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Policja na gazie

Asp. szt. Bogusław Raczkowski,
rzecznik prasowy komendanta
powiatowego policji w Malbor
ku, mówi o zakładaniu instalacji
owych do służbowych pojaz-
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STARE POLE

MIŁORADZ

Finansowe kłopoty

SZKOŁA
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w każdy piątek
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swoich
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PRZED WYBORAMI

Pierwszy kandydat

. i wybierz
najlepszego z nich

Jan Tadeusz Wilk jest kandyda
tem Bloku Obywatelskiego na
burmistrza Malborka. Mówi
o programie i pomysłach na
rozwój miasta.

MALBORK

Na gorącym uczynku

SAMORZĄD

Radni do tablicy

w

Starosta malborski nie chce zgodzić się na zatrudnienie w bibliotece ZST trzech osób.
Na zdjęciu: Antoni Zawadziński, dyrektor szkoły i Zofia Kowalewska, bibliotekarka.

Prezentujemy radnych gminy
Miłoradz. Przedstawiamy rów
nież dokonania i porażki tego
samorządu.

JUBILEUSZ

10 lat minęło
Dziesięciolecie istnienia świętu
je Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. UNICEF. Jutro o godz. 10
w auli rozpoczną się uroczysto
ści z okazji jubileuszu.

PO KONKURSIE

LICHNOWY

110

Pierwszy pomiar
Przedstawiamy relację z pomia
rów, wykonanych w domu laure
atów konkursu, organizowanego
wspólnie z Żuławską Fabryką
Okien. Rodzina Niezabitowskich
z Nowego Stawu wygrała okna.

edług
Anto
niego
Zawad zi ń skiego,
dyrektora Zespołu Szkół Technicz
nych w Malborku, na koniec
roku kierowana przez niego
placówka będzie miała po
nad 450 tys. zł długu. Jedno
cześnie dyrektor przedstawił
Starostwu
Powiatowemu
schemat zatrudnienia prze
widujący, m.in. 3 pełne etaty
w bibliotece, czterdziestogodzinny etat w świetlicy oraz
12 etatów w administracji.
- Nie zgadzam się na takie
przerosty zatrudnienia mówi Julian Grzanko, staro
sta malborski. - W innych
placówkach dyrektorzy za
stosowali się do naszych wy
tycznych dotyczących kosz
tów płac i ich pochodnych.

Policjanci zatrzymali 18- i 20-latka, którzy
włamali się do dwóch piwnic przy ul. Wilczej
w Malborku i próbowali wejść także do trze
ciej. Na szczęście nie udało się im zrealizo
wać planu, bowiem zostali przyłapani na go
rącym uczynku.
- Do wyniesienia przygotowali sobie prze
twory warzywno-owocowe i namiot - wyja
śnia asp. szt. Bogusław Raczkowski, rzecznik
prasowy komendanta powiatowego policji
w Malborku.
Włamywacze trafili do Policyjnej Izby Za
trzymań w Malborku do wytrzeźwienia
i wyjaśnienia.

(Niki)

Fot. Aleksander Winter

Jedynym niechlubnym wy pieczeństwo uczniów, którzy
nie uczęszczają na zajęcia
jątkiem jest ZST.
A. Zawadziński nie zga religii lub etyki.
- Jeśli taki uczeń opuści
dza się z argumentacją sta
rosty. Twierdzi, że zatrudnie mury szkoły, bo nie mogę za
nie w jego szkole jest zgodne pewnić mu fachowej opieki
w świetlicy, kto trafi do sądu
z ustawą.
- Skoro mamy czytelnię - pyta A. Zawadziński. - Je
-przysługuje nam pół etatu, żeli starosta nie zgodzi się na
na 1200 uczniów powinny moje propozycje, to w ofi
cjalnym piśmie poinformuję
być zatrudnione 2 osoby, zaś
w związku z tym, że dyspo władze powiatu, że nie biorę
nujemy ponad 20 tys. wolu na siebie odpowiedzialności
za ewentualne wypadki.
minów powinniśmy mieć
J. Grzanko uważa, że za
kolejnego pracownika - wy
chowanie dyrektora jest co
jaśnia dyrektor.
najmniej niepoważne.
Największe kontrowersje
- Kto jest dyrektorem? Ja
wzbudza jednak kwestia 40- czy pan Zawadziński? Kto
godzinnego etatu w świetlicy ma zapewnić bezpieczeń
szkolnej.
stwo w szkole? - replikuje
- Zgodziłem się jedynie starosta.
na 13 godzin - mówi staro
Tymczasem niedługo roz
sta. - Na więcej nie stać pocznie się sezon grzewczy
szkoły ani naszego budżetu.
a już obecnie ZST ma około
Zawadziński argumentu 200 tys. zł długu w PEC i nie
je, że skoro tak, to starosta ma środków na jego spłatę.
odpowiadać będzie za bez (jeż)

W Internecie
Wspólnie z Ogniskiem Miejskim Towarzy
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Mal
borku przygotowaliśmy konkurs, w którym
nagrodą jest: dla mężczyzn karnet na siłow
nię, dla pań na zajęcia aerobiku. Aby wziąć
udział w zabawie wystarczy wejść na stronę
internetową www.malbork.naszemiasto.pl.
Znajdziecie tam Państwo pytanie, zasady
konkursu oraz adres, pod który trzeba wy
słać odpowiedź. Zapraszamy do zabawy.

(jotka)

REKLAMA

® TOYOTA
pon.-pt. 8.00-19.00

Gdańsk - Oliwa

ul. Grunwaldzka 260

tel. 3402222

sob. 9.00-15.00
salon niedz.
11.00-14.00

www.carter.pl

10150047/A/884

2

mmmmm

8ffi®6g3®®9gSSgS®^35S!S 'iŚSiS:

piątek
13 września 2002 r.

CO StYCHAC
telefon - 270 23 01
db.malbork@
prasabalt.gda.pl
•
Piesi na śdeżkach. Denerwują
mnie przechodnie, którzy beztrosko
spacerują po ścieżkach przezna
czonych dla rowerzystów. Czy oso
by te nie widzą, że droga ta jest
oznakowana? Codziennie dojeż
dżam rowerem do pracy i bardzo
często mam problem z pieszymi.
Osoby te często są niegrzeczne,
kiedy zwracam im uwagę, że poru
szają się po ścieżce. Niektórzy są
oburzeni i nawet krzyczą, a prze
cież to ja mam rację. Czy malborczycy w końcu nauczą się, że nie
powinni wchodzić na drogę prze
znaczoną dla rowerzystów. Za
zdroszczę rowerzystom z Niemiec
i Belgii, oni nie mają takich probleSzymon Damiańczyk

•
Przejście. Zastanawiam się, dla
czego planując budowę marketu miniMal nikt nie pomyślał o przejściu
z ul. Sikorskiego do bloków znajdu
jących się tuż za sklepem. Obecnie,
aby dostać się do nich trzeba prze
chodzić naokoło, a to dodatkowe
minuty. Niewielkie utrudnienie, któ
rego można było uniknąć.

iwmjm
wybrzeza
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SPRAWA DLA REPORTERA

Gość „Dziennika Malborskiego"

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

Policja na gazie
0 zakładaniu instalacji gazowych do radiowozów rozmawiamy
z asp. szt. Bogusławem Raczkowskim, rzecznikiem prasowym
komendanta powiatowego policji w Malborku.
- W Pomorskiem trwa akcja zakładania instalacji gazo
wych do radiowozów. Czy malborskie auta już je posiadają?
- Mamy łącznie 21 radiowozów. Obecnie przystosowali
śmy do jazdy na gaz sześć nowych polonezów Większość
naszych aut to volkswageny, które mają ponad 2 lata. W nich
instalacje nie będą montowane, ponieważ jest to
nieekonomiczne.
- He komenda może zaoszczędzić na założeniu instalacji
gazowej?
- Rachunek jest prosty. Przejazd 100 km polonezem kosz
tuje jednostkę 33 złote. Za przejazd tego samego odcinka na
instalacji gazowej płacimy 11 złotych. Przy tak niskim bu
dżecie jest to dla nas duże odciążenie.
- Kto pokrywa koszt montażu urządzeń?
- Zakłada je Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.
Środki na ten cel jednostka pozyskała z funduszu ochrony
środowiska.

Nie zdążyli
- Piramidę Cheopsa budowali 16 łat i nie zdążyli
postawić oczyszczalni ścieków - tak Mirosław
Czapla, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Malborku tłumaczył radnym gmi
ny Malbork, dlaczego długo trwa powstawanie in
westycji od pomysłu do jej ukończenia.

i

Wystarczy salceson
- Niech to nie będzie kiełbasa wyborcza, wystar
czy salceson - tak mówił radny Leszek Witkiewicz
o ewentualnym wykonaniu przez służby komu
nalne zgłaszanych przez niego usterek w interpe
lacjach.

(G.W.)

JEDNYM ZDANIEM

O NICH SIĘ MOWI
Uważam, że należałoby
ponownie zainstalować
huśtawki i zjeżdżalnie
w pobliżu bloków przy
ul. Sienkiewicza. Kie
dyś był tam plac zabaw
dla dzieci. To było bar
dzo wygodne dla rodzi
ców. Mogliśmy obser
wować nasze pociechy,
ponieważ były blisko
domu. Niestety, urzą
dzenia zostały zdemon
towane i teraz trzeba
chodzić z dziećmi na
plac przy ul. Jasnej.
Może odległość nie jest
duża, ale dla mnie to
jest pewne utrudnienie.
Ponadto znajdują się
tam cztery huśtawki,
w tym dwie piszczące.
Czasami muszę czekać
z synkiem, ponieważ
on nie lubi tego dźwię
ku. Sprawa może wy
dawać się błaha, ale dla
wielu rodziców jest
ważna.
Dariusz Marciniak

WYJAŚNIONE

Remonty
Do redakcji „Dziennika
Bałtyckiego" zgłosili się
mieszkańcy bloku przy
ul. Sienkiewicza. Po
prosili nas o wyjaśnie
nia dlaczego Malborska Spółdzielnia
Mieszkaniowa prze
prowadza remont tylko
jednego bloku przy są
siedniej ulicy. Pytali,
czy inwestycja nie mo
głaby być prowadzona
także w ich bloku. Po
interwencji w MSM
wyjaśniono nam, że re
mont przy ul. Sienkie
wicza w związku
z przedłużającymi się
pracami przy innym
bloku został przesu
nięty na przyszły rok.
(jotka)
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ZŁOTE USTA

(Niki)

Maria Kowalska

Plac zabaw

•
Nie możesz czegoś załatwić?
Zadwoń, wyślij e-mail lub przyjdź do naszej redakcji. Nasz dyżurny
reporter codziennie czeka na Państwa sygnały.
Bezpłatna infolinia: 0 800 1500 39
•Malbork, ul. Kościuszki 5, tel. 270 23 05,
Joanna Kułakowska

Wiejski senat

Wolontariuszka z Japonii
akako Ueda, wolonta
riuszka z Japonii, bę
dzie w tym roku uczyć
w szkołach w gminie Miło
radz. Być może poprowadzi
także popołudniowe zaję
cia w świetlicach wiejskich
oraz znajdzie czas na spo
tykanie się z dziećmi
w przedszkolu.
- Przez pierwszy miesiąc
będę musiała zapoznać się
ze wszystkimi nauczyciela
mi i uczniami oraz zoba
czyć jak wyglądają zajęcia
w polskich szkołach - mówi
T. Ueda. - Uczyć będę wy
chowania fizycznego. Mogę
również pomóc w nauce ję
zyka angielskiego.
Wolontariuszka od daw
na chciała przyjechać do
Polski. Od dziecka intere
suje się Europą Wschodnią
i Środkową. Gdy dowie
działa się, iż ma szansę wy
jechać do Polski, rozpoczę
ła naukę języka.
- W Tokio szkoliłam się
przez 2,5 miesiąca. Następ
nie po przyjeździe do Pol
ski przeszłam intensywne,

-W naszej gminie nareszcie mamy Senat - w ten
sposób komentował radny gminy Malbork Jan
Przewlekły zastosęwanie w nowo wybudowanej
Sali Zgromadzeń Świadków Jehowy nowocze
snych mikrofonów takich jak w Senacie RP Tylko
trzy instytucje w Polsce mają taki sprzęt.

(G.W.)

ZASŁYSZANE

Pokazał skarbiec
- Chodźmy panie burmistrzu pokaże panu nasz
zamkowy skarbiec pełen kasy - zaproponował
Mariusz Mierzwiński, dyrektor Muzeum Zamko
wego w Malborku podczas otwarcia wystawy
Komnatki dostojników krzyżackich (m.in. skarb
nika).
- Zawsze wiedziałem, że macie gdzieś ukryte piA
niędze - odparł Mieczysław Roeding, burmistrz
Malborka.
Takako Ueda z miłoradzką młodzieżą.

miesięczne
szkolenie
w Łodzi. Język japoński jest
trudny ale polski jeszcze
bardziej. Mimo to jakoś so
bie radzę. Bez słownika
jednak nigdzie się nie ru
szam - dodaje z uśmie
chem T. Ueda.
Wolontariuszka w Miło
radzu będzie przez rok. Czy
zostanie dłużej jeszcze nie
wie.

(G.W.)

