Bocce
Klasycznym w Warszawie. Najwyżej, na 14 miej
scu uplasował się Krzysztof Kamiński. Drużyno
wo kwidzynianie uplasowali się na drugim miej
scu.
(chan)

""Celem jest padolino

Rekreacja. W Jantarze będą poławiać bursztyn

Czwarte mistrzostwa na plaży

Z

tydzień na plaży
w Jantarze (gm.
Stegna) odbędą
się IV Mistrzostwa Świata
w Poławianiu Bursztynu.
W najbliższych dniach
można jeszcze kupić prze
pustkę upoważniającą do
wzięcia udziału w poszuki
waniach. Kosztuje 20 zło
tych.
Poławianie bursztynu
w Jantarze to największe
wydarzenie promocyjne na
Mierzei Wiślanej. Za ty
dzień w sobotę odbędą się
eliminacje,
natomiast
w niedzielę finały i runda
VIP-ów. Nie zabraknie też
dodatkowych atrakcji. Będą
między innymi wybory
Miss Jantarowego Wybrze
ża, koncerty zespołów ludo

wych z Węgier, Litwy i Bia
łorusi, jazzmenów z Dętko
Band, oraz sobotni koncert-niespodzianka.
W ubiegłorocznej, trze
ciej edycji mistrzostw po
raz pierwszy wygrała ko
bieta: Małgorzata Kusyk ze
Stegny. W finałowej roz
grywce
wyłowiła
290 g bursztynu. Pierwszym
mistrzem w kategorii dzieci
został 13-letni Paweł Hałuszczak z Zabrza.
Organizatorem
Mi
strzostw Świata w Poławia
niu Bursztynu jest Gminny
Ośrodek Kultury Sportu
Turystyki i Rekreacji w Ste
gnie. Tam, pod nr. tel. 247 82
92, można otrzymać więcej
informacji.
(boro)

Zygmunt Bogusławski, jeden z najlepszych
zawodników i popularyzatorów gry w bocce.

4 *

*

Bocce wywodzi się z czasów starożytnego Rzymu i Grecji.
Obecnie gra się na torach o wymiarach 2,4 xl 8,3 m, oto
czonych bandami. W zawodach bierze udział dwóch za
wodników albo drużyny dwu- lub czteroosobowe. Każdy
z zawodników ma cztery kule, które należy rzucić jak naj
bliżej małej kuli centralnej, nazywanej padolino. Gra z cza
sem stała się bardzo popularna na plażach Europy połu
dniowej i plażach południowo- i północnoamerykańskich.
Od 1947 roku we Włoszech rozgrywane są zawody ligowe
w bocce.

MŁODZIEŻ

Patryk dobiegł piąty

Mistrzostwa świata poławiaczy bursztynu już za ty
dzień.
Fot. Anna Arent

MALBORK. Patryk Burda z Technika Malbork
wrócił z mistrzostw Polski juniorów w
lekkoatletyce w Bielsku-Białej z piątą lokatą
wywalczoną w biegu na 2000 m z przeszkodami.
Sam zawodnik i jego trener przyznają, że liczyli
na więcej. Na tym dystansie rywalizowało 28
biegaczy.
- Jadąc na zawody, liczyliśmy, że Patryk powalczy
o medal. Niestety, był w trochę słabszej kondycji.
Mimo to, wypadł dobrze, nieznacznie ustępując
rywalom. Na metę przybiegł z czasem 5.56,43 min
- mówi Ryszard Mazerski, trener zawodnika. Poprawił swoją pozycję z ubiegłego roku, bo
wtedy zajął siódme miejsce.
Patryk Burda nie ma wakacji. Wczoraj wyjechał
na obóz kadry okręgu północnego do Suwałk.
Ijotka)

4

piętek
5 lipca 2002 r.
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www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Dziennik Malborski

Z INNYCH AREN

XXI Wakacyjny Turniej Piłkarski Drużyn Podwórkowych

Trwają zapisy

przegrani

MALBORK. Miejskie Ognisko TKKF w Malborku or
ganizuje Wakacyjny Festiwal Trio-Basket Lato 2002.
Rozgrywki mają rozpocząć się w poniedziałek.
- Rozgrywki koszykówki ulicznej cieszą się dużą po
pularnością w Malborku - mówi Antoni Zdanowicz,
prezes TKKF w Malborku. - Sądzę, że weźmie w nich
udział duża liczba miłośników tej dyscypliny sportu.
Rozgrywki będą toczyć się w pięciu grupach wieko
wych. W A występować będą zawodnicy z roczników
1989 i młodsi. W B z roczników 1988-87, w C - 198685, w D roczników 1984-68, zaś w E mężczyźni powy
żej 35 lat. Kobiety rywalizować będą w kategorii open
w grupie F. Odpłatność za udział drużyn w turnieju
pobierana jest od zespołów z grupy D i E. Najlepsze
zespoły zostaną nagrodzone przez organizatorów.

Na razie przerwa
MALBORK. Zawodnicy juniorów starszych Mło
dzieżowego Ośrodka Piłkarskiego Malbork mają na
razie przerwę wakacyjną. Janusz Górski zaplanował
rozpoczęcie treningów na 15 lipca, czyli pięć tygodni
przed rozpoczęciem rozgrywek ligi wojewódzkiej.
- Chciałbym, żeby zespół był bardzo dobrze przygo
towany do rozgrywek pod względem wytrzymało
ściowym. Wymaga to czasu - mówi szkoleniowiec
malborczyków.
Trener zaplanował obóz dochodzeniowy dla swoich
podopiecznych. Malborczycy rozegrają również se
rie meczów sparringowych, m.in. z ekipą juniorów
młodszych MOP
(jeż)
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Pierwsze mecze turnieju obfitowały w indywidualne akcje młodych piłkarzy.

» KIESZEIU!"

Każd/

BEZ PORĘCZYCIELI
BEZ ZAŚWIADCZEŃ O ZAROBKACH
DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH
(EMERYCI, RENCIŚCI, ROLNICY)

1
I

efektywnie od 3f9% rocznie
10 000-rata 124,16
20 000 - rata 248,33
40 000 - rata 296,66
70 000 - rata 869,16
100 000 - rata 1241,66

§g

PRZYJDŹ! SPRAWDŹMĄSj.