Fot. Henryk Jankowski

- To będzie zależało od
opinii, jaką otrzymam od
władz gminy i ambasady
oraz od tego, czy sama będę
chciała tu być - dodaje.
T. Ueda jest osobą bar
dzo pogodną, uprzejmą
i uśmiechniętą. Lubi po
dróże oraz sport. W szcze
gólności interesuje się siat
kówką.
(Niki)

O TYM SIĘ MOWI

Do kina za układankę

W

związku z malborską premierą filmu
animowanego pt.
„Lilo i Stitch" wspólnie z ki
nem Klubowe przygotowali
śmy zabawę dla najmłod
szych Czytelników „Dzienni
ka Bałtyckiego". Odbędzie się
ona 20 września przed sean
sem.
- Chętni będą mogli wziąć
udział w konkursie plastycz
nym lub zręcznościowym.

Dla wszystkich przygotowali-.
śmy nagrody - wyjaśnia Ja
cek Suchiński, organizator.
Dodatkową niespodzianką
będą bezpłatne wejściówki
do kina. Aby je otrzymać na
leży przynieść do kina
w dniu premiery pięcioelementową układankę z rysun
kiem postaci z filmu pt. „Lilo
i Stitch". Poszczególne jej
fragmenty zamieścimy w co
dziennych
wydaniach

REDAKCJA MALBORK

Redaguje zespół oddziału „Dziennika Bałtyckiego"
ISSN 0137/9062 Malbork, ul. Kościuszki 5,
Stały dodatek do „Dziennika Bałtyckiego'
tel. (055) 27023 01
Kierownik oddziału: Małgorzata Grosicka
Sekretariat wydania - Malbork, tel. 270 23 00
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„Dziennika
Bałtyckiego".
Pierwszy znajdziecie Pań
stwo już 16 września.Kolejne
będą pojawiały się do 20
września.
Dodatkowo dla trzech
osób, które kupią piątkowe
wydanie „Dziennika", przy
gotowaliśmy trzy podwójne
zaproszenia na dowolnie wy
brany seans w kinie Klubo
we.
(jotka)

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
tel. (058) 300-32-60, fax 300-32-66,
300-32-10 fax 300-32-13

Z wyrazami szacunku Albin Bober

WYDAWCA
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DO REDAKCJI „DZIENNIKA"
Szanowni Państwo, z końcem roku szkolnego
2001/2002 przestałem pełnić funkcję dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Malbor
ku (pełniłem ją nieprzerwanie od 1975 r)
i przechodzę na emeryturę.
Z tej okazji pragnę serdecznie podziękować za
wieloletnią współpracę w zakresie informowa
nia społeczności miasta i regionu o życiu co
dziennym, sukcesach i czasem również o nie
powodzeniach raszej szkoły. Bez tych publikacji wiedza o szkole
byłaby o wiele uboższa i niepełna.Wasza współpraca przyczyniła
się w znacznym stopniu do upowszechnienia licznych inicjatyw pe
dagogicznych nauczycieli, rady pedagogicznej/samorządu
uczniowskiego oraz uczniów i rodziców, a także w znacznym stop
niu budowała, tak sądzę, prestiż i uznanie społeczne Liceum Ogól
nokształcącego im. H. Sienkiewicza. Między innymi, dzięki Wasze
mu życzliwemu zainteresowaniu naszą szkołą, coraz liczniejsze
rzesze zdolnych i pracowitych absolwentów szkół podstawowych
i gimnazjalnych pragną podjąć naukę w naszym Liceum.
Ufam, że również w przyszłości współpraca ze szkołą będzie jed
nym z ważnych czynników upowszechnienia inicjatyw i sukcesów
pedagogów i uczniów, a także służyć będzie pomocą w kształtowa
niu prospołecznych odpowiedzialnych i dojrzałych postaw naszych
uczniów. Sądzę, że szkoła stwarza szansę i warunki, aby nasi ab
solwenci byli ludźmi samodzielnymi i odpowiedzialnymi, zdolnymi
do twórczego funkcjonowania i życia w realnym świecie dorosłych.
Jeśli to możliwe, pragnę za Waszym pośrednictwem serdecznie po
dziękować pedagogom za wspaniałą pracę nad rozwojem naszej
uzdolnionej młodzieży, uczniom za współdziałanie z nauczycielami
w osiąganiu swoich celów i wspaniałą postawę, rodzicom za
wszechstronną pomoc, przyjaciołom szkoły za wsparcie duchowe
i materialne, a także wszystkim pracownikom za tworzenie mateńalnych warunków dla codziennej nauki i pracy. Szczególne wyra
zy podziękowania składam Władzom Powiatu i Miasta za pomoc
organizacyjną i wsparcie finansowe w obecnych trudnych czasach.

Gdynia, ul. Starowiejska 17/2
tel. (058) 660 65 20 do 33
Gdynia, ul. Świętojańska 141B
teljfax (058) 622 74 79

Malbork, ul. Kościuszki 5
tel. (055)270 2314
270 23 15

POLSKAPRESSE sp. z o.o.
80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
Prezes: Krzysztof Krupa

Drukarnia CPP Oddział Gdańsk,
ul. Połęże 3
tel. 305 90 25, fax 305 90 24
Proj. graficzny - Krzysztof Ignatowicz, tel. 3003 128
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MINĄŁ TYDZIEŃ

Malbork. Pierwszy kandydat na burmistrza

Truchtem do NATO

Ze starym poparciem

B

lok Obywatelski
jako pierwszy ofi
cjalnie
ogłosił
personalia kandy
data na burmi
strza Malborka. Jest nim Jan
Tadeusz Wilk, miejscowy
przedsiębiorca. Jednocze
śnie ugrupowanie to przed
stawiło swoich kandydatów
na radnych sejmiku woje
wódzkiego: Mariana Cegiel
skiego i Macieja Ruska.
- Wierzymy, że nasz kan
dydat ma szansę wygrać
z przedsta
wicie
lami

Tadeusz Cymański

pozostałych partii i ugrupo
wań - mówi Tadeusz Cy
mański,
poseł
Prawa
i Sprawiedliwości. - Połą
czyliśmy nasze siły z Plat
formą Obywatelską oraz
Obywatelskim Porozumie
niem, by zwiększyć szanse
podczas wyborów. Do końca
będziemy również przeko
nywać inne ugrupowania
centroprawicowe, by nie
osłabiały naszych szeregów
startując
samodzielnie
w wyborach samorządo
wych.
Liderzy Bloku Obywatel
skiego pytani, dlaczego ich
kandydatem został J. Wilk
a nie Mieczysław Roeding,
obecny burmistrz Malborka
tłumaczą, że potrzeba no
wych twarzy T. Cymański
zarzucał
zaś
mediom
kształtowanie negatywnego
wizerunku burmistrza Roedinga i dlatego jego
szanse na wygraną
w wyborach bezpo
średnich są znacznie
mniejsze niż innych
kandydatów.
- Jesteśmy re
alistami
poli
tycznymi
twierdzi
Władysław
Krawczyk,
lider OP Poza tym
uważamy, że
większy nacisk
niż dotychczas należy
Fot. H. Jankowski

Zdaniem redakcji
Nie rozumiem jak kandydat na burmistrza Jan Tadeusz Wilk, nomino
wany przez Blok Obywatelski zamierza zrealizować swoje niektóre de
klaracje. A do takich na pewno należą stwierdzenia związane z tak
zwanym przewietrzeniem urzędu. Wydaje się, że na malborskiej scenie
przedwyborczej panuje w tej kwestii zadziwiająca zgodność a ugrupo
wania mówią jednym głosem. Ba, nawet nazwiska osób przewidzia
nych do odejścia są te same. Rozumiem przyczyny takiego stanu rze
czy i znam argumenty. Jednak nadal nie wiem, jak J. T. Wilk to zrobi?
Skoro nominuje go ugrupowanie, które dotychczas sprawowało wła
dzę i już na pierwszych spotkaniach po przejęciu władzy deklarowało
zmiany personalne w magistracie i przez cztery lata tego nie uczyniło.
Wietrzenie w urzędzie wraca jak bumerang. Zwłaszcza, że sprawujący
obecnie władzę właściwie jej nie przejmowali tylko kontynuowali po
burmistrzu dwóch kadencji Tadeuszu Cymańskim. Czyli obecny kreator
Bloku Obywatelskiego i poseł z ramienia PiS, 8 lat pracował z rzekomo
nominowanymi do zwolnienia urzędnikami, czy po prostu niewygod
nymi.
Ponadto chyba warto przypomnieć, że do ubiegłego roku na te kwe
stie miał on wpływ jako radny. Więc jak komitet wyborczy mnie prze
kona, że lepszym kandydatem na burmistrza jest J. T. Wilk od M. Roedinga? Skoro proces wietrzenia jest tak długotrwałym, że może do
prowadzić raczej do przeciągu. A gdzie się podziała wiarygodność?

Małgorzata Grosicka

położyć na rozwój gospo
darczy miasta.
J. Wilk w swoim wystą
pieniu przekonywał, że na
leży traktować urząd miej
ski jak przedsiębiorstwo
dysponujące
olbrzymim
budżetem.
- Niektóre osoby związa
ne z magistratem muszą
odejść. Konieczne jest
przewietrzenie urzędu
- uważa J. Wilk.
Kandydat Bloku Oby
watelskiego nie zdradził
szczegółów swojego pro
gramu wyborczego. Nie
przedstawił podczas konfe
rencji żadnych rozwiązań,
z których chce skorzystać,
by poprawić sytuację go
spodarczą w Malborku.
Podczas prezentacji kan
dydata obecni byli prawie

Z

stacjonowania w Słupsku wróciła 41 Eskadra Lotnic
twa Taktycznego z Malborka. Przez ten okres jej baża
w Królewie Malborskim była przystosowywana do
wymogów NATO.
Migi 21 wylądowały na wyremontowanym pasie star
towym. Wzdłuż niego zamontowano oświetlenie, za
łożono systemy: energetyczny oraz łączności światło
wodowej. Wykopano także rowy melioracyjne.

Szczęśliwcy i przegrani

MALBORK. 162 chętnych zgłosiło się na losowanie

mieszkań w budowanym obecnie 4 bloku Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Chętnych do wynajęcia jest znacznie więcej niż loka
li, bo tych będzie tylko 44.
W pierwszej kolejności do urny z losami sięgnęli ci,
którzy chcą zdać mieszkanie komunalne. Następne
były rodziny które po raz kolejny składały podanie
o wynajem lokalu.

(jeż)

Pieniądze dla szpitala

MALBORK. Pracownicy malborskiego szpitala

otrzymali zaległe wynagrodzenie. Dzięki inter
wencji starosty Juliana Grzanko i Tadeusza Biliń
skiego, dyrektora Samodzielnego Publicznego Za
kładu Opieki Zdrowotnej w Malborku, Pomorska
Regionalna Kasa Chorych przelała na konto pla
cówki środki potrzebne do wypłaty pensji.

Za wskazanie zabójcy

w s z y s c y

członko
wie obec
nego Za- "
rządu Mia
sta z burmi
strzem Roedingiem na cze
le. Liderzy BO zapewniają,
że wszyscy szefowie
samorządu znajdą
się na listach wy- cj

MALBORK. 5 tys. zł otrzyma osoba, która wskaże

zabójcę 10-letniego Marcina z Lisewa Malbor
skiego. Chłopiec został bestialsko zamordowany
w ubiegły poniedziałek. Nagrodę ufundował Mark
Laird ze Szkocji, który w Lisewie prowadzi dzia
łalność rolną.
- Szef chwilowo musiał wyjechać do rodzinnego
kraju, mamy jednak dobry kontakt. Gdy tylko
usłyszał o morderstwie, był bardzo zbulwersowa
ny - mówi Bronisław Stoduś, kierownik jednego
z zakładów rolnych należących do M. Lairda.

Jan Tadeusz Wilk

• Chcę pomagać

opr. (Niki)

REKLAMA

Z burmistrzem

Mieczysławem Roedingiem
rozmawiamy o nadchodzących wybo
rach samorządowych i powodach, dla
których nie będzie ponownie ubiegał
się o fotel burmistrza Malborka.
- Kandydat Jan Wilk, którego popiera,
m.in. pańskie ugrupowanie ma zapewnić
rozwój gospodarczy miasta. A co panu udało się zrobić w tej
sprawie?

- Dokumenty dotyczące powołania Specjalnej Strefy Ekono
micznej w Malborku na byłych terenach zakładów Iniarskich
Makop czekają już tylko na podpis ministra. W równie zaawan
sowanym stadium są prace związane z rozpoczęciem działalno
ści Parku Inwestycyjnego Malbork-Sztum. Powstały również
centra handlowe i supermarkety. Nie wszystko się udało, ale
cztery lata naszej kadencji z pewnością nie zostały zaprzepasz
czone.

- Nie będzie pan ubiegał się o reelekcję w wyborach bezpośred
nich. Jednak czy w przypadku wygranych wyborów przez pań
skie ugrupowanie będzie pan służył swoim doświadczeniem
i pomocą nowemu burmistrzowi?
- Zdecydowaliśmy, że lepiej będzie jeśli w wyborach wystartuje
ktoś może mniej rozpoznawalny niż ja, ale nie mający za sobą
bagażu doświadczeń samorządowych. Jeśli zaistnieje taka po
trzeba będę wspierał nowego burmistrza służąc mu swoim do
świadczeniem i znajomością problemów, z którymi będzie się
spotykał.

HUTO-mon)
TKA

awsze
'środę
'

anniku

USŁUGI
GEODEZYJNE

„OPeGieKa"

82-200 Malbork
ul. Krakowska 2
tel. (055) 272 39 86
0600 419 780

9102902/A/1534

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Andrzej Bodziony

sięwzięcia, posuwają się
stale do przodu, nawet jeśli
ten proces jest wolniejszy
niż początkowo myśleliśmy.
Szybkie
rozpoczęcie
prac przy budowie hotelu
miała zapewnić nie tylko
prostota projektu budow
lanego, ale również wnie
sienie aportem do spółki
gruntów przez samorząd
malborski.
- Jesteśmy współwłaści
cielem, jednak w niewiel

kim procencie - mówi A.
Szymański. - Na razie nie
wpłynęły wnioski o wyda
nie pozwolenia na budowę.
Nie chcę więc wyrokować
kiedy mogą rozpocząć się
prace. Uważam jednak, że
jeśli inwestycja opóźni się
nawet o rok, a hotel przy ul.
Tczewskiej powstanie, to
i tak przedsięwzięcie za
kończy się pełnym sukce
sem.
(becz)

Przyjmujemy zamówienia na dostawę
OLEJU OPAŁOWEGO R6-TERM
produkcji Rafinerii Gdańskiej *
OLEJ NAPĘDOWY,
BENZYNY SAMOCHODOWE:
UNIWERSALNA, PB

CENY PROMOCYJNE
DLA ROLNIKÓW
REALIZUJEMY TALONY
DLA ROLNIKÓW
ponadto: oleje silnikowe,
przekładniowe i hydrauliczne
po promocyjnych cenach

TRANSPORT GRATIS!!!
w beczkach 200-litrowych
lub na zamówienia
indywidualne.

Zan^wlenjaprzyjmuje:
STACJA PALIW
RYCHNOWY

77-300 CZŁUCHÓW
tel. (0 59) 832 33 33
kontakt: 0 608 041 470

9102919/A/1098

WYZSZA SZKOŁA
ZARZĄDZANIA
W KWIDZYNIE

w Kwidz

Wolniej niż myśleli samorządowcy
- To prawda - mówi An
drzej Szymański, wicebur
mistrz Malborka, odpowie
dzialny, m. in. za sprawy go
spodarcze. - Jednak nikt nie
mówi o zerwaniu umowy
czy też zawieszeniu inwe
stycji, mimo recesji, która
daje się we znaki wszyst
kim przedsiębiorstwom. Za
sukces uznaję to, iż prace
projektowe oraz zabiegi
o montaż finansowy po
trzebny do realizacji przed

KRÓLEWO MALBORSKEE. Po prawie 3 miesiącach

borczych, by poddać wery
fikacji społecznej swoje
czteroletnie rządy w Mal
borku. W czasie konferencji
prasowej nie ujawniono
również, czy M. Roeding lub
jego zastępcy są brani pod
uwagę przy obsadzaniu sta
nowiska wice
burmistrza je
śli BO wygra
wybory.

Malbork. Opóźniona budowa hotelu

deklaracji składanych
przez samorządowców
malborskich wynikało,
że planowana budowa
obiektu sieci Hotele 500 bę
dzie przykładem sprawnie
prowadzonej inwestycji.
Okazuje się, że chociaż mi
nęło kilka miesięcy od pod
pisania umowy pomiędzy
samorządem a inwestorem,
prace budowlane przy ul.
Tczewskiej jeszcze się nie
rozpoczęły

Bi

STUDIA LICENCJACKIE:

W(V
s

- FINANSE l ZARZĄDZANIE
ORGANIZACJAMI
•POLITYKA SAMORZĄDOWA

'6

• INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

INFORMACJE W DZIEKANACIE WSZ:
82-500 Kwidzyn, ul. 11 listopada 13,1 piętro, p. 24B
tel. (055) 27917 68
9102920/A/1098
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wybrzeża|

Dziennik
Bałtyckimi

www

Ciężki jest żywot dryblasa

NAJWYŻSI
•Za najwyższego człowieka wszechczasów uważa się nieżyjącego już Roberta Wadlowa z USA, który w piątym roku życia mierzyi już 163 cm. W wieku 22 łat miał już 272
cm.
•Najwyższy żyjący mężczyzna to Aleksander Sizonenke z Rosji, mierzy 242 cm.
•Najwyższa kobieta świata to nieżyjąca już Chinka Zeng Jinlian, mierzyła 247 cm
wzrojstu.
•Biblijnym olbrzymem był Goliat według zapisów miał ponad sześć łokci wzrostu,
czyli około trzech metrów.
•Obecnie za najwyższego Polaka uważa się 23-letniego Cezarego Trybańskiego, który
mierzy 216 cm i w tym sezonie rozpoczął grę w amerykańskiej koszykarskiej lidze
NBA.
_
•Za najwyższą Polkę uwa
Zapisz się do klubu
żana jest 27-letnia Małgo
Międzynarodowy Klub Wysokich
rzata Dydek, mierzy 213 cm
przy Towarzystwie Miłośników Wrocławia
i waży około 100 kg. Grała
ul. Odrzańska 39/40
zawodowo w koszykówkę w
50 - 125 Wrocław
lidze NBA w Stanach Zjed
Kontakt: Tel. 071 78 74 229 lub 0606 687 588
noczonych.

OKAZJA!

>«.>.

Mu

Życie z głową
V

Za krótkie spodnie

eble robią na za
mówienie, ubra
nia kupują
sklepach tylko
dla siebie, wy
jątkowy problem mają ze zna
lezieniem partnera. Od
trzech lat, najwyżsi
Polacy spotykają
się na Balu Wyso
kich w Dąbkach.
Tutaj pomagają
sobie nawza
jem, bo trudno
żyć, kiedy za
małe
są
mieszkania,
buty, wanny,
drzwi i dom o w e
sprzęty.

- Trudno być wysokim przyznaje Tadeusz Dworok,
najwyższy uczestnik balu. Zamawiam wszystkie domo
we sprzęty. Spodnie szyję u
krawca, mam problemy z
kupnem butów. Nie wcho
dziłem nigdy do sklepów z
ubraniami, bo nie
miałem czego tam
przymierzać. W tej
chwili nie mam
już z tym wiel
kich problemów,
bo wyzbyłem się
kompleksów.
Krysia Rędzia,
nauczycielka, zdąży
ła się już przyzwy
czaić do swojego
ponadprzecięti;
go wzrostu.
- Lata
świadczenia
zrobiły swo
je i w tej

1

Tylko do końca września obowiązują wyjątkowo
korzystne oferty zakupu nowego FIATA

SEICENTO
- tańsze o

PUNTO
od

5 500

Zł*

£

c h w i l i

wzrost to nie
problem.
Z
początku
wstydziłam
się, że jestem
taka
wielka,
ale
proszę
spojrzeć
na
topmodelki,
one też są
wysokie.
- Miałem

a

29 900z,

modele Active i Dynamie dostępne za 50% ceny

k i e d y ś

*Gferta ważna przy odkupie. Dotyczy wybranych modeli. Ilość sarpochodów ograniczona.

trudności
ze znale
zieniem dla
siebie odjM^
wiedniej
biety - te

*•

PUH AUTO MOBIL Sp. z O.O.
Wejherowo* uf. Gdańska 17, tel. 672-14-72

Gdynia, ul Węglowa 22; tel, 881-50-95

Kościerzyna, ui. Kośclerska Huta SF; tel. 888-77-31
Żukowo, ui. Armii Krajowej 12, tel, 684-93-95
Kartuzy, uL Sambora 6, tel. 881-09-63

Małgosia Świgoń, córka prezesa klubu mierzyła uczestników balu.
Na zdjęciu Dorota Kowalczyk z Siedlec.
fo

PROMOCJA !!!
blachodachówka

. , .

teraz juz za:

Patronackie Stacje Paliw
iPtafin&Hl
SA

OLEJ OPAŁOWY
GRZEWCZY

Sprzedaż detałicaena i hurtowa paliw

infolinia
szwedzka precyzja
fachowe doradztwo
gwarancja 15 lat
atesty i aprobaty
transport

<8>

Wiesz co masz na dachu!
w ciągłej ofercie.
biachodachówki
blachy trapezowe
blacha płaska
okna i wyłazy dachowe

orynnowanie Borga
orynnowanle pcv
opierzenia
uszczelki
wkręty

76-241 Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa k. Słupska

tel. 1059) 811 34 57, 811 34 78, fax (0593 811 34 77

781 66 77
301 67 12
236 15 41
685 32 99
686 72 44
675 59 75
863 22 77
647 16 85
692 09 99
678 71 11
563 90 95
247 93 35
531 97 84
774 58 55
681 82 56

ul. Rdestowa 41
ul. Mostowa 14
ul. Warszawska 66
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. Kościerska 9

84 - 220 Strzebselina

tel (058) 676 24 84+85
tel. kom. 0601 997 611

P
R
0
Pruszcz Gd.f ul. Obrońców Westerplatte 1a,
tel7fax (0-58) 683-22-70, tel. 692-09-99
Tczew, ul. Jagiellońska 55, tel. 531-97-84
Żukowo, ul. Kościerska 9, telJfax (0-58) 681-82-56
Reda, ul. Gdańska 16, tel7fax (0-58) 67-87-111
Sztutowo, ul. Gdańska 43A, te\Jfax (0-55) 247-93-35

www.makro-budxom.pl

spalające odpady, drewno,
trociny, słomę, węgiel

KOTŁY NA MIAŁ WĘG
Palenie raz na dobę
Sprawność 82-86%, Certyfikat ekologiczny

10150873/A/890

ZAKUPÓW

Ogłaszaj się

zawsze
we wtorek
w Dzienniku

EKONOMICZNE, EKOLOGICZNE
KOTŁY GRZEWCZE „HAJNÓWKA"

Ogłaszaj się

Pyta) w autoryzowanych b jurach sprzedaży:*
Gdynia
Gdańsk
Elbląg
Kartuzy
Kościerzyna
Leśniewo
Lębork
Malbork
Pruszcz Gd.
Reda
Starogard Gd.
Sztutowo
Tczew
Władysławowo
Żukowo

Skład Art. Met. Bud. i Narzędzi

83-400 Kościerzyna, ul. 8 Marca 3-4

21800348/A/1154

tel 10582 684 51 21

zawsze w czwartek w Dzienniku
B i u r a
Reklamy:

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. (0-58) 30-03-233
Gdynia, ul. Starowiejska 17/2, tel. (0-58) 66-06-527
Słupsk, ul. Filmowa 3e, tel. (0-59) 848-17-30

Lato na dachu
SZWEDZKA JAKOŚĆ NA POLSKĄ KIESZEŃ

M
0

83-334 Miechucino,
k. Sierakowic

BRAAS

NOWA OFERTA!!!

BLACHODACHÓWKII TRAPEZY

od 17,89 zł/m2

DACHÓWKA CERAMICZNA

od 27,99 zl/m2

DACHÓWKA CEMENTOWA

od 22,50 zł/m2

STOLARKA OKIENNA
PCV Iz DREWNA
PŁYTY GIPSOWE
I WEŁNY

BOUX SYSTEMY OCIEPLEŃ

od 23,40 zł/m2

W PROMOCYJNYCH

C BVLIX
CENACH!!!
ATRAKCYJNE RABATY NA DODATKI, OKNA DACHOWE I ORYNNOWANIE
J
ZAPEWNIAMY komplet materiałów na dach, transport i bezpłatne doradztwo techniczne
(talon ważny 1 rok)
A Za kompletny dach, docieplenie budynku lub okna otrzymasz dwuosobowe wcza

I

I

Dziennik
Bałtyckin

I

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych
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REKLAMA
Oferta ważna do 19 września 2002 r.

pŹDOW.
czasy Tadeusz wspomina z
uśmiechem. - Ale zawsze
było tak, że podobały mi się
wysokie panny Tak się
dziwnie składało, że i ja im
się podobałem.
Kiedy świat

jest za maty
Przy wysokim wzroście
problemem staje się jazda
maluchem, nocleg w hote
lu, bo łóżka i kołdry są dla
nich za krótkie. Mężczyźni
zwykle są bardziej odporni
na tego typu stres.
- Ponadprzeciętny wzrost
to problem, ale nie dylemat
- Sebastian Piekarski poka
zuje swoje spodnie. - Choć
spodnie od garnituru, jaki
am na sobie, musiałem
ydłużyć, bo były za króte. Nie mam też wielkiego
problemu w znalezieniu ży
ciowego partnera...
Wysocy mają ograniczo
ny wybór, zmuszeni są do
korzystania z nielicznych
sklepów wyspecjalizowa
nych w odzieży o ponad
przeciętnej numeracji, bądź
szyć je u krawca.

t

Długim trudno być
Stefan Świgoń, organizator Balu w Dąb
kach gromadzi
korespondenp
cję od załamaJK
nych
„dłu• ti
gich". Proszą
o
umożlifr
pienie
'f
pontaktu
s
z mającymi podobjfl

Stefan Świgoń
Fot. Joanna Lichacy

Stefan Świgoń, prezes wrocławskiego Klu
bu Wysokich mierzy jedynie 175 cm. Sam
twierdzi, że to właśnie kompleks niższości
spowodował, że zżył się ze środowiskiem
dryblasów. Zwołując pierwsze spotkanie
wysokich w klubie Piwnica Świdnicka w
1974 roku nie wierzył, że impreza nabierze
takich rozmiarów. Sądził raczej, że będzie
to spotkanie jednorazowe. Tymczasem...
klub funkcjonuje już ponad 30 lat i przewi
nęło się przez niego kilka tysięcy osób. Co
więcej, na jego wzór działają podobne
zrzeszenia w Niemczech, Holandii, Szwaj
carii, Francji, USA i innych państwach. Wro
cławski Klub Wysokich obchodzi w tym ro
ku 31 rocznicę istnienia. Bal w Dąbkach or
ganizowany był po raz trzeci.

ne kłopoty, ze znalezieniem
wielgachnych butów, zmiesz
czeniem się w maluchu.
- Często zanim trafili do
klubu, kurczyli się pod wzro
kiem „normalnych" zadziera
jących ku nim głowy z nie
zdrową ciekawością, to im
właśnie potrzebne jest naj
większe wsparcie - mówi Świ
goń.