80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11, XI p., pok. 1110, tel. 058/321-72-75
81-386 Gdynia, ul. 10 Lutego 7, I p„ tel. 058/621-94-47
82-300 Elbląg, ul. 12 Lutego 25 (II piętro)
Pawilon Handlowy ŚWIAT DZIECKA, tel. 055/648-69-99
2040076/A/949
.,••7
yr >
p

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
82-200 Malbork, ul. Jagiellońska 94
ogłasza przetarg nieograniczony na:

przebudowę pomieszczenia łaźni w budynku
internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowaczego w Malborku, ul. Jagiellońska 94.
Wymagany termin realizacji zamówienia do 23.08.2002 r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający
warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10.06.1994 r.
o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 119, poz. 773 z późn.
zm.) i nie podlegający wykluczeniu zgodnie z art. 19 w/w usta
wy.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem prefe
rencji krajowych określonych w art. 18 ust. 2 ustawy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
w sekretariacie ośrodka w godz. 8-14 od poniedziałku do piąt
ku za odpłatnością 30 zł.
Miejscem składania ofert jest sekretariat Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Malborku, ul. Jagiellońska 94 do
11.07.2002 r. do godz. 10.
Termin otwarcia ofert 11.07.2002 r. godz. 10.15 w siedzibie za
mawiającego (gabinet dyrektora).
Kryteria oceny ofert:
- cena
- 90%
- czas gwarancji
- 10%
Do kontaktów z oferentami uprawnieni są:
- Waldemar Zamojski - dyrektor, tel. (055) 272 30 37
- Bożena Myszka - kierownik gospodarczy, tel. (055) 272 30 37,
w godz. 8-14.

PRZETARG

9102646/A/1078

t r z e c h jednak wywalczyliśmy trzy
d n i punkty i tylko to się liczy
trwają
Schodzący z boiska z pom e c z e spuszczanymi głowami za
rozgry wodnicy KPP 2 nie byli za
wane podczas XXI Waka dowoleni ze swojego wystę
cyjnego Turnieju Piłkar pu. Okazało się bowiem, że
skiego Drużyn Podwórko ich taktyka, polegająca na
wych, którego organizato grze dwoma wysuniętymi
rem jest Międzyszkolny napastnikami, nie powiodła
Ośrodek Sportowy. Impre się. Przegrali 0:4, ale we
zie patronuje „Dziennik wcześniejszym meczu zainBałtycki", pod którego szyl kasowali wysokie zwycię
dem występują dwie druży stwo.
ny.
Pełni entuzjazmu przed
Rozgrywki potrwają do swoim meczem byli zawod
26 lipca. Wówczas to po nicy z Kukieł występujący
znamy najlepsze drużyny w grupie C.
które występują w trzech
- Na pewno wygramy kategoriach wiekowych. podkreśla Dawid Kopeć. Pierwsze dni rozgrywek Mam zamiar strzelić kilka
wyłoniły pierwszych lide bramek. Nie sądzę, żeby
rów. Należy do nich, mimo nasi rywale potrafili nam
skromnego
zwycięstwa, zagrozić. Do turnieju przy
ekipa Red Buli DCS.
gotowywaliśmy się od daw
Będziemy walczyć na. Rodzice pomagali nam
o miejsce w pierwszej trój jak mogli. Stworzyli nam
ce w naszej kategorii wie nawet na osiedlu boisko
kowej - zapewnia Paweł piłkarskie, byśmy nie mu
Omański z tego zespołu. sieli jeździć do miasta na
- Co prawda nasz pierwszy treningi.
mecz nie udał się nam tak
Kilku zawodników z eki
jak zaplanowaliśmy, gdyż py Kukieł ma za sobą przy
wygraliśmy tylko 2:0. Ale godę z „zawodową" piłką
w następnych spotkaniach nożną. Uczęszczali bowiem
będzie znacznie lepiej.
na treningi prowadzone
Także jego koledzy z ze przez trenerów Młodzieżo
społu nie ukrywają, że wego Ośrodka Piłkarskiego
w kolejnych spotkaniach Pomezania.
będą walczyć o zwycięstwa.
- Sporo się nauczyliśmy
- Na razie było tak sobie a poza tym bardzo chcemy
- mówi Marcin Mucha wygrywać - mówi Łukasz
z Red Buli DCS. - Było tro Maciejewski z Kukieł.
chę za gorąco, żeby grać na
(jeż)
pełnych obrotach. W sumie
Zdjęcia: Aleksander Winter

m

IlliiSi
Młodzi piłkarze grali z zapałem.

Dziś grają
9.30 - FC Rzeźniki - MKS Żuławy (B), Cerber United - Osasuna Pampeluna (B).
10.05 - Gwiazdy Bogdana Kulety - Nike Stars (B), Osasuna Pampeluna
- FC Kałdowo „Dziennik Bałtycki" (B).
10.40 - Zabójcze Karaluchy - Iskry Szymankowo (A), FC Wielbark Scorpions (A).
11.15 - Nike Team - „Dziennik Bałtycki" (A), Głos Wybrzeża - Complex
Team (A).
11.50 -"Kukły - FC Diabły (C), Postrach Podwórkowych - FC Footbolers
M-K (C).
12.25 - KPP2 - FC Rzeźniki (B), Kukis i S-ka - FC Szmacianka (B).
13.00 - Kukły - Byki 3 (C), Bobki z Kosowa - Nike Stars (B).
13.35 - KS Weterani - FC Play (A), Oddział Otwarty - Grzegorz i Jego
Gwiazdy (A).

Walka na boiskach była bardzo zacięta.

ogłoszenia w internecie

POLONEZ Caro, 1.5, 93 r., tanio,
(055)247-89-02, (0502)46-23-77
PRZYCZEPA campingowa, 052/398-6455

KIEROWCĘ komunikatywnego, prawo
jazdy kat. B, umiejętność jeżdżenia
w dużym mieście, 0602/463-912.
KIEROWNIKÓW menagerów -spośród
agentów OFE, 0600/819-351.
KONSULTANTKI- Oriflame, atrakcyjne
prezenty, możliwość dorabiania. 058/58-

OPIEKUNKĘ do osoby starszej
tel. 055/279-35-40

SPRZEDAWCÓW pasz poszuku
jemy, 0-58/681-53-40

MŁODYCH, petne etaty, również sezon,
1200- 2500,- miesięcznie. 623-54-59
PANIĄ do hurtowni, bardzo dobra
znajomość obstugi komputera, 3
letni staż pracy, dyspozycyjna,
oraz innych pracowników na róż
nych stanowiskach tel. 0603/874-

PRACA w Holandii, wymagany niemecki paszport, dobre warunki, (067)26303-22, (0606)66-98-03
PRACOWAŁEŚ w Niemczech, Holandii,
Austrii, odbierz podatek najtaniej! Naj
skuteczniej! 058/301-82-63
PRACOWNIKÓW do 35 lat, oferujemy
szkolenie, rozwój zawodowy, wysokie
dochody, 664-07-97
RZETELNYM, dodatkową domową pra
cę, 900 miesięcznie, 0602/39-49-31