Polskie normy dotyczące
wzrostu nie są tak wyśrubo
wane jak europejskie. Tutaj
aby móc powiedzieć „jestem
wysoki" mężczyzna musi mieć
185 cm wzrostu, kobieta dzie
sięć centymetrów mniej.
Wszystkich dryblasów wią
żą serdeczne więzy, wręcz
przyjaźni. Delegacja polska
uczestniczy w corocznych
spotkaniach europejskich. Co
dwa lata jest wybierany pre
zydent wysokich.
^
Aby dostać się do kluWk
bu wysokich przede
B
wszystkim trzeba się
|H nim czuć!? Niektórzy
mają
niesamowite
mr
kompleksy na
' p u n k c i e s w o MH
Bk
jego wzro/ jBę
jfl - |
stu.
Nie-
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GŁOŚNIKI

6x9 X-Power

KAPTURKI
KOLOROWE
NA ŻARÓWKI

ładny zaPamcfh

GRATIS!.
WYMIANA OLEJU

k t ó r e

dziewczęta
dopiero w
Klubie Wysokich,
wśród ta|||kj kich samych
dryblasów jak
w
one wyzbyły
pp ^ \
się komplek^ll
sów, znalazły
IJ1
nawet życio!||il|^|. wych partnerów.
R

ODTWARZACZE
, PŁYT CD

ODTWARZACZE
KASETOWE,

+

&Castrol

WYMIANA FILTRA OLEJU

+

PRZEGLĄD SEZONOWY
szczegóły promocji w sklepie

AMORTYZATORY

Joanna
Lichacy

REGENERATORY i
KOLORÓW

do lakieru
Montaż akrylowego
<fr 99 +(WOSK
GRATIS! 75,
*r\ GRATIS

wyprzedaż

iPON LETNICH

Montaż
GRATIS!
przy zakupie opon
w Norauto

(pnlUieiUal

•
l4d

Sebastian Piekarski ze Słupska w Międzynarodowym Balu Wysokich w Dąbkach
uczestniczy po raz drugi. Przyjechał z kolegą Pawłem Wiśnikiem, również słupszczani
nem.
Fot. M. Pietr

'

ł

~ — \
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największy wybór
w najniższej cenie

Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GOAŃSK-KIEŁPINEK

przy Centrum Handlowym AUCHAN, ul. Szczęśliwa 9, teł. 769 47 00
OTWARTE: PON-SOB 9.00-20.30, NłEDZ. 10.00-18.00
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Nie pozwólmy bogacić się złodziejom
nergia elektrycz
na zaczyna od
grywać w na
szym życiu coraz
większe znacze
nie. Duża liczba
urządzeń znajdujących się
w naszych mieszkaniach czy
w miejscu pracy, zasilanych
jest prądem elektrycznym.
Kiedy spostrzegamy, że „nie
ma prądu" zaczynamy zdawać
sobie sprawę z nadchodzą
cych komplikacji: bez radia
i telewizora, bez możliwości
użycia pralki, mikrofalówki
lub innego urządzenia elek
trycznego. A cóż dopiero, je
śli nastąpi przerwa w zasilaniu
dużego zakładu przemysło
wego. Przerwanie dopływu
energii elektrycznej może do
prowadzić do niewymiernych
strat w naszym gospodarstwie
i w naszym miejscu pracy.
Niestety, od czasu do czasu
występują przerwy w dosta
wie energii elektrycznej. Są
one spowodowane między in
nymi awariami lub zakłóce
niami pracy sieci elektroener
getycznej, pomimo, że zakła
dy energetyczne odpowie
dzialne za przesył energii
elektrycznej i jej dystrybucję
stosują coraz doskonalsze
środki zapobiegające takim
zdarzeniom. Przerwy te są za
zwyczaj dość krótkie i mało
uciążliwe dla większości od
biorców, a czas ich trwania
wynosi od kilku minut do kil
ku godzin.
Ostatnio nie tylko te zda
rzenia są przyczyną przerw
w dostawie energii elektrycz
nej. Polską energetykę od kil
ku lat nękają kradzieże prze
wodów energetycznych z linii
napowietrznych, głównie ni
skiego napięcia. Skala tego
zjawiska gwałtownie wzrasta
i nasuwa pytanie: jak ograni
czyć kradzież urządzeń elek
troenergetycznych?
Utrudnienie złodziejowi
sprzedaży skradzionych urzą
dzeń elektroenergetycznych
w znaczny sposób mogłoby
ograniczyć zjawisko kradzie
ży. Zgodnie z ustawą z dnia
16.02.96 r. o zmianie ustawy
o działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 41 poz. 177 z 1996
r. art. 24), ustawodawca nało
żył na podmioty gospodarcze
prowadzące obrót surowcami
wtórnymi metali nieżelaznych
(złomu) bezwzględny obowią
zek żądania od dostawców
przy zawieraniu umowy
sprzedaży dokumentu stwier
dzającego tożsamość, jak rów
nież oświadczenia o pocho
dzeniu tego złomu. Ale czy
jest to przestrzegane w punk

tach skupu? Z zebranych ra
portów kradzieży przewodów
w poszczególnych latach mo
żemy wnioskować, że nie za
wsze skupujący postępują
zgodnie z ww. ustawą.
Na terenie działania Elblą
skich Zakładów Energetycz
nych SA kradzieży przewo
dów napowietrznych linii
elektroenergetycznych niskie
go napięcia w ostatnich latach
jest coraz więcej.
Na terenie całego zakładu
energetycznego w roku 2000
skradziono 150,97 km prze
wodów, natomiast w roku
2001 było to już 173,95 km.
Koszt odbudowy wyniósł
wówczas 661 tys. zł w roku
2000 i 1056 tys. zł w roku
2001. W ciągu niespełna
ośmiu miesięcy bieżącego ro
ku tylko w samym Rejonie
Energetycznym
Kwidzyn
skradziono 24 km przewo
dów, w tym ok. 8 km w pierw
szych dwóch tygodniach
sierpnia, co wiąże się z ponie
sieniem przez EZE SA kosz
tu odbudowy około 140 tys.
zł. Jak widać koszt odbudowy
skradzionej linii energetycz
nej jest bardzo wysoki. Po
nieważ są to koszty poniesio
ne przez zakład energetycz
ny, w pośredni sposób zosta
ną nimi obciążeni również
wszyscy odbiorcy, poprzez
wyższe ceny za energię elek
tryczną.
Analizując zebrane dane
na temat kradzieży zauważyć
można, że nasilają się one
głównie latem, a najdogod
niejszą porą dnia dla złodzieja
jest noc. Ostatnio zdarza się
również, że złodzieje nawet
w dzień dokonują kradzieży
przewodów udając niejedno
krotnie pracowników zakładu
energetycznego. Kradzieży
dokonują najczęściej nie poje
dyncze osoby, lecz całe zorga
nizowane grupy przestępcze
działające często z dala od
swojego miejsca zamieszka
nia.
Negatywnym skutkiem,
oprócz wysokich kosztów
z tytułu odbudowy skradzio
nych przewodów, są znaczne
przerwy w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorców,
wynikające z czasu potrzeb
nego do odtworzenia skra
dzionego fragmentu linii. Po
mimo starań pracowników
EZE SA, czas odbudowy linii
może wynosić nawet do kilku
nastu dni. Przyczyną przedłu
żających się przerw w zasila
niu odbiorców są trudności
wynikające z konieczności za
opatrzenia się w materiały
o odpowiednich parametrach
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Fragment odcinka linii po kradzieży przewodów w miejscowości Rogajny, gmina
Pasłęk. Jak widać złodzieje pozostawili tylko słupy.
technicznych, umożliwiające wych działań zmierzających
dalszą poprawną pracę odbu do ujęcia sprawców kradzieży.
dowanej linii oraz zakres prac Nawiązały również stałe kon
niezbędnych do odbudowy takty z lokalnymi jednostka
skradzionego fragmentu linii. mi policji i wypracowały od
Do czasu zakończenia odbu powiednie metody współpra
dowy linii, bez względu na po cy uwzględniające udział spo
rę roku odbiorca pozostaje łeczeństwa w wykrywaniu
bez zasilania. Okres ten jest sprawców kradzieży.
dla niego szczególnie uciążli
Jednym z przykładów do
wy, gdy za pomocą energii brej współpracy EZE SA
elektrycznej zasilanych lub z policją są wspólne patrole.
sterowanych jest wiele urzą Pracownicy EZE SA wraz
dzeń gospodarstwa domowe z funkcjonariuszami policji
go oraz innych urządzeń, np. patrolują wytypowane linie
takich jak: gazowe lub olejo elektroenergetyczne, co daje
we kotły centralnego ogrze duże prawdopodobieństwo
wania czy hydrofor.
ujęcia sprawcy na „gorącym
Wynika stąd, że na proce uczynku". Skuteczność tego
derze tym traci nie tylko za rodzaju działań potwierdza
kład energetyczny, ale rów pan Tomasz Janiuk, kierow
nież i odbiorca.
nik techniczny Rejonu Ener
Oprócz wymiernych strat getycznego w Kwidzynie.
gospodarczych, kradzież linii Podkreśla on, że osiągnięto
elektroenergetycznych stwa już pierwsze efekty w skoor
rza bezpośrednie zagrożenie dynowanej pracy Policji
życia i zdrowia osób znajdują i EZE SA, które ograniczyły
cych się w jej pobliżu oraz bezkarność złodziei. Niektóre
wszystkich
korzystaj ących posterunki energetyczne już
z energii elektrycznej w swo odnotowują mniejszą liczbę
ich domach zasilanych z ww. kradzieży przewodów napo
linii. Świadomość zagrożenia wietrznych linii elektroener
życia i zdrowia osób postron getycznych niskiego napięcia.
nych jak również grożąca za
Z punktu widzenia policji
kradzież kara pozbawienia i EZE SA niezmiernie ważną
wolności od 3 m-cy do 5 lat rzeczą jest włączenie do ta
z tytułu przywłaszczenia cu kich działań ogółu społeczeń
dzej własności (art. 278 k. k.) stwa. W Nowym Dworze
nie zniechęca przestępców. Gdańskim bardzo szeroką ak
W roku 2000 odnotowano cję przeciwdziałania kradzie
dwa wypadki śmiertelne spo żom urządzeń elektroenerge
wodowane porażeniem prą tycznych poprzez zaangażo
dem elektrycznym osób pró wanie społeczeństwa prowa
bujących dopuścić się kra dzi tamtejsza policja. W ra
dzieży majątku zakładu ener mach akcji o nazwie „Poma
getycznego.
gaj i Zapobiegaj" rozprowa
W celu przeciwdziałania dzane są ulotki informujące
kradzieżom, rejony energe o konsekwencjach dokonywa
tyczne EZE SA zainstalowały nych kradzieży oraz podpo
wskaźniki zaniku napięcia, wiadające jak postępować
które sygnalizują o zaistnia w razie stwierdzenia, że ma
łych
nieprawidłowościach miejsce kradzież urządzeń
w dostawie energii elektrycz elektroenergetycznych.
nej do odbiorcy i pozwalają
Współpraca policji z EZE
na podjęcie natychmiasto- SA poparta pozytywną reak

cją społeczeństwa przyczyniła
się do ujęcia kilku sprawcdj^
kradzieży urządzeń elektro
energetycznych.
Chcąc zapobiec procede
rowi kradzieży przewodów li
nii elektroenergetycznej bar
dzo istotna jest czujność każ
dego z nas i tylko szybka re
akcja na zaistniałe nieprawi
dłowości w odbiorze energii
elektrycznej może przynieść
korzystne efekty. Działając
wspólnie możemy doprowa
dzić do zminimalizowania te
go zjawiska i uchronić się od
zagrożeń, na jakie zostajemy
narażeni podczas kradzieży
my sami i nasi najbliżsi, a tak
że nasze mienie i dobytek. ^
W przypadku zauważenia
wykonywania jakichkolwiek
prac, przy naprawie linii ener
getycznej, wymianie słupa czy
transformatora - przez jedną
osobę czy grupę osób, gdy
mamy wątpliwości, czy są to
pracownicy zakładu energe
tycznego, niezwłocznie po
winniśmy zawiadomić Pogo
towie Energetyczne dzwoniąc
pod numer 991 lub pod nu
mer policyjny 997. Również
dzwońmy, gdy stwierdzimy
brak energii elektrycznej
w domu lub na terenie zabu
dowań gospodarczych a nic
nie wskazuje na awarię zasila
nia. Nie bójmy się zgłaszać
podejrzeń, że w naszej miej
scowości ma miejsce kradzież
przewodów linii energetycz
nej lub mają miejsce przejawy
niszczenia urządzeń elektro
energetycznych. Dostarczone
informacje i spostrzeżenia
mogą pomóc , w ujęciu zło
dziei, a my sami nie staniemy
się ofiarami przestępstwa. Nie
bądźmy obojętni, nie poma
gajmy złodziejom. Nie dajmy
się im bogacić, nie pozwólmy
się bezkarnie okradać.

Elbląskie Zakłady
Energetyczne SA

Tekst na prawach ogtoszenia9102952/A/1529
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Jacy oni są
TADEUSZ BILIŃSKI
Straszna gaduta. Podczas sesji wypy
tując o szczegóły potrafi doprowa
dzić wójta do białej gorączki.

GERARD DRAWSKI
Obrońca wójta. Zawsze stara się
znaleźć coś na jego usprawiedliwie
nie, chociaż nie zawsze trafnie.

MIROSŁAWA KOTLENGA
Jako przewodnicząca, podczas
sprzeczki na sesji, niekiedy nie po
trafi sobie poradzić z zaprowadze
niem porządku na sali.

HENRYK KORZENIEWSKI
Mało kiedy się odzywa. Zabiera głos
tylko w wyjątkowych sytuacjach.

STEFAN KOSTRZEWA
Radny, który walczy o utrzymanie
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Miło
radzu.

WALDEMAR KURPIAS
Często, gdy dochodzi podczas sesji do
scysji, wyciąga radnych do pomiesz
czeń gospodarczych, gdzie próbuje
w cztery oczy załagodzić sytuację.

REGINA
LANGOWSKA-SZYMAŃSKA
Na początku kadencji była bardzo
zaangażowana. Teraz opadły jej
skrzydła.

JOZEF MALEC
Dobry gospodarz. Interesuje się spra
wami rolnictwa. Niekiedy pomaga
przewodniczącej przy utrzymaniu
porządku podczas sesji.

Metryczka gminy Mitoradz

Byty zmiany

P

odczas kadencji 1998-2002
Rady Gminy Miłoradz od
były się 34 sesje. Wstępnie
przewiduje się, że do końca
kadencji będzie miało
miejsce jeszcze tylko jedno posie
dzenie. Rajcy podjęli 206 uchwał.
Skład Zarządu Gminy zmienił się
dwukrotnie. W 2000 roku z funkcji
zrezygnowała Władysława Tychod.
Jej miejsce zajął Henryk Żołędziewski. Po jego odejściu zastąpił go Bo
lesław Szczepanik.

Zmienił się także skład rady. Swój
mandat złożyli: Henryk Żołędziewski oraz Stanisław Brzeziński.
W wyborach uzupełniających, spo
łeczeństwo wybrało: Zenonę Szulc
oraz Bolesława Szczepanika.
Radni pracowali w czterech ko
misjach: społecznej, rewizyjnej, roz
woju gospodarczego i finansowej.
Najliczniejsza jest Komisja Roz
woju Gospodarczego. Pracuje w niej
11 radnych. Najmniejsza zaś to re
wizyjna. Zasiada tam trzech rajców
(Niki)

Plusy

• Walczą
z bezrobociem
M Na początku reformy oświaty
w gminie powstało gimnazjum;
^ mimo problemów finansowych
nadal trwają prace przy kanalizacji;
^ rada bardzo zaangażowała się
w program Odnowy Wsi Pomor
skiej. W programie uczestniczą
cztery sołectwa: Pogorzała Wieś,
Kończewice, Stara Kościelnica oraz
Mątowy Wielkie;
^ modernizacja dróg polnych;
^ walka z bezrobociem. Zorganizo
wano wiele szkoleń dla bezrobot
nych oraz pozyskano pieniądze
z Ambasady Kanadyjskiej na zakup
maszyn do szycia. Urządzenia wy
pożyczane są osobom, które chcą
rozpocząć działalność gospodarczą
w zawodzie krawcowej.

1. Jerzy Bednarek (gm. Lichnowy) 21 *
2. Danuta Zalewska (gm. Malbork) 6
3. Erwin Kunkel (gm. Lichnowy) 5
4. Mirosław Piszora (gm. Lichnowy) 3
5. Ludwik Subocz (gm. Dzierzgoń) 1
Andrzej Michalewicz (gm. Gardeja) 1
* Liczba głosów z dnia 10.09.2002 r.
Nagrodzeni Czytelnicy
Maria Domeracka z Lichnów, Anna Jakubowska z Lichnów, Andrzej Jędryka
z Lichnów.

ZASADY
1. W plebiscycie na Najlepszego Radnego można głosować za pomocą kupo
nów drukowanych w „Dzienniku Bałtyckim" oraz za pomocą SMSów.
2. Głosy oddane na danego radnego za pomocą kuponów sumują się z głosa
mi oddanymi na tego samego kandydata za pomocą SMSsów. Tak obliczona
suma głosów decyduje o miejscu danego kandydata w rankingu plebiscytu.
3. Kupony drukowane będą w „Dzienniku Bałtyckim" w każdy piątek od 30
sierpnia do 27 września 2002 r. Na kuponie znajdzie się m. in. miejsce na imię
i nazwisko radnego- kandydata do Najlepszego Radnego Powiatu oraz krótkie
uzasadnienie wyboru oraz dane osobowe głosującego. Wypełnione, wyłącznie
oryginalne - wycięte z gazety - kupony należy dostarczyć (przesłać lub przy
nieść) do lokalnego oddziału „Dziennika Bałtyckiego" lub do Biura Konkursów
„DB",Targ Drzewny, 9/11,80-894 Gdańsk, nie później niż do 1 października
2002 r.
4. SMSy należy wysyłać pod numer 7101, za pośrednictwem telefonu komórko
wego w sieci Idea, Plus GSM oraz Era, od 30 sierpnia do 1 października 2002 r.
do godz. 12. Wysłany SMS powinien zawierać treść np. „db rada jan kowalski
koscierzyna" (w treści nie używamy polskich znaków). W odpowiedzi uczestnik
konkursu otrzyma SMS zawierający potwierdzenie uczestnictwa w plebiscycie
oraz krótkie instrukcje na temat zabawy. Koszt wysłania SMSa wynosi 1 zł +
VAT. Jeden wysłany SMS to jeden głos w plebiscycie.
5. W każdy piątek, począwszy od 13 września, publikować będziemy listę zgło
szonych do plebiscytu kandydatów na Najlepszego Radnego zajmujących 20
pierwszych miejsc z danego powiatu.
6. Wynikł plebiscytu podamy 4 października, ogłaszając zwycięzców plebiscytu.
Jednocześnie, dla każdego powiatu, podamy Radę Marzeń Czytelników -czyli
listę 20 kandydatów na Najlepszego Radnego zajmujących 20 pierwszych
miejsc.
7. Spośród dostarczonych prawidłowo wypełnionych kuponów plebiscytu Komi
sja Konkursowa wyłoni co tydzień 3 Czytelników z każdego powiatu, którzy
w najciekawszy sposób uzasadnili swój wybór. Otrzymają oni gadżety „Dzien
nika". Listę laureatów będziemy publikować w każdy piątek w „Dzienniku Bał
tyckim".
8. Nagrody będą wydawane w siedzibie POLSKAPRESSE Sp. z o. o. oddział Pra
sa Bałtycka, Biuro Konkursów, Targ Drzewny 9/11,80-894 Gdańsk lub na życze
nie laureata, w redakcji terenowej „Dziennika".
9. Szczegółowy regulamin znajduje się w Biurze Konkursów „DB" w Gdańsku.
Wszelkich informacji na temat plebiscytu udziela Krystyna Kujawa, tel. (0-58)
30-03-175.

laJpoN"^

.Uj Oszczędny w słowach. Sporadycznie
1| zabiera głos podczas interpelacji.
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Lubi gdy robi się jej zdjęcia. Uczest
niczy prawie we wszystkich impre
zach w gminie.

LICZBA KADENCJI

tyle złotych zobowiązań
do spłacenia pozostawia
obecna Rada Gminy Miłoradz

W gminie powstaje kanalizacja.
Wszystkie ścieki trafią do nowo
wybudowanej oczyszczalni ście
ków w Miłoradzu. Na zdjęciu:
Waldemar Nagórski.

Fo

Radny - cicha myszka. Podczas sesji
odzywa się sporadycznie.

WŁADYSŁAW STRĄK
Bardzo zaangażował się w program
odnowy wsi. Chce stworzyć w Mątowach Wielkich świetlicę oraz salę
komputerową.

BOLESŁAW SZCZEPANIK
Strażak i wieloletni działacz spo
łeczny. Walczy o dobro mieszkańców
osiedla w Miłoradzu.

ZENONA SZULC
Jest dobrym listonoszem. Jako radna
często czuje się bezradna.

WŁADYSŁAWA TYCHOD
Jak trzeba, potrafi uderzyć pięścią
w stół. Bliska jest jej opieka zdro
wotna w gminie. Pewnie dlatego, że
z zawodu jest lekarzem.

Wiki)

Zdjęcia Henryk Jankowski

Głosuję na Najlepszego Radnego:

, Henryk Jankowski

imię i nazwisko radnego:

Minusy

EDMUND ROSA

h

Wybierz
Najlepszego
Radnego
\I\/yślij kijpon lub SMS

(Niki)

WIESŁAW MATERA

:

gmina:

Mieszkańcy w długach
•Zamknięcie kotłowni osiedlowej
w Miłoradzu. W ten sposób zmuszo
no około 130 rodzin do założenia in
dywidualnego ogrzewania. Niektó
rzy za namową władz gminy wybra
li taki wariant ogrzewania, że kredyt
na jego założenie oraz rachunki za
gaz będą spłacać jeszcze przez dłu
gie lata;
^ zdaniem mieszkańców władze za
mało monitowały w powiecie o mo
dernizację dróg. Z powodu złej na
wierzchni wiele osób nie mogło np.
dowieźć towaru do sklepu. PKS za
groził likwidacją autobusów;
•po długiej walce o otwarcie mostu
drogowego na Wiśle w Lisewie Malborskim, władze gminy Lichnowy
wyszły z inicjatywą współfinanso
wania naprawy drogi z tej miejsco
wości do Starej Wisły. Miłoradz nie
zgodził się na tę propozycję, mimo
że wielu mieszkańców korzysta z tej
jezdni;
W rada z wielką pompą zrobiła
otwarcie chodnika przy ul. Głównej

^ uzasadnienie:

I

| imię i nazwisko głosującego:
| adres i telefon:
Prosimy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami!

I Wypełniony kupon dostarcz (wyślij lub przynieś) do Biura Konkursów „Dziennika
Bałtyckiego", 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11 lub do swojego regionalnego oddziału
„Dziennika" do 1 października.

I

| Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez organizatora konkursu na cele z nim związane.

Wyślij SMS na numer
Większość dróg powiatowych na
terenie gminy jest w ztym stanie.
Fot. Henryk Jankowski

w Miłoradzu, tymczasem nigdy do
końca nie został on prawidłowo wy
konany. Mieszkańcy twierdzą, że
mieszczą się na nim 2 kaczki i pół
kury.
(Niki)

podpis

7101

1. Wpisz SMS z imieniem i nazwiskiem radnego
oraz nazwą gminy (bez polskich znaków)
2. Treść wiadomości poprzedź wyrażeniem DB RADA
3. Postępuj według klucza:

DB RADA JAN KOWALSKI KOSCIERZYNA

4. SMS wyślij pod numer 7101

Uwaga: głosy oddane za pomocą kuponów
konkursowych oraz SMS sumują się. Ranking
20 radnych drukujemy w każdy piątek
w
Un
do 4 października

£SS5

m
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•bez skierowania od lekarza
• nowoczesnym audiometrem

HELENA KWIECIEŃ

ogłasza zapisy na kursy języków obcych
w nowym roku szkol. 2002/2003

•cyfrowe
•programowalne
•analogowe
• wewnątrzuszne

GABINET CZYNNY
czwartek: 11.00-13.00
Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 52
(obok apteki św. Damiana i Kośmy)
Rejestracja tel. 058 681-10-98

WYSOKA JAKOŚĆ
NAJLEPSZYCH ŚWIATOWYCH FIRM

27800198/A/l585

Ośrodek Wypoczynkowy
w Morawach
- Domki 5-8-osobowe z pełnym węzłem sanitar, i .
0V Af • 7
nym i wyposażoną kuchnią
^
-W ośrodku świetlica, boiska do siatkówki
i koszykówki, mała plaża z pomostem, teren ogrodzony
i oświetlony
- Atrakcyjne tereny leśne, 2 jeziora w pobliżu
(

... o

Stowarzyszenie Rozwoju Turystycznego Gmin „Liwa* |
82-500 Kwidzyn, ul. Brat. Narodów 57,
§
tel./foc (0-55) 279-58-12,0-601 84 73 13

HURT-BUD

IBezpłatne testy kwalifikacyjne
I Wszystkie poziomy zaawansowania
I Wykwalifikowaną kadrę polską i zagraniczną
IMożliwość opłaty w ratach
IDobrze wyposażoną bibliotekę naukową
IUpominki firmowe dla wszystkich uczestników kursów
I Atrakcyjne oferty dla firm
\ Podręcznik gratis

- Konkurencyjne ceny, raty, atrakcyjne rabaty

- Zniżki w naszej księgarni językowej

Serdecznie zapraszamy
na kursy języka angielskiego i niemieckiego.

Malbork, al. Wojska Polskiego 499, II p. pok. 203,
pon.-piąt. godz. 10-19, tel. (055) 273 12 00.