KIEROWCA- mechanik- diagnosta, kat.
B, obywatelstwo polsko- niemieckie,
(058)678-00-14
KIEROWCA z mikrobusem podejmie
prace w zakresie przewozu towarów,
247-81-79
KUCHARZ- kelner, 27- letni, poszukuje
statej pracy, nie tylko w zawodzie,
(058)572-11-89
MALARZ- cekolowanie, malowanie, ta
petowanie, rencista solidny, pracowity,
duże doświadczenie, (058)532-65-52
17.00-21.00
NAUCZYCIELKA
j.
rosyjskiego,
(058)778-29-94; 0501-983-335

U*raNA, wykształcenie średnie,
^Hzdy.ot
:dy, odpowiedzialny- poszukuje
ł/282-305
pfl^ru604/28
STUDENTA zaopiekuje się dzieckiem
na czas wakacj, tel. 052/397-55-45
STUDENT doświadczenie w handlu,
praktyka 3 lata, tel. 0606/815-396
STUDENTKA IV roku pedagogiki za
opiekuje się dzieckiem w okolicy Malbor
ka lub Nowego Stawu, 271-50-64,
(0504)53-04-08

AUT0M0T0

FIAT 126p, 600, 83 r„ siedzenia lotni
cze, R, błotnikido naprawy, 20 tys. km,
800 zł, (0604)86-16-00, (0609)75-59-60
FIAT 126p, tanio, 200 zt, (058)778-11-

CZERNIN koło Sztumu dom wolnostoją
cy, 055/272-50-58.

SOMONINO k. Kartuz- działka budowla
na 1100 m, uzbrojona, 20,00/ m,
{058)670-60-37

CZERNIN mieszkanie 74 m kw. cena
55000 zł, 055/640-21-36,0501/665-988.

SÓJKI działka budowlana uzbrojona
0.40 ha tel. 055/248-98-44

DAMASZKA 45 km od Gdańska,
dom letniskowy, całoroczny, można
zamieszkać na stałe, blisko jezioro,
las 058/536-75-07,0604/906-249.

STAROGARD Gd., dom sprzedam,
058/56-280-33

PRZYCZEPĘ Kempingową, stan
bdb, tel. 0608/475-070.

RENAULT 5, 81 r., poj. 900, blachy do
drobnej naprawy, kpi. kół zimowych, 900
zł, (0502)54-95-99
RENAULT Master 1: 999 r. 2.8 TDI
sześć osób plus 950 kg tel.
0501/165-651

SEAT Ibiza Specjał na części lub cało
ści, 055/271-52-15,0691/727-660.
SILNIK 380 V, 7,5 KW, obr. 1450, trójkąt
gwiazda, cena 450 zł, tel! 052/398-93-

T1C019971 właściciel, AA, R, bagażnik,
komplet opon 055/645-28-88
UAZ 469B, stan bardzo dobry, tel.
0602/649-147
VECTRA poj. 1,8 Kat, 1992 r„ haetabek,
wyposażony, cena 13.000 zt, tel.
052/397-80-76
VW Golf, 1985 r„ poj. 1,6 D, żółty, bez
wypadkowy, LKW, trzydrzwiowy, cena
6.000 zł, tel. 069/156-09-28
VW Passat, 1,9 D, 1992,058/58-84-449,
0608/320-780
VW Passat kombi, 1.6 D, 1987 rok, ce
na 7.900 zł, WS, CZ, AF, S, R, skórzana
tapicerka, komplet opon, zadbany, stan
dobry, 0606/343-135, 0604/964-332,
058/532-13-89.
VW Polo 1.0,1996, 2-drzwiowy, 17500
zł, 0606/45-46-77.
WÓZEK widłowy „Bułgar", udźwig- 2,51,
silnik Perkinsa, stan idealny, mało eks
ploatowany, 14.500 zt, (058)778-27-18
WÓZKI widłowe, różne
0600/330-160, 0501/165-651

tel.

ZESTAW naprawczy do silnika Skody
120 L, 200 zt, nowy, (058)672-07-52
MOTOCYKL Kawasaki GPZ550,65 KM,
84 r„ 4500 zł, (055)277-79-12
MOTOCYKL Kawasaki GPZ550,65 KM,
84 r„ 4500 zt, (055)277-79-12

DZIERZGOŃ mieszkanie 60 m kw„ wła
snościowe, słoneczne, (055)248-98-07
GDAŃSK Oliwa, ul. Pucka, kawalerka
25 m kw, 058/56-19-365,0502/877-354.
GDAŃSK Orunia, środkowy szereg, 180
m kw., 3-kondygnacyjny, 5 pokoi, duży
taras, 2 łazienki, osobny garaż 18 m kw.,
ogrodzona działka 260 m kw., tel.
(058)309-97-00 po 17.00
GOSTOMKO, działkę i domek letnisko
wy w stanie surowym, tel. 058/687-4838
GOŚCICINO- działka budowlana (865
m), prąd, woda blisko, tania, 058/678-

*000001*- skup aut powypadko
wych, 0603-767-991

*000001*

samochody

rozbite,

0602-506-359

*000001* skup samocho

dów

GOŚCICINO k. Wejherowa- działka bu
dowlana, tanio, 0691-796-397
GRODZIEC k. Prabut, dwupokojowe, 54
m kw., działka ogrodnicza, pom. gospo
darcze, tanio, do uzgodnienia, (058)32821-28 po 16.00

DAEWOO, Renault, Fiat, Skoda, Peuge
ot lub inny (gotówka), 058/56-139-14,
0602/31-28-73
MOTORYNKA w dobrym stanie, tel.
0602/334-705
OPEL Corsa, Astra, Toyota, Yaris lub in
ny (gotówka), 058/56-139-14, 0602/3128-73

ifa L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r„ za
mienię na samochód osobowy, np. VW
lub sprzedam, 6000 zł do uzgodnienia,
pilnie, (058)324-44-67 po 19.00

MERCEDES 711 D 15393 r. kontener tel. 0600/330-16C), 0501/165651

OPEL Corsa, 1993 r., salon, garażowa
ny. I właściciel, tel. 052/397-08-99 po
godz. 19
POLONEZ 1.5 LEr 85 r„ stan db, sie
dzenia lotnicze, H. R, 5-biegowy, 20 tys.
km, silnik po kapitalnym remoncie, 900
zt lub zamiana na Fiata 126p. (0609)7559-60, (0502)54-95-99

BORY Tucholskie, piętrowy 70 m kw,
działka 900 m kw, własność hipoteczna,
60.000 zt, tel. 340-94-38,621-77-23,

KWIDZYN (ul. Piastow
ska) dom z działką 20 ar
tel.
055/646-41-15,
0607/937-707
KWIDZYN, dom wolno stojący 450
m kw., cena do uzgodnienia, (0601)1731-84, (055)279-34-19
KWIDZYN mieszkanie 60 m kw. tel.
0601/619-733,

KWIDZYN mieszkanie 64.77
m kw. wysoki parter, tel. 055/64550-99 po 19.00, 0606/979-103

LUZINO- działka budowlana, 722 m,
media- obok, 23.000 zł, 0692-736-606
LUBIANA, działki letniskowe w pobliżu
jeziora Sudomie, (058)687-44-24
MALBORK dom wolnostojący, 120
m kw. podpiwniczony, 2 garaże wol
nostojące, działka ogrodzona 6 ar,
160 tyś. zt, 055/273-28-06.
MALBORK dom wolnostojący 135
m kw. podpiwniczony, garaż na 2
samochody, wszystkie media, dział
ka ogrodzona, 5 ar, 0605/238-906.
MALBORK garaż blaszany, prze
dłużany, 055/272-73-84
MALBORK komfortowy dom w ide
alnym stanie, 170 m kw., dodatko
wo garaż, siłownia 50 m kw., zdecy
dowanie sprzedam, cena 180.000
zł, 0601/617-048

UŚNICE dom, stan surowy zamknięty,
atrakcyjna cena, tel. 055/277-76-95,
055/277-29-89, 0606/263-087.

WEJHEROWO (os. Kaszubskie)mieszkanie 2- pokojowe, 44,7 m, I pię
tro, 80.000 zt, (058)672-01-54
WEJHEROWO- centrum, dom- szereg
(możliwość prowadzenia działalności),
150 m, 350.000 zt, 0505-45-37-85,
058/672-74-34
WEJHEROWO- dom wolnostojący, do
zamieszkania, 220 m, dziatka- 447 m,
ocieplony, (058)674-73-49

BORY Tucholskie, dziatki budowlane od
1100 do 2500 m kw„ 5,50 zł/m kw.,
w pobliżu las, jezioro, PKP, 052/336-1010

DOM jednorodzinny na dogodnych wa
runkach, ładna, spokojna okolica, dziat
ka z ogrodem, (0601)58-43-51
DOM jednorodzinny na dogodnych wa
runkach, ładna, spokojna okolica, dziat
ka z ogrodem, (0601)58-43-51
DOM o pow. 55 m kw, poddasze (ocie
plone) + dziatka, dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, altana. Dach kryt blachodachówką, nowe okna, drzwi, wszytskie inatsalacje, podłogi C.O., blisko las i jeizoro, tel. 0692/030-964
DZIAŁKA bud. 15 arów, Nowy Dwór
Gd., 247-55-14

KONTENERY

16.00

KWIDZYN pokój do wynajęcia, dla
dwóch osób tel. 055/245-66-93

MALBORK centrum, lokal pow. 60
m kw., mam do wynajęcia, 0505/225560
MALBORK centrum, odnajmę lokal 40
m kw, 0608/552-573
NOWY Dwór Gd., wynajmę mieszkanie
2-pok., atrakcyjne miejsce, (055)246-2574
PRZYJMĘ na pokój (kawalerka), tel.
052/397-59-78 do 8 i po 20

REDA,

mieszkanie

KOMBAJN zbożowy FAHR, 1.2001,
tel.059/821-82-54 lub 0606/519-529

MEBLE antyki, kufer, lustro, komoda,
kredens, biblioteczka, krzesta, bieliźniarka, 055/272-12-79.

gwarancji, Polska,
052/398-78-39

POŻYCZKI krótkie terminy, niskie opro
centowanie, 0600/755-404.

sprzedam,

MASZYNY stolarskie- kupię. 0602-459611

stan bdb,

MIROWICE gospodarstwo rolne, śred
nie z zabudowaniami dobra ziemia, tel.
0603/599-538.

NADOLE (J. Żarnowieckie)- domek let
niskowy, murowany, działka- 1000 m,
zagospodarowana, 0604-870-342
NOWA Cerkiew, dziatka budowlana
uzbrojona, tel. 052/398-73-21
NOWY Dwór, mieszkanie 2-pok. odnajmę, spokojne, atrakcyjne miejsce,
(055)246-25-74

BYTÓW mieszkanie, 73 m kw., I piętro,
wygody, nowsze budownictwo, plus ga
raż, działka ogrodowa (altanka, szklar
nia, prąd, woda), Tel. 0505-658-798

NOWY Staw, mieszkanie 50,33 m kw.,
ul. Westerplatte,l055)271 -50-64
NOWY Staw, mieszkanie 50,33 m kw.,
ul. Westerplatte, (055)271-50-64
PUCK- hipoteczne, 800-1200 m kw., 25
zł/ m kw., 058/673-83-17, 0601/628-102
RYJEWO (centrum) działką 34 ar, z do
mem i zabudowaniami gospodarczymi
tel. 0602/581-541 055/277-28-01

CHOJNICE - do wynajęcia lokal w no
wym obiekcie na działalność bankową,
ubezpieczeniową, biuro, przyjmę przed
stawicielstwo lub inne propozycje, tel.
0602/577-551
GDAŃSK Centrum- atrakcyjne pomiesz
czenie na biura 110 m kw (5 pokoi) wy
najmę tel. 341-71-34
GDAŃSK Os. Kolorowe, wynajmę
mieszkanie 2-pok., pok. dzienny z anek
sem kuchennym, łazienka, w.c., sypial
nia z kątem do pracy, od VIII/IX, 650 zł +
opłaty, bez pośredników, (058)344-0520

KWIDZYN (centrum)lokal, mam do
wynajęcia
055/277-44-78,
0607/933-362

KWIDZYN (ściste centrum) lokal,
powierzchnia handlowa 20- 30
m kw. poszukuję do wynajęcia,
branża pamiątkarska tel. 0602/747446

PIANINA kupujemy! (0-58)661 -60-

WIDEOFILMOWANIE pełen za
kres, 055/246-47-21, 0503/003-858
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SNOPOWIĄZAŁKA WC5, prasa „Kuna
21", mtocarnia z silnikiem 5 kW,
058/572-18-21

PIANINA kupujemy!
Gdańsk, 341-52-40

ŚCINACZ zielonek Z- 368, sprze
dam tel. 055/278-69-64

komfortowe

PROCESOR Celeron 700 MHz - 750
MHz, dysk twardy 10 GB, pilnie, tel.
0505/667-041

ŚRUTOWNIK Bąk 5,5 kW, silnik na kół
kach, b. mato używany, 276-15-16

eoo,

KRAKÓW, Hotel Studio, pokoje

84-71,0602/705-002
SZTUM poszukuję lokalu do wynajęcia
w dobrym punkcie -parter, 0607/727267,0607/733-779.
TCZEW- Centrum Handlowe, ul.
Solidarności, ostatnie wolne po
wierzchnie do wynajęcia (po
wierzchnia wynajęta 80 %) Zapra
szamy firmy do współpracy. 041/3631-738, 0606/420-425, 0608/318205

ŚRUTOWNIK Bąk 5,5 kW, silnik na kół

TOKARA do robienia warkoczy, Chojni
ce, tel. 0504/237-787

KARTA graficzna Ge Force 2 Mx 200 32
MB lub zamienię na tańszą, tel.
052/397-57-17

gratis! Tel./ fax 012/641-64-15 www.hoZBIORNIK do mleka 1.0001, oraz basen

telstudio.krakow.pl

opałowy do olepu, poj. 2.000 I, tel.
052/398-84-20

ZAKOPANE- apartamenty, pokoje,
018/20-70-333, 0601/48-41-22

„Tur"- roczna- uprawnie

|\ KREDYT

rOLSKA
10 lat tradycji
tradycji

M^ESWAN^owe
pudotwłane .