•w
SPÓŁDZIELCZA KASA
3 K tj IC OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA
.
im. FRANCISZKA STEFCZYKA

;

Informacje:

GWARANTUJEMY:

- Osobne grupy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- Doświadczeni lektorzy polscy i zagraniczni
- Nowoczesne metody konwersacyjne
- Przygotowanie do matur
- Certyfikaty międzynarodowe FCE, CAE, ZDaF
- Konwersacje, korepetycje
- Cenne nagrody dla najlepszych słuchaczy

Ogłasza] się

_

MALBORSKA SZKOŁA JĘZYKOWA

- Angielski i niemiecki na wszystkich poziomach
- Francuski, hiszpański dla początkujących

APARATY SŁUCHOWE

V

al. Wojska Polskiego 498 I p
w Malborku
tel. (055) 272 27 30
Biuro otwarte w godz. 12-18

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

1

Reklamy

Dziennik Dziennik
BałtyckiMalborski

zawsze
we wtorek

Pożyczka SENIOR

n/vWv^

(,•

POLECAMY:
płyty gips. - kart.
farfoy, lakiery (mieszalnik farb) zaP- klej- Kreisel 25 kg -14,30 zf
tarcica, drzwi, okna
terakota GRES gat.i 23 zt/m£
• glazura, terakota
pł- gips.-kart. 9,5 mm -14,50 zl/szt.
• inne mat. budowlane
pł- gips.-kart. 12,5 mm -14,80 zl/szt.
pł. gips.-kart. wodoodp. 12,5 mm - 22,70 zl/szt.
panele podł. DUO BUK KLEPKA 25 zi/m2
ceny brutto
ZAKUPY POWYŻEJ 300 ZŁ TRANSPORT GRATIS
9102711/D/1534

tso mm

Oferta specjalna dla Emerytów i Rencistów!

w Dzienniku

ul. Armii Krajowej 90, Malbork 3
tel. 273 10 06

certyfikat
systemu zarządzania

100 lat tradycji

12 miesięcy

13,5%

DO KWOTY2500PLNBEZ PORĘCZYCIELI!

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

i

Franciszek
Stefczyk

www.skok-stef.com.pl

Infolinia: 0-801 600 100*
•Koszt połączenia 0,35 zł brutto/1 min.

NOWA
Nokia 3410

Malbork
ul. Mickiewicza 84
tel. (0-55) 272-20-96
Malbork, Centrum Handlowe "Jagiełło"
ul. Kościuszki 5
tel. (0-55) 272-20-96
( 5 9 , 7 8 z l brutto)

Tylko w Plusie!

COL

DAKAR

Szczegóły oferty w Regulaminie Promocji.
Opłata aktywacyjna doliczana jest do pierwszego rachunku.

-I-

www.coltex plusgsm.pl

Plus

i

.
zaczyna się dzis

|j
§!

GSM

m

Dziennik

WWW

Bałtyckie
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Dziennik Malborski

W PIGUŁCE

W SKRÓCIE

Malborska „piątka" ma już 10 lat

Otwierają serca

Klub
Sportowy

D
W sekcji tenisa.
Fot. A. Winter

Uczniowski Klub Spor
towy Five został zało
żony w 1996 roku. Jego
inicjatorem był ówcze
sny dyrektor. Pierw
szym prezesem klubu
został Henryk Pawłow
ski, później jego obo( wiązki przejął Ryszard
Orłowski, natomiast od
2000 r. pracą kieruje
Bogdan Raczkowski.
Członkami klubu są
dorośli, dzieci i mło
dzież z „piątki" oraz in
nych szkół. Chętni ma
ją do wyboru trzy sek
cje: tenisa stołowego,
lekkoatletyczną i gim
nastyki sportowej.
Obecnie w klubie zare
jestrowanych jest 151
uczniów i 47 osób do
rosłych. Mimo że pla
cówka nie dysponuje
salą sportową, członko
wie UKS Five osiągają
dobre wyniki podczas
zawodów powiatowych,
wojewódzkich oraz
^ ogólnopolskich.

i Fundacja
Przy SP 5 działa Fun
dacja Szkoła Otwartych
Serc. Zajmuje się
wspieraniem zadań
dydaktyczno -wychowawczych i opiekuń
czych w szkole. Orga
nizuje, m.in. bale cha
rytatywne, tzw. Bale
Dobrych Serc, z któ
rych dochód przekazy
wany jest na zakup
sprzętu i pomocy dy
daktycznych przede
wszystkim do klas in
tegracyjnych. Do tej
pory udało się kupić,
komputer, telewizor, vi
deo i maszynę Braille'a.

ziesięciolecie ist
nienia świętuje
Szkoła Podsta
wowa nr 5 z Od
działami Inte
gracyjnymi im. UNICEF. Ju
tro o godz. 10 w auli roz
poczną się uroczystości
z okazji jubileuszu. Wezmą
w nich udział uczniowie,
nauczyciele, rodzice oraz
inni zaproszeni goście. Or
ganizatorzy
zaplanowali
wiele atrakcji, m.in. wystę
py artystyczne, krojenie
tortu oraz wystawę zdjęć.
- Zaprosiliśmy około 400
osób, m.in. przedstawicieli
organizacji UNICEF, której
imię nosi ta placówka. Li
czymy, że przyjadą też go
ście z 6 szkół im. UNICEF
działających na terenie Pol
ski, a także pracownicy
szkół integracyjnych z oko
lic Malborka - mówi Elżbie
ta Sumowska, dyrektor
szkoły - Z każdej klasy na
szej placówki przyjdzie10-osobowa delegacja oraz
trójki klasowe. Oczywiście
będą też absolwenci i spon
sorzy, którzy wspierają na
szą działalność. Nie zapo
mnieliśmy
również
o pierwszym dyrektorze Je
rzym Jurgielewiczu.
Podczas imprezy zostaną
przyznane certyfikaty dla
osób najdłużej związanych
z placówką. Jest ich 17,
wśród nich 12 to nauczycie
le, którzy od dziesięciu lat
bez
przerwy
pracują
w „piątce".
Tego dnia zostanie rów
nież otwarta międzynaro
dowa wystawa pt. „Misja
UNICEF". Będzie można
tam zobaczyć 30 zdjęć wy
konanych przez słowackich
fotografików.
- Zdjęcia te oglądali już
mieszkańcy kilku krajów

Z historii
szkoły

u
ST mtk
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Dorota Grochecka prowadzi zajęcia z logorytmiki z Mateuszem Starzykiem.

europejskich. W Polsce bę
dziemy pierwszą szkołą,
w której zostaną one poka
zane. Pozostaną tu przez
dwa tygodnie i każdy chęt
ny będzie mógł je zobaczyć
- wyjaśnia dyrektor.
Podczas imprezy będzie
można zapoznać się z dzia
łalnością placówki, jej hi
storią i planami na przy
szłość.
- W ciągu tych dziesięciu
lat w szkole wiele się zmie
niło, udało nam się otwo
rzyć klasy z oddziałami in
tegracyjnymi. Obecnie jest
ich już pięć. W placówce
działa wiele kół zaintere
sowań, klub sportowy oraz
Fundacja Szkoła Otwar
tych Serc - mówi dyrektor.
- Staramy się rozszerzać
naszą ofertę, tak aby stwo
rzyć jak najlepsze warunki
dla naszych uczniów. Jeste
śmy otwarci na nowości,
dlatego angażujemy się

w różne projekty. Przystą
piliśmy do klubu szkół
uczących się, bierzemy też
udział w ogólnopolskiej
akcji „Szkołą z klasą".
Zgodnie z ideą organizacji
UNICEF, której szkoła nosi
imię, staramy się otwierać

serca na potrzeby i cierpie
nie innych ludzi. Mamy na
dzieję, że będziemy reali
zować nasze
pomysły
przez kolejne dziesiątka
lat, a nawet dłużej.
(jotka)

Zdjęcia: Aleksander Winter

sislr
Uczniowski Klub Sportowy Five występuje podczas
szkolnych imprez.

Nasza sonda

Szkota w oczach uczniów
Nowoczesna

Brak sali

Bez strachu

[—i H

Wyjątkowa

|-

i Sztab
orkiestry
Od 1995 roku ucznio
wie „piątki" biorą
udział w Wielkiej Or
kiestrze Świątecznej
Pomocy. W tym roku
po raz pierwszy
w szkole znajdował się
sztab akcji.

i Promują
zdrowie
Od kilku lat w szkole
odbywają się zajęcia,
konkursy oraz festyny
promujące zdrowie.

(jotka)

Aleksandra Gordowy

- Podoba mi się, że szkoła
jest taka duża i nowocze
sna. Klasy są przestronne
i ładne. Obok znajduje się
duże boisko. W takich wa
runkach na pewno przyjem
niej spędza się czas i chęt
niej też zdobywa wiedzę.
Lubię się uczyć, a tu mamy
odpowiednie warunki do
pracy. Każdy znajdzie tu
coś dla siebie. Można zapi
sać się na różne zajęcia po
zalekcyjne. Często odbywają
się też imprezy. W naszej
szkole jest bardzo miło, dla
tego przychodzę tu z przy
jemnością.

Oskar Szumała

- Z niecierpliwością czekam
na otwarcie sali gimnastycz
nej. Obecnie zajęcia odbywa
ją się w auli. Mimo że jest
duża, nie ma tam odpowied
nich warunków, brakuje dra
binek i koszy. Lubię sport,
dlatego ten temat jest dla
mnie ważny. Na pewno dzię
ki nowej sali w szkole mo
głyby rozwijać się różne dys
cypliny sportowe. Nawet zła
pogoda nie przeszkodziłaby
nam w zajęciach. Nie trzeba
by również uważać, aby pił
ka nie wypadła na schody.
Mam nadzieję, że niedługo
będziemy korzystać z sali.

Monika Kacperska

- Podoba mi się, że nauczy
ciele bardzo życzliwie pod
chodzą do uczniów. Rozu
mieją nas i nasze problemy,
możemy liczyć na ich po
moc. Podczas zajęć możemy
zadawać pytania i zawsze
otrzymamy odpowiedź. Dla
tego nie boimy się tu przy
chodzić. Chętnie też odwie
dzamy gabinet pani dyrek
tor. Wiemy, że jest bardzo
miła. Potrafi z nami pożartować i pośmiać się. Jednak
to nie znaczy, że nie jest
wymagająca. Musimy się
uczyć, ale przecież po to tu
przychodzimy.

Katarzyna Źurańska

- Uważam, że to wyjątkowa
szkoła. Przede wszystkim ze
względu na swoją nazwę.
W Polsce niewiele placówek
nosi imię UNICEF. Ponadto jest
jedyną w mieście podstawówką
z klasami integracyjnymi. Pa
nuje tu też niezwykła atmosfe
ra przyjaźni i zrozumienia.
W szkole organizowane są róż
nego rodzaju imprezy, z któ
rych dochód zazwyczaj prze
znaczony jest na pomoc po
trzebującym. Nauczyłam się tu,
aby nie przechodzić obojętnie
wobec krzywdy innych dzieci.
(jotka)
Zdjęcia: Aleksander Winter

•Pierwszy dzwonek
zabrzmiał 1 września
1992 o godz. 10. Wtedy
jeszcze usłyszeli go
uczniowie zgromadze
ni na boisku zaprzyjaź
nionej Szkoły Podsta
wowej nr 8, która tego
dnia gościła uczniów
„piątki". W ich budyn
ku trwały jeszcze prace
•wykończeniowe.
•Dopiero 14 września
o godz. 8 rozpoczęły się
pierwsze zajęcia dy
daktyczne w oddanej
do użytku części nowo
otwartej szkoły. Tego
dnia w 17 oddziałach,
w klasach I-VI, naukę
rozpoczęło 484
uczniów.
•Od 1994 roku w pla
cówce było już osiem
klas, mury szkoły opu
ścili też pierwsi absol
wenci. Obwód szkoły
obejmował wówczas
ulice: Dybowskiego, Ja
skółczą, Kruczą, Kotar
bińskiego, Konopnic
kiej 31,33 i 39, Micha
łowskiego, Orlą, Słowiczą i Wybickiego dla
dzieci urodzonych
w 1985 roku i wcze
śniej. Pozostali ucznio
wie zostali przeniesie
ni wraz z całymi klasa
mi z SP 8.
•1 czerwca 1998 roku
za zgodą władz miej
skich i oświatowych
Szkoła Podstawowa nr
5 w Malborku otrzy
mała imię UNICEF Funduszu Narodów
Zjednoczonych na
Rzecz Dzieci.
•Od 1 września 1999
roku w związku z re
formą oświaty w bu
dynku funkcjonują:
sześcioklasowa Szkoła
Podstawowa nr 5 oraz
trzyletnie Gimnazjum
nr 3.
•Od 1 września 2000
roku, w związku
z otwarciem oddziałów
integracyjnych pełna
nazwa szkoły brzmi:
Szkoła Podstawowa nr
5 z Oddziałami Inte
gracyjnymi im. UNI
CEF.

Dyrektorzy
•Pierwszym dyrekto
rem placówki był Jerzy
Jurgielewicz. Funkcję
tę pełnił od 1 września
1992 roku do 31 sierp
nia 1999 r.
•Po nim to stanowi
sko objęła Elżbieta Su
mowska. Piastuje je do
dziś.