MASZYNA szewska Singer, stary Typ,
cena 450 zt, tel. 052/398-93-80
NOŚNIK narzędzi typ RS do pracy
ogrodniczej, 2000 zt, (0607)53-84-84

YVVP Ł A T A N EP Y T O W

5000 RATA ok. 150
50 000 RATA ok. 300
150 000 RATA ok. 900

OWCZARKI niemieckie- szczeniaki,
sprzedam, 0600/980-817
PINCZERK1 miniaturowe po champio
nach, szczepione z metrykami, cena
500 zł, tel. 052/397-49-92

KOMPLET wypoczynkowy (kanapa +
dwa fotele + dwie pufki) bordowy, drew
niane krzesełko/ stoliczek (sktadane) dla
matego dziecka,kanapa rozkatdana
dziecięca (kolorowa), rożen elektrycz
nym tel. 052/396-70-94 lub 0501/399629

PINCZERKI miniaturowe po champio
nie, 2 x trzymiesięczne, suczki, szcze
pione z metryką, tel. 052/397-49-92

z Polski w wieku 40-50 lat do prowadze
nia domu. 200 euro plus pokój i wyży
wienie. Oferty ze zdjęciem kierować na
adres: Biuro Reklamy, ul. Basztowa 3,
83-200 Starogard Gd. Oferta: 77

699 04 99,761 88 33,621 8(146,
0607 339 286
MAUłORN,
psiego
(055)272 39 39,0503 386 853

REGAŁY chłodnicze R 14 i R16, 2-, 3letnie, Firmy Gold, dł. 1,4 i 1,6 m, od
2500 zł, (0604)12-15-34

(089) 644-19-21
CAŁODOBOWO 0608 603 454,'.
0501352 529,0607339 2$6 j
e-mail: kredytypolska@Mp.pl 5

SIATKA ogrodzeniowa, powlekana
PCV, ocynkowana, słupki, bramy,
Przywidz, tel. 058/682-51-38
SUKNIA ślubna Cybeline, rozmiar
36/38, ecru, dtuga, krótki rękaw, 2 egz.
w Polsce, po jednej właścicielce, 800 zł,
058/677-52-55 do 15.30, 058/672-76-67
po 16.00

DETEKTYWISTYCZNE 058/30-74-311
KROWA po drugim wycieleniu w maju,
tel. 0606/152-405

PAN 58 lat z Niemiec szuka mitej pani

PIANINA używane, (gwa
rancja,
transport)
0601 20-33-79

93*^55674^ ^
761 93 26,520 26 32,0501 352 529

ZAMIENIĘ mieszkanie własnościowe
w Czerninie, 1-pok., 42 m kw., na więk
sze 2- lub 3-pok„ może być Sztum,
(055)277-80-63

PRAWNIKOWI zlecę ściągnięcie
odszkodowania, 10000 zt, w rozli
czeniu 50 %, 055/647-74-08.

MASZYNA do szycia, na pedały,
(055)276-24-43

yodot 3,5> rocznic

URZĄDZENIE do masażu kręgosłupa
oraz matę masującą (dom, samochód)sprzedam, 250 zt/ sztuka, nieużywane,
(058)672-55-20

sprzedam tel. 0605/920-958

ŁODZIE wędkarsko - turystyczne, tel.
0607/565-131

a

•BEZ PORĘCZYCIELI

SAUNY 052/346-27-53, 0602/122-376

GRZEJNIKI aluminiowe konwektorowe

KOMPUTER 800 MHz, 40 GB, 128
RAM, grafika 32 MB, muzyka 16 bit, 30
gier gratis, (0606)94-63-22

GINEKOLOG
zabiegi, 0601/533-409

nia publiczne. Rekrutacja: 2002/
2003, Gdańsk, Pilotów 7, tel. 76179-76
www.tur.artnet.com.pl
(11.00- 17.00) Atrakcyjny zawód!

KOMPUTER 400 AMD, pamięć 32 MB,
bogata grafika, akcelerator garficzny
trójwymiarowy, monitor Philips 14',dysk
2 GB, klawiatura mysz, cena 800 zt, tel.
0501/405-791

AEROBIK! zostań instruktorem, masa
żystą, 0-602-32-48-48

JESTEŚ w podeszłym
wieku i czujesz się samot
ny - zadzwoń! Prywatny
Dom Pogodnej Starości
^okolice Tczewa, 058/53196-27.

ZAMIENIĘ mieszkanie własnościowe
w Czerninie, 1-pok., 42 m kw., na więk
sze 2- lub 3-pok„ może być Sztum,
(055)277-80-63

alna Szkota Pracowników Ochrony

KLIMATYZACJA okienna 28 kW Fuji,
nowa, (0604)12-15-34

USTKA, promenada, pawilon gastronomicznohandlowy,
0602/459-103

KASZUBY, dom nowo wybudo
wany, catkowicie wyposażony,
wygody, na wybudowaniu- kilo
metr od szosy. Od stycznia 2003
do zamieszkania, 10 miesięcy
w roku- za darmo! Koszty utrzy
mania domu pokrywa właściciel.
Informacja: 0603/612-036

ABSOLWENCI! Police

KLIMATYZACJA okienna 28 kW Fuji,
nowa, (0604)12-15-34

USŁUGI INNE

W nowym obiekcie handlowo - usługo
wym w Chojnicach, wydzierżawię po
mieszczenie komfortowo wykończone,
o pow. 230 m kw, 25 zł m kw., + parking,
tel. 0602/577-551

ŻYRANDOL stary, przedwojenny, kom
pletny, kupię, (058)343-08-60

FORMA metlowa, do fundamentu do
płotu, cena 200 zł, tel. 052/397-52-72

z łazienkami. Promocje! 2-osobowe od
99,-! 4-osobowe- 180,- Dziecko- pobyt

REGAŁY ladę pilne tel. 055/275-17-27

FAX dobrej marki Xerox, tanio, 247-81 79

kach, b. mato używany, 276-15-16

DŁUGI, handel, odzysk, 307-42-16,30744-17

MAKS, 664-97-70
ROZKOSZOGODZINKA 621 -71-85

SUSZARKĘ Bosch bębnową używana
sprzedam tel. 0605/920-958

INSTALACJE centralnego ogrzewania
i systemy sanitarne. Niskie ceny, wyso
kie rabaty. Kompleksowo, 0600/412-

TELEFON komórkowy „Trium" na kartę,
stan idealany, cena 130 zt, tel. 052/39752-72

905,058/56-264-44
KREDYTY gotówkowe, mita obsługa,
minimum formalności, 0600/755-404.

HOSTESSY, 0-607-67-67-67

TELEFON
komórkowy,
Motorola
M 3888, ładowarka, futerat, tel. 052/39712-14

HOSTESSY 0601-628-966

KREDYTY wymagane minimalne do
POLSKIE Owczarki Nizinne, szczenięta
rodowodowe, tel. 052/398-77-64

chody, fachowa obsługa, tel. 0600/755404.

TORF, wywrotka 30 zt, tel. 058/686-4701

Dziennik Lokalny • kupon

dla osoby fizycznej uprawniający do jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 10 słów

pulfluf Hf *§
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CO Z R O B I Ć żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się Z A D A R M O
ZOST&3& §CHf*0t$§ W
Kwidzyn, ul. Piłsudskiego 10
Malbork, ul. Kościuszki 5A

BIURZE
Nowy Dwór Gd., ul. Sienkiewicza 1c
Sztum, ul. Mickiewicza 39

WftttJC tCtJPCWW PO WiiBIESKiSI SKUlTOItl 08
KWIDZYN kawalerkę, 36 m kw.
mam do wynajęcia tel. 055/27952-86 po 15.00

(058)671-02-07

USŁUGI ogólnobudowlane, 0502-328704

3-pok.,

DESKI podłogowe, sucha, różne długo
ści, pilnie sprzedam, tel. 052/398-28-31
po godz. 18

BYDGOSZCZ mieszkanie, dobry
punkt, zamienię na podobne w Kwi
dzynie
tel.
055/645-47-69,
0609/372-519

stare
pocztówki,

SIEWNIKI zbożowe, 4-metrowe 2 sztuki.

REDA, mieszkanie 2-pok., komfor
towe 500,- +liczniki +kaucja 2000,odnajmę, 673-84-71,0602/705-002

KASZUBY, obiekt turystyczny- z dziat
kami- sprzedam, 058/588-25-81

MIROWICE gospodarstwo rolne, śred
nie z zabudowaniami dobra ziemia, tel.
0603/599-538.

KUPIĘ

USA Loteria www.konsul.pl 042/659-7707

Siwenik nawozowy „Amazone". Rozstrząsacz siana. Agregat uprawowy.
058/58-84-214,
058/58-84-449,
0605/320-780
MEBLE stare przedwojenne, zegary
uszkodzone do remontu, 055/272-1279.

0692/644-835

POSZUKUJĘ pomieszczeń na podda
szu do adaptacji na mieszkanie (wyna
jem lub kupno), tel. 0608/576-349

CZĘśćl komputerowe, tel. 052/397-5717

STUDIUM Hotelarstwa i Organizacji Tu
rystyki; S T U D I U M E k o l o g i i
i Agroturystyki: 058/55000-88, 058/553-19-11

tel.

stan bdb,

+liczniki +kaucja 1000,- odnajmę, 673-

mieszkanie

ZBIORNIK 2000 I, na olej opałaowy
z osprzętem, tel. 052/398-84-78

LADA chłodnicza LW 120 - 55P, 2 lata

komfortowe 400,

REDA,

ZADŁUŻONĄ spółkę z o.o. przejmę,
0691/086-919

POŻYCZKI dla emerytów, rencistów,
rolników, 0600/755-404.

KOMBAJN zbożowy kupię do 7.000 zt,
tel. 052/398-31-02 po godz. 20

SIATKA ocynkowana od 2,20 zt/m kw.,
powlekana od 4,30, słupki, bramy - wy
konawstwo. Skrzeszewo koło Żukowa,
058/681-88-20

WYRZYNARKA 55 OW, płynnie regulo
wana, prędkość, 3 kąty ustawienia noża
-nowa, tel. 052/397-12-14

POLICEALNE Studium Obstugi Celnej
i Spedycyjnej, Rotex, Gdańsk 058/3074-400, Kwidzyn 055/279-39-35, Słupsk
059/842-48-94, Tczew 058/532-41-79,
Starogard Gd. 058/562-96-09, Wejhero
wo 058/672-16-46

DOJARKA przewodowa i bańkowasprzedam, 058/56-201-52

1-pok„

84-71,0602/705-002

OGÓLNOBUDOWLANE remonty, cie
sielstwo, 058/56-297-29, 0601/320-453

BETONIARKA oryginalna, 250 I, mato
używana, w bardzo dobrym stanie,
sprzedam, tel. 052/398-11-07

MEBLE (nowe), „Gdańskie", kredens
wysoki, stół, krzesła dębowe, tel.
0504/237-787

SYPILANIA zachodnia,
(055)246-25-74

WÓZEK niemiecki, firmy Shuttle, w sta
nie dobrym, mało używany, regulowany
uchwyt, tapicerka wymienna, duże koła,
gratis śpiwór do wózka, cena 350 zt, re
sorowany, tel. 052/397-88-30 wieczo-

62-16

MASZYNY stolarskie, 0602-459-611

SYPIALNIA zachodnia,
(055)246-25-74

WÓZEK inwalidzki, nowy, mato używa
ny, składany, tel. 052/397-40-50

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia
pustaków i bloczków na Kaszubach,
wibroprasa, transport, kruszywo na
turalne. Wladystwa Joskowski, Golica, 83-321 Mściszewice, gm. Sulę
czyno, tel.058\685-00-30, 058\681-

MASZYNY I URZĄDZENIA

magazynowe, chłodni
cze- „Balticon".
Tei. (058)663-00-79,
kom. 0605-051-328

KWIDZYN mieszkanie M- 3 mam do
wynajęcia tel. 055/279-98-04 po

LUBOWIDZ Okazja! Liga Obrony Kraju
wydzierżawi na atrakcyjnych warunkach
ośrodek wodny, tel. 089/533-75-00

Dziennik Malborski

GARAŻE blaszane.
Tanio! 058/775-04-61,8.00-13.00,

MALBORK mieszkanie 100 m kw. wła
snościowe, 4 pokoje, sprzedam,
0607/233-652.

NOWY Dwór Wejherowski- dziatka bu
dowlana, 1100 m, uzbrojona, (058)67284-01

CHOJNICE, mieszkanie własnościowe,
ul. Książąt Pomorskich, 60,7 m kw, tel.
052/397-55-39

TCZEW centrum, mieszkanie 90
m kw, komfortowe, niski czynsz,
058/532-45-45,0608/213-865.