Grono
pedagogów
•Ponad 100 nauczy
cieli i pedagogów pra
cowało w placówce
w latach 1992-2002.
Jednak od początku
jest z nią związanych
tylko 12.
(jotka)
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Dziennik

Dla Czytelników

Dziennik Malborski

NASZE KONKURSY

Malbork. Pomiary u laureatów naszego konkursu

^ Do POINT

Marzyli o nowych oknach

N

Dorota Dąbrowska przed wizytą u fryzjera
i tuż po niej.

Salon Fryzjerski POINT w Malborku, oraz
„Dziennik Bałtycki" zapraszają do zabawy Osoba,,
która pierwsza zadzwoni dziś, o godz. 9.15, pod nr
tel. redakcji 270 23 03, oraz odpowie na pytanie:
od kiedy czynny jest POINT, otrzyma bezpłatne
zaproszenie na strzyżenie i konsultację ze stylistą.
Zwycięzca podczas wizyty w salonie zostanie sfo
tografowany przez naszego fotoreportera. Zdjęcie
opublikujemy na łamach „Dziennika MalborskieW ubiegłym tygodniu zaproszenie odebrała Justy
na Ziółkowska z Malborka. Zaprezentujemy ją
w przyszłym tygodniu.
(Niki)

Zdjęcia: Aleksander Winter

NASZ PLEBISCYT
Na łamach „Dziennika Bałtyckiego" wspólnie
z PZU Życie SA prowadzimy plebiscyt pod ha
słem „Bezpieczne Pomorze". Co miesiąc wybiera
my najlepszego dzielnicowego w województwie
pomorskim. W poniedziałkowej i piątkowej gaze
cie zamieszczane są kupony, na których należy
wpisać imię i nazwisko najlepszego, Państwa zda
niem, dzielnicowego. Nagrodą dla policjanta jest
rower, a dla rewiru bądź komisariatu, w którym
pracuje - zestaw komputerowy. Spośród uczestni
ków plebiscytu losujemy również raz w miesiącu
komputer.
Na kuponie wyznaczone jest miejsce, gdzie moż
na wpisać problem, z którym mieszkańcy boryka
ją się najbardziej.
Zachęcamy wszystkich Czytelników do udziału
w konkursie. Prosimy również zaznaczyć co jest
Państwa największą bolączką i czy czujecie się
bezpieczni. Czekamy także na listy. Na łamach
„Dziennika" będziemy starali się wyjaśnić wszyst
kie problemy.

(Niki)

ie
możemy
uwierzyć,
że
s z c z ę ś c i e
uśmiechnęło się
właśnie do nas.
Nigdy w życiu nic nie wy
graliśmy, a już na pewno nic
tak cennego jak okna - cie
szą się Irena i Włodzimierz
Niezabitowscy,
laureaci
konkursu „Dziennika" i Żu
ławskiej Fabryki Okien
z Nowego Stawu.
Główną nagrodą w na
szej zabawie była wymiana
kompletna okien wraz z ob
róbką murarską i monta
żem, za łączną kwotę 3 tys.
zł. O wygranej pierwsza do
wiedziała się I. Niezabitow
ska.
- Byłam z wnukiem na
spacerze, kiedy podbiegła
do mnie znajoma i zaczęła
wołać: „pani mąż wygrał
okna". Nie chciałam w to
uwierzyć i szybko poszłam
do kiosku sprawdzić, czy to
prawda. Pech chciał, że nie
miałam przy sobie pienię
dzy. Jednak gdy powiedzia
łam sprzedawczyni o co
chodzi, od razu dała mi ga
zetę. Wtedy pospieszyłam
do domu, by powiadomić
męża - opowiada laureat
ka. - Wszyscy skakaliśmy
ze szczęścia. Zaraz za
dzwoniliśmy do córki, któ
ra w tym czasie była
w Bydgoszczy
To właśnie Aldona Sam
borska, córka państwa Niezabitowskich, wycinała ku
pony z gazety i szukała ich

mĘmm
PZU ZYCIE SA

KufiorTkonkursow^

Kupon konkursowy

„ _

Bezpieczne Pomorze
|
Głosuję na najlepszego dzielnicowego:
Imię i nazwisko:
Adres komisariatu:

Największym problemem mojej okolicy jest:

Imię i nazwisko:
Adres i telefon:.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez organizatora konkursu na cele z nim związane.

podpis

Organizatorzy:

Bmmmk
PZU ŻYCIE SA
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Artur Hrycyna z Żuławskiej Fabryki Okien podczas pomiaru w mieszkaniu laure
atów. Obok Włodzimierz Niezabitowski, zwycięzca konkursu.
Fot. Aleksander Winter

wśród rodziny oraz znajo
mych.
- Mama czasami mówiła,
żebym dała sobie z tym
spokój, bo i tak nam się nie
uda. Jednak nie dałam za
wygraną i chowałam do ko
perty każdy prawidłowo
wypełniony kupon - pod
kreśla A. Samborska.
Nasi laureaci mieszkają
wspólnie z córką, zięciem
i dwojgiem wnucząt w No
wym Stawie. W trzypokojo
wym lokalu o powierzchni
ok. 70 m kw. są cztery okna.
- Pamiętają przedwojen
ne czasy: Kiedy z rodzicami
wprowadzałam się w 1946
roku już tu były Są z złym

stanie. Jedno gnije, inne
natomiast w czasie deszczu
przeciekają. Zimą musimy
okładać je watą i ręcznika
mi, aby było cieplej. Wielo
krotnie przybijaliśmy okna
gwoździami,
ponieważ
podczas wichury mogły
wypaść - mówi W. Niezabitowski. - Od lat marzyliśmy
o tym, by je wymienić, jed
nak zawsze brakowało
nam pieniędzy.
Mieszkańcy Nowego Sta
wu cieszą się z wygranej ra
zem z laureatami.
- Wielu z nich też brało
udział w zabawie. Mimo to
sąsiedzi i znajomi przycho
dzą do nas z gratulacjami.

Także podczas spacerów
słyszymy miłe słowa - do
daje I. Niezabitowska.
Już niedługo, na łamach
„Dziennika Malborskiego"
zorganizujemy
kolejny
konkurs z Żuławską Fabry
ką Okien.
- Tym razem będzie on
skierowany do naszych
klientów. Jednemu z nich
zwrócimy pieniądze za za
mówienie,
zrealizowane
przez naszą firmę - mówi
Krzysztof Żukowski, wła
ściciel fabryki.
O szczegółach zabawy
będziemy informować Czy
telników na łamach gazety.
(aszun

Kwiaciarnia Malborska i Quattro

wiaciarnia Malborska
ma zdaniem Czytelni
ków najładniejszą wi
trynę sklepową w mieście.
Natomiast restauracja Quattro to punkt gastrono
miczny, oferujący najlepsze
usługi w Malborku.
Laureatów wyłoniliśmy
także wśród osób, biorących
udział w naszej zabawie.
Główną nagrodę, czyli kurs:
Europejskie Umiejętności
Obsługi Komputera w Cen-'
trum Szkoleniowym w Mal
borku wygrała Aleksandra
Ciukaj.
- Zwyciężczyni otrzyma
bilet, który uprawnia do 210
godzin bezpłatnego szkole
nia przy komputerze. Po
zdaniu wszystkich egzami
nów A. Ciukaj otrzyma pań
stwowy certyfikat, informu

jący o zdobytych umiejęt
nościach - mówi Iwona
Błaszczyk, współorganiza
tor plebiscytu.
Nagrody niespodzianki
otrzymają także: Ewelina
Wrońska z Kościeleczek,
Stanisława Zakaszewska ze
Starego Pola, Helena Hawańczak i Wiesława Krajka
z Malborka.
Dodatkowo Jan Peszyński, który oddał najwięcej
głosów na restaurację Quattro otrzymuje dwuosobo
we zaproszenie na kolację.
Uroczyste wręczenie na
gród odbędzie się w sali
konferencyjnej Karwan.
Materiał z imprezy wraz ze
zdjęciami
opublikujemy
w
przyszłym
wydaniu
„Dziennika Malborskiego".
(aszun)
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NAJLEPSZE WITRYNY
1. Kwiaciarnia Malborska
2. sklep włókienniczo-pasmanteryjny Malwa
3. sklep sportowy Maraton
4. Centrum Handlowe Jagiełło
NAJLEPSZE USłUGI GASTRONOMICZNE
1. Quattro
2. Andaluzja
3. Pizzeria Panorama
4. Pizzeria Tino
5. Bar Puchatek
6. Pizzeria Patrzałkowie

Wspólnie z Iwoną Błaszczyk (z lewej), współorganiza
torem konkursu, wyłoniliśmy laureatów naszego plebiSCytU•

p0i iWona Orszulak

Codzifinnik
Klub

JESTEŚ
W POTRZEBIE

Prenumeratora
bezpłatna infolinia 0 800 15 00 26

KONKURSY TYLKO
DLA PRENUMERATORÓW

Szczęśliwe karty
Chcesz wyjechać
na weekend do
Wdzydz Kiszewskich? Odpo
wiedz na cztery
MCDZUJIRDCK
pytania i prześlij
nam odpowiedzi
tel.(058)68613 13
na kartce poczto
wej do 8 dnia następnego miesiąca.
Co tydzień publikujemy jedno pytanie, a co
miesiąc losujemy nagrodę miesiąca - weekend
dla dwóch osób w hotelu Niedźwiadek we
Wdzydzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie; Kiedy kończy się kalenda
rzowe lato?

Weekend w hotelu
Raz w miesiącu na
weekend będzie
mógł wyjechać do
hotelu La Siesta
nasz Prenumerator z rodziną, jeśli odpowie na
cztery zadane przez nas w tym miesiącu pyta
nia. Wśród osób, które nadeślą odpowiedzi,
wybierzemy tę, która z osobą towarzyszącą
i dzieckiem (do 5 lat) w pensjonacie w Jastrzę
biej Górze skorzysta z dwóch noclegów, wyży
wienia, siłowni, sauny, sali gimnastycznej oraz
z solarium.
Nasze dzisiejsze pytanie: Na jaki cel przeznaczoane są pieniądze z koncertów organizowa
nych przez Kubę Stępniak? Na odpowiedzi
czekamy do 7 października 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".

HOTEL

LA SIi;STA

Ąff Nasi partnerzy
Nasi Prenumeratorzy mogą skorzystać z pre
zentów ufundowanych przez Gabinet Kosme
tyczny Retina.
W każdy pierwszy piątek miesiąca jedna
z osób będzie mogła bezpłatnie wyregulować
brwi oraz skorzystać z 10-minutowego seansu
w solarium.
W każdy trzeci piątek miesiąca jeden z na
szych Prenumeratorów będzie mógł skorzystać
z lO-minutowego seansu w solarium.
W każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca je
den z naszych stałych Czytelników może też
skorzystać z bezpłatnego zaproszenia na strzy
żenie 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 Malborku
pod nr 270 23 05.
Firma Medewan udziela naszym Prenumerato
rom 10-procentowego rabatu na masaż oraz
raz w miesiącu funduje zaproszenie na masaż.
Można je uzyskać telefonując w pierwszy pią
tek miesiąca w godz. 10-10.15 do redakcji
„Dziennika" pod nr tel. 270 23 05.
Z rabatów i zaproszeń można korzystać tylko
na podstawie ważnej Karty Klubu Prenumera
tora (karta i dowód wpłaty).

Nasi Partnerzy
Rabat honorowany
na podstawie ważnej
Karty Klubu Prenumeratora
Salon
110% rabatu
fryzjerski „a „sługi
ul. Kościuszki 5, Malbork

j tel. (055)647-21-30

Solarium
i Gabinet
kosmetyczny

10% rabatu
na usługi

.

al. Kościuszki 5,Malbork

____J tel. (055)647-21-34

NZOZ

MEDEWAN

Poradnia
Rehabilitacyjna

10% rabatu
na masaż
ul. Solskiego 1,Malbork

tel. (055) 647-27-87

•AUTOPOMOC
•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

•SZTUM
Szpital Miejski, ul. Reja 12, tel.
277 20 61
•APTEKI
•MALBORK
Przy Mederi, ul. gen. De Gaulle'a 5, tel. 272 76 11, Pod
Basztą, ul. 17 Marca, tel. 272
22 20, Pod Eskulapem, Ko
ściuszki 40, tel. 272 26 19, Po
łudnie, ul. Konopnickiej 23, tel.
272 50 18, U Kolejarzy, ul.
Dworcowa 2, tel. 612 14 95,
W Kałdowie, ul. Solskiego, tel.
272 80 81, Zamkowa, ul. Jasna
10, tel. 272 22 12, Wielbark,
ul. Głowackiego 12, tel. 272
36 83, Melisa, ul. Michałow
skiego 23c, tel. 272 14 50, Cefarm, ul. Jasna 10, tel. 272 22
12
•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 Gaul!e'a 3, tel. 997,
centrala - 270 28 97, dyżurny 270 28 22, sekretariat KPP 270 28 04, recepcja- 270 28
10, rzecznik prasowy - 270 28
27, całodobowy telefon zaufa
nia - 270 29 97, Straż Miejska,
pl. Słowiański 5, tel. 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
•MALBORK
Wamed, ul. Jasna, tel. 272 49
78, czynna pn.-pt. w godz.
15.30-18, sób. 9-14, T. Sylwestrowicz, 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 do
bę.