WYGONIN, dziatki letniskowe, blisko je
ziora, sprzedam, 0602/59-49-07

BYTONIA k. Starogardu Gd., działka
7000 m kw.. 0600/964-157

CHARZYKOWY, dom mieszkalny, po
wierzchnia użytkowa 45 m kw., działka
400 m kw., tel. 058/687-34-46

SZTUM, działkę z rodzpoczętą, za
awansowaną budową domu jednoro
dzinnego i zagospodarowanym stawem,
(0601)58-43-51

UŚNICE dom stan surowy, zamknięty,
atrakcyjna cena, tel. 055/277-76-95,
055/277-29-89, 0606/263-087

MLECZEWO mieszkanie własnościowe
63 m kw. niskie opłaty, stan bardzo do
bry, okna PCV, panele podłogowe, tel.
055/277-61-37, 0603/118-207.

MERCEDES „beczka", benz./gaz., 80 r.,
5000 zł, ciemnozielony, stan db, (0503)
95-38-90

SZTUM, dom jednorodzinny 250 m kw.,
działka 16 arów, możliwość 3 osobnych
wejść, bud. gosp., (0604)45-95-34,
(0608)47-62-17

JAGATOWO k. Pruszcza Gd., działki
budowlane, przy działce prąd, woda, te
lefon, różne wielkości, 20 zł/m kw.,
(058)683-09-28

FORD Transit, model 1995 r„ krótki, ni
ski, 2,5 D, 93.000 km, bordo, poduszka,
wspomaganie, 21.800 zt, 058/686-5606, 0601/68-48-15

BOLSZEWO- clziatka budowlana. 500
m, 18.000 zł, 0606-570-972, (058)672-

SZTUM, dom jednorodzinny 250 m kw.,
działka 16 arów, możliwość 3 osobnych
wejść, bud. gosp., (0604)45-95-34,
(0608)47-62-17

UŚNICE dom, stan surowy zamknięty,
atrakcyjna cena, tel. 055/277-76-95,
055/277-29-89, 0606/263-087.

MIROWICE gospodarstwo rolne, śred
nie z zabudowaniami, dobra ziemia, tel.
0603/599-538

BOLSZEWO- działka budowlana, 1.800
m, prąd, telefon, woda- obok, (058)57207-93

STEGNA dziatki 10 ar, pod domki letni
skowe, 055/247-85-93

JAGATOWO, dziatki budowlane, przy
działce prąd, woda, telefon, 20 zt/m kw„
(058)683-09-28

MALBORK mieszkanie 3-pokojowe,
blok 2-piętrowy, 1 piętro, 055/272-50-58.
AUTOWYNAJEM Zastępcze- Refunda
cja z OC, 058/552-75-22, 0601/651-672

STAROGARD Gd.- okolice, dom w sta
nie surowym, 058/56-37-109

KWIDZYN mieszkanie 2 pokoje, kuch
nia, łazienka do wynajęcia, 055/277-5575.

piątek
5 lipca 2002 r.

iallfclci^

+liczniki +kaucja 2000,- odnajmę, 673-

powypadkowych,

0601-624-184

SIW1AŁKA- działka nad jeziorem Godziszewskim, 0608/362-864

00-66

LUZINO- działka budowlana. 722 m, 30
zł/ m, media- obok, 0600-713-514,
0692-736-606

FORD Escort, 1.4, 1991, grafitowy me
talik, 5- drzwiowy, 11.200 zt, 0505-771-

JELCZ wywrotka 317 + przyczepa 10 to
nowa z podwójnymi burtami, cena do
uzgodnienia, tel. 052/397-65-86

SADLINKI, mieszkanie lokatorskie, 70
m kw., (055)645-24-62, (0606)15-59-81

PRZYCZEPĘ kampingową stan
bardzo dobry dl. 6 m z nową przy
stawką (namiot) tel. 055/279-2232

016

IFA L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r.t
6000 zł do uzgodnienia, możliwa zamia
na na samochód osobowy np. VW:
(058)324-44-67 po 19.00

SADLINKI, mieszkanie lokatorskie, 70
m kw., (055)645-24-62

PRZYCZEPA kempingowa, 2 tony, 700
zt, (0607)53-84-84

POWYPADKOWE, uszkodzone, za
chodnie. 671-59-62, 0601/800-490

BAGAŻNIK samochodowy, zmaykany,
tanio, tel. 052/397-15-38

CHOJNICE - mieszkanie własnościowe
w centrum (Stary Rynek)opomiarowane,
pow. 51,5 m kw, IVp, 2 pokoje, PCV, tel.
0604/219-417
CHOJNICE - pół domu w centrum, 95
m kw, CO gazowe,wod - kan miejskie,
ogród 600 m kw, duży garaż, duży taras,
cena do uzgodnienia, tel. 052/397-54-04
po godz. 16 luv 055/272-89-79

20-LETNIA podejmie pracę prowadze
nie domu, opieka nad dziećmi lub star
szą osobą, (0600)81-78-80
MAŁŻEŃSTWO poszukuje pracy
z mieszkaniem. Doświadczenie w pracy
na fermie drobiu i gospodarstwie, w pra
cach remontowych. Wiadomość: W.
Darga, 84-200 Wejherowo, ul. Sobie
skiego 223/3

mi Dziennik

Ogłos7Pnia drobne

www.gratka.pl i wp.pl

Malbork, ul. Kościuszki 5A, Malbork, dom handlowy „Jurand"
Sztum, ul. Mickiewicza 39.

podpis

mmmmLUB prsesuimus
• Gdańsk

tel. (058) 300-35-20
fax (0-58) 300-35-08
• Kwidzyn
(055) 239-40-95
• Malbork
(055) 272-82-15
• Nowy Dwór Gd. (055) 239-40-62
• Sztum
(055) 277-32-22
pupilu f§b Mitisaf
Dziennik Bałtycki 80-894 Gdańsk
Targ Drzewny 9/11 „GRATKA"
R-11916/B/5

MMMDziennik
wytwzeza Bałtycki*

piątek

5 lipca 2002 r.

Snort

Dziennik Malborski

SEZON W STATYSTYCE

Tabela rundy jesiennej

1. Cartusia Kartuzy
2. Unia Tczew
3. Pomezania Malbork
4. Wisła Tczew
5. Kaszuby Połchowo
6. Olimpia Sztum
7. Battyk Gdynia
8. Orlęta Reda
9. Pogoń Lębork
10. Powiśle Dzierzgoń
11.Radunia Stężyca
12. Gryf 95 Słupsk
13. Jantar Ustka
14. Wierzyca Starogard Gd,
15. Stołem Gniewino
16. Gedania Gdańsk
17. Polonia Gdańsk

40
33
29
26
25
25
24
24
21
21
20
19

O niebo lepiej

41-12
37-19
22-11
24-17
28-26
30-23
31-24
30-26
20-22
24-27
23-26
26-35

alborska Po
mezania
to
dowód na to,
że mimo bra
ku sponsora
w futbolu można osiągnąć
bardzo dużo. W porówna
niu z poprzednim sezonem,
kiedy to malborczycy mieli
duże kłopoty z utrzyma
niem się w IV lidze, obecna
edycja rozgrywek dostar
czyła kibicom wielu powo
dów do satysfakcji.
Pomezania od początku
rozgrywek należała do czo
łówki drużyn walczących
o III ligę. Ostatecznie za
kończyła sezon na trzecim
miejscu w tabeli z dorob
kiem 55 pkt. Pod wodzą Le
cha Strembskiego malbor
czycy wywalczyli czterna
ście zwycięstw, trzynaście
remisów i zanotowali tylko
pięć porażek. Obrona Pomezanii okazała się najsku
teczniejsza w lidze. Malbor
ski klub stracił tylko 24
bramki przy 55 zdobytych.
To
najmniej
spośród
wszystkich czwartoligowców. Mniej nawet niż Unia
Tczew, która awansowała
do III ligi.

Tabela rundy rewanżowej

8. Wierzyca Starogard Gd.
9. Kaszuby Połchowo
10. Wisła Tczew
11. Olimpia Sztum
12 Jantar Ustka
13. Orlęta Reda
14. Radunia Stężyca
Powiśle Dzierzgoń
I Gedania Gdańsk
17. Polonia Gdańsk

Tak grali jesienią

Bardzo dobrze zaprezentowali się malborczycy je
sienią na własnym boisku. Podopieczni Lecha
Strembskiego wywalczyli na stadionie przy ul. To
ruńskiej 21 pkt (sześć zwycięstw i trzy remisy)
przy bilansie bramkowym 17-2.
Znacznie gorzej prezentowali się na wyjazdach.
Malborczycy w siedmiu spotkaniach zainkasowali
zaledwie 8 pkt (dwa zwycięstwa, dwa remisy i trzy
porażki).
Niezbyt imponująco prezentuje się również doro
bek strzelecki malborczyków: pięć bramek zdoby
tych i dziewięć straconych.

(jeż)

Niedosyt

A tak wiosną

W rundzie rewanżowej Pomezania nie zaprezen
towała się tak dobrze jak jesienią. Na własnym
boisku prowadzeni przez L. Strembskiego gracze
wywalczyli 13 pkt (trzy zwycięstwa, cztery remisy)
przy bilansie strzeleckim 10-4.
Także 13 pkt malborczycy wywalczyli na wyjaz
dach (trzy zwycięstwa, cztery remisy i dwie po
rażki). Stosunek bramkowy zamknęli zaś na plus
10-9.

Fot. A. Winter

Lech Strembski
. trener Pomezanii

(Jeż)

REKLAMA

W

SALOM

^

LUDWIK KOCH
CH JAGIEŁŁO

ul. Kolciusckl 5
fi. ,055, 275 53 04|

Sprzęt AGD §
^ pod zabudowę Jj
Blachodachówkt
Blachy trapezowe
Panele ścienne
Płyty warstwowe
Belki zetowe
Hale ZET
Profile zamknięte

- Wynik osiągnięty przez
Pomezanię w minionym se
zonie świadczy o tym, że
przy odrobinie chęci oraz
woli walki można osiągnąć
bardzo dużo.
Okazało się, że chłopcy po
trafią walczyć o najwyższe
cele, chociaż w porównaniu
z poprzednim sezonem nie
nastąpiło przecież tak wie
le wzmocnień.
Mimo wszystko pozostał
jednak lekki niedosyt zwią
zany z naszą lokatą. Gdyby
nie decyzje przy zielonym
stoliku całkiem inaczej mo
gła wyglądać sytuacja
w czołówce tabeli.
Chodzi mi oczywiście
o mecze z tczewską Wisłą,
których w sezonie rozegra
liśmy trzy.
Jestem bardzo zadowolony
i dumny z moich pod
opiecznych, gdyż udowod
niliśmy, że ten zespół stać
na bardzo wiele.

:ia£;

Na swoim boisku malborczycy nie przegrali meczu ani jesienią, ani wiosną.
Fot. Aleksander Winter

®

REKLAMA

im. Św. Jana z Kęt

UWAGA! PROMOCJA LOKAT!
Lokaty terminowe:

1 m-C
9 5%
3 m-ce 11,0%

<°stals™ oprocentowaniu)

<> —-V 11,3%
9 m-cy 11,0%
możliwa negocjacja
12 m-cy 11,0% wyższego oprocentowania

^^9 '

|

RACHUNKI BIEŻĄCE dla podmiotów gospodarczych - BEZ OPŁAT
Nowy Dwór Gdański, Drzymały 3, tel. 247-52-13

2037563/D/1006

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
"POD KLUCZ"
o powierzchni od 32,2 m2do 82 m2
na Osiedlu Malbork - Południe,
ul. Kwiatkowskiego
(Termin zasiedlenia X.2002 r.)

Mieszkania parterowe objęte są
specjalnym rabatem.
Łącznie z mieszkaniem możliwość
zakupu garażu pod budynkiem

PBR "Przyszłość"
Piotr Wysocki

82-200 Malbork, ul. Prusa 1
tel. (055) 272 79 58, 273 20 16

*

www.przyszlosc.malbork.pl
e-mail: info@przyszlosc.malbork.pl

REKLAMA

BALEXMETAL

ProdiKWt

Kasety ściennej}'

serwis informacji sportowych

Podsumowanie sezonu piłkarskiego 2001/2002

1. Unia Tczew
2. Stołem Gniewino
3. Bałtyk Gdynia
4. Pogoń Lębork
5. Cartusia Kartuzy
6. Pomezania Malbork

PROMOCJA

www.naszemiasto.pl

9102620/A/1098

Zachodnie blachy ocynkowane 0,5 mm

Balex Metal spółka z o.o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C
tel. /0 58/ 778 44 44. fax /0 58/ 778 44 55
e-mail: balex@balex.com.pl
Oddział Gdańsk
Oddział Słupsk
Oddział Tczew

ul. Grunwaldzka 244, tel./fax /O 58/ 344 74 90
ul. Dwernickiego 21, tel./fax /O 59/ 842 81 31
ul. 30 Stycznia 32,
tel./fax /O 58/ 532 29 02

biocha trapezowa 18
cena netto

12,21 zł/m1
m2 powierzchni

blacha płaska

kryjącej; VAT 7%

10,19 zł/m5
2037442/D/949