Dziennik Malborski

PLANUJ DZIEŃ
•Pomagają uzależnionym
7.00-16.00 Od poniedziałku do'piątku w Centrum Profilak
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy ul.
Nowowiejskiego 48 w Malborku, dyżurują psychologowie
oraz specjaliści terapii uzależnień. W centrum można li
czyć na fachową pomoc i dyskrecję. Bliższe informacje
można uzyskać pod nr. tel. 272 22 22 lub 273 33 33.
•Dla przedszkolaków
16.00-18.00 Od poniedziałku do piątku w Młodzieżowym
Domu Kultury Ratusz na Starym Mieście w Malborku
przyjmowane są zapisy do Klubu Pszczółki Mai. Propozy
cja skierowana jest do maluchów w wieku przedszkolnym,
od trzech lat. Zajęcia będą odbywały się 3 razy w tygodniu.
•Dla samotnych
17.00-22.00 W restauracji Garnizonowego Klubu Oficer
skiego w Malborku przy ul. Sikorskiego 33, odbywają się
zabawy dla samotnych i zakochanych. Wstęp 5 złotych.
•Na aerobik
17.30, 18.30 i 19.30 W Studio Rekreacji Ruchowej Towarzy
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej, przy ul. Piastowskiej
15 w Malborku odbywają się zajęcia aerobiku. Godzina
ćwiczeń kosztuje 5 zł.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 272 28 15.
•Dyskoteka
20.00 Klub nocny Dołek w Malborku przy pl. Słowiańskim,
zaprasza wszystkich chętnych do dyskoteki. Wstęp 7 złotych.

(jotka, Niki)

PLANUJ WEEKEND
14 września
•Nauka jazdy konnej
10.00-18.00 Codziennie w gospodarstwie Jawor w Kamion
ce pod Malborkiem czynna jest szkółka jazdy konnej. Pół
godzinna lekcja pod kierunkiem instruktora kosztuje 20 zł.
Bardziej zaawansowani mogą jeździć sami na maneżu. Za
godzinę trzeba zapłacić 15 zł. Dla chętnych dodatkowo or
ganizowane są wyjazdy w teren. Bliższe informacje można
uzyskać pod nr. tel. 647 80 06.
•Zajęcia na pływalni
10.00-18.00 Codziennie czynny jest basen mieszczący się
w Zespole Szkół Technicznych, przy pl. Narutowicza 14
w Malborku.
Normalny bilet wstępu kosztuje 7 zł, ulgowy 5 zł.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 647 34 37.
15 września
•Dożynki w Lichnowach
11.30 Rada Gminy Lichnowy zaprasza na dożynki. Impreza
rozpocznie się o godz. 11.30 mszą św. w kościele w Lichno
wach. Od godz. 13.30 na boisku sportowym odbędzie się
program artystyczno-sportowy, gry i zabawy. W międzycza
sie wręczone zostaną także nagrody w konkursie „Piękna
posesja". Na godz. 20 organizatorzy zaplanowali zabawę
dożynkową.
•Święto plonów w Miłoradzu
14.00 Rada Gminy Miłoradz zaprasza na zabawę dożynko
wą. Impreza odbędzie się na stadionie gminnym w Miłora
dzu. W programie występy zespołów, gry i zabawy oraz wy
bór najpiękniejszego wieńca dożynkowego oraz tańce.

(Niki)

ZAPROSZENIE DO KINA
malborskim kinie
Klubowe przy ul. Si
korskiego 33, podczas
weekendu można obejrzeć
filmy: „Bad company" o godz.
18 oraz „E=mc2" o godz. 20.
Ostatni film opowiada o nie
typowym gangsterze, który
postanawia zdobyć tytuł na
ukowy doktora oraz o pery
petiach nieprzypadkowo za
plątanego w tę sprawę pra
cownika akademickiego.
Dla Czytelników „Dziennika Kadr z filmu „E=mc2".
Fot. materiały promocyjne
Malborskiego" przygotowaliśmy niespodziankę. Osoba, która o godz. 9, pierwsza za
dzwoni dziś do redakcji pod rir tel. 270 23 03, otrzyma bez
płatne zaproszenie na film. Zapraszamy do zabawy. Ponad
to, przypominamy, że aktualny repertuar kina można zna
leźć na naszej stronie w Internecie www.malbork.naszemiasto.pl.

INFORMACJE
DLA CIEBIE
•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 Gaulłe'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 2419, 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, teł. 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, j§ Kopernika
10, tel. 272 73 71 czynny w godz.
8-16, Urząd Celny, al. Wojska Pol
skiego 90a, teł. 272 84 85
•MIŁORADZ
Urząd Gminy w Miłoradzu, ul.
Żuławska 9, tel. 271 15 31 czyn
ny w godz. 7-15
•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

Kawa i deser w Caffe Salsa
dla Ciebie gratis

•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

Zamów prenumeratę O 8001500 26

Malbork Prezydium, tel. 647 10
12, ul. Dworcowa, tel. 801 72 02
•PRZEWOZY MIĘDZYNARODOWE
Malbork, tel. 272 08 08

(Niki)

PROMOCJA

prenumeratorów
Dziennika Bałtyckiego

h

Zadzwoń w piątek tel. 270-23-05
w godz. 10-10.15

112

piątek
13 września 2002 r.

|
(11li

SERCA DWA
•Jestem 22-letnim, sympatycznym chłopakiem. Studiuję.
Interesuję się wieloma rzeczami, lubię m.in. słuchać muzyki,
uprawiać sport. Wobec dziewczyn jestem opiekuńczy i czuły.
Chętnie poznałbym mił§, szczupłą, niepalącą i długowłosą 1722-letnią dziewczynę (najlepiej z Gdańska). Nr tel. i ewentualne
foto przyspieszą kontakt. Krzysiek.
sygn. 1830

Będzie się
działo

no

Kina
UHi

Neptun
ul. Długa 57
tel.301-82-56

Pianista

Kameralne
ul. Długa 57
tel.301-53-31

USA (15)
Piękny umysł
Polska (15)
Haker
Ziemia niczyja
Boś./Herc. (15)
Retrospektywa filmów Toma Tykwera

Helikon
ul. Długa 57
tel.301-53-31

Pianista
Dziea niebios
Ziemia niczyja
Haker

•
Mam 19 lat, jestem brunetką o niebieskich oczach, zgrabnej
figurze, bez nałogów, sympatyczną, o pogodnym charakterze.
Uczę się w technikum. Poznam pana do lat 25, bez nałogów,
wrażliwego, uczciwego, z poczuciem humoru.
sygn. 1832

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

Lilo i Stich
Scooby Doo
E=mc2
Śmiertelna wyliczanka
Bad Company

•Panna, 33 lata, długowłosa blondynka (162/52), pracująca i
studiująca zaocznie (4 rok), wychowująca 6-letnią córeczkę,
pozna kulturalnego kawalera, pracującego, szukającego stałego
związku, bez nałogu alkoholowego. Panowie z ZK wykluczeni.
Romantyczka z okolic Gdańska.
sygn. 1833

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

Kola
Powrót idioty
Samotni
Pokaz DKF filmu Petera Brooka

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

Stuart Malutki
Pianista
Haker
Austi Powers
i złoty członek

•
Mam 22 lata, 168 cm, szukam partnera, z którym mogłabym
odkrywać nowe miejsca na ziemi, oglądać romantyczne filmy,
liczyć gwiazdy na niebie, dobrze bawić się na koncertach
rockowych, jeździć rowerem. Jeśli masz długie włosy, 21-26 lat,
jesteś szczery, tolerancyjny i masz dość samotności, to odezwij
się. Aga z Gdańska.
sygn. 1834
•„Żeby móc milczeć tak i wszystko powiedzieć, żeby każdy
zrozumiał mnie...", a może zamiast wszystkich będziesz ty? 21ietnia blondynka, zdecydowanie o romantycznym zapatrywaniu
na świat, czeka na swoją połówkę owocu. Może to właśnie ty
jesteś tą osobą, która wypełni pustkę w moim monotonnym
życiu?
sygn. 1835
•
Wdowa po 60,165 cm, szczupła, wykszt. średnie, własne M,
finansowo niezależna, zainteresowania wszechstronne. Lubię
piękno przyrody, długie spacery. Poznam pana o takich samych
walorach, wiek 65-70 lat, wzrost powyżej 175 cm. Optymistka z
Gdyni.
sygn. 1836
•
Jestem indywidualistką, realistką z pewną dozą romantyzmu
i fantazji, naturalną, skromną, pogodną i bezkonfliktową. Lubię
książki, przyrodę, sztukę. Cenię dobroć, życzliwość, takt,
sumienność i prawdę. Honor stawiam przed korzyściami
materialnymi. Nie lubię egoizmu i pedanterii. Poznam pana w
wieku 63-78 lat, oczekuję kultury duchowej, nękające choroby
nie eliminują kandydata.
sygn. 1837
•
Kawaler, 39/175/75, przystojny brunet, pozna pannę o
atrakcyjnym wyglądzie i figurze, do 40 lat, wykszt. wyższe.
Proszę o fotografię. Cel matrymonialny.
sygn. 1838
•
Wdowiec, 75/176/85, bez nałogów, finansowo niezależny.
Mieszkam na wsi, mam własny, duży dom, mieszkam sam.
Poznam panią do lat 70, bez nałogów, która pragnie zamieszkać
na wsi. Cel matrymonialny.
sygn. 1839
•Szczupła, o łagodnym usposobieniu, wykszt. wyższe,
finansowo i mieszkaniowe niezależna, pozna dobrego
człowieka, niematerialistę. Mniej ważny twój wygląd i status
materialny, bardziej - skala wartości, osobowość i to, czy
potrafilibyśmy się zrozumieć i zaprzyjaźnić.
sygn. 1840
•Jeśli miłość dla ciebie to nie tylko seks, nie gonisz na siłę za
pieniędzmi, masz czas na refleksje, potrafisz cieszyć się
drobiazgami - to może potrafilibyśmy się zaprzyjaźnić.
Delikatna, szczupła, chyba ładna, na pewno miła, tolerancyjna,
wyrozumiała i absolutnie niekonfliktowa, wykszt. wyższe,
finansowo i mieszkaniowo niezależna czterdziestokilkulatka.
sygn. 1841

Jeśli jesteś 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.

Stuart Malutki
Haker

Polonia
ul. Boh. Monte
Cassino 55/57
teł. 551-05-34

Bałtyk
ul. Bohaterów
Monte Cassino 30
tel.551-18-56

Kosmos
ul. Młyńska 2

10 zt
12 ztn.10ztu.

14.20
16.45
18.30
20.30

12 zł n. 10 zł u.

Francja/Pol. (15)
Iran (15)
Boś./Herc. (15)
Polska (15)

13.15
15.45
17.20,19.10
20.55

12 zł n. 10 zł u.

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

13.30
15
16.45
18.30
20.30

12 zł n. 10 zł u

17
18.50
20.40
22.30 pt.

12 zł n. 10 zł u

13.25,15.05
16.45
19.30
21.15

12 zł n. 10 zł u

USA (b.o.)
Francja/Pol. (15)
Polska (15)
USA (15)

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

15
16.30
18.30

USA (15)

20.15

Pianista
Haker

Francja/Pol. (15) 15.30,18.15
Polska (15)
21

Wista
ul. Dąbrowskiego 11

Sokół
al. Jana Pawia I11
tel. 562-21-03

Francja/Pol. (15) 8.45
20.15
USA(b.o.)
11.20,13,16.30
Polska (15)
14.40,18.15

Stuart Malutki
Haker
Austin Powers
i złoty członek
Szyfry wojny

u|

•
Jestem panną, katoliczką wierzącą i praktykującą. Mam 24
lata, wyższe studia i stałą, dobrą pracę. Urodziłam się i
wychowałam w Gdańsku. To moje ukochane miasto. Szatynka,
zgrabna, 177 cm, ładna. Szukam partnera - kawalera, katolika,
wysokiego, nieszukającego przygód, bez nałogów. Panowie z ZK
wykluczeni.
sygn. 1831

L

Tytuł

Produkcja/wiek

Godzina

Raport mniejszości
Niebo
Afera naszyjnikowa
Austin Powers
i złoty człowiek
Pianista
Stuart Malutki 2
Czarny rycerz
Mr Bones
Śmiertelna wyliczanka
Bad Company
Ręka Boga
E=mc2
Ostrożnie
z dziewczynami
Scooby Doo
Śnieżne psy
Facedwczemi2
Asterix i 0belix
.Micia
lYllbJd l^lannałr^
McUpdlld
Epoka lodowcowa
Dzień świra

USA (15)
USA (15)
USA (15)
U$A(15r

19 sob., niedz.
12.45,17.30,20
12.30,15,19.30
12,14,18,20

Francja/Pol. (15)
USA (b.o.)
USA (15)
RPA (12)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
Polska (15)
USA (15)

10,13,16,19,22 pt., sob., 11,14,17,20 niedz.
10,12,14,16,18
14,18,22
12.45
19.15,21.45
15,19.30,21.45 pt., 14.45,22 sob., niedz.
22
13.30,15.30,17.30,19.45,22
17,20,22

USA (12)
16
USA (b.o.) dubbing 10.12
USA (12)
16
Francja (b.o.) dubbing 11.15,14.45,17
USA (b.o.)
Polska (15)

11
22
po godz. 17 pt.-niedz.-17 zł
1ulgowe -10 zł
1studenckie -14 zł
•
grupowe -10 zł
•
wtorki -10 zł

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

12 zł n. 10 zł u

Scooby Doo

USA (12)

Faceci w czerni
40 dni i 40 nocy

USA (15)
USA (15)

14.15,17.30 pt. 12 zł n. 10 zł u
17.30 sob.
14.15,17.30 niedz.
15.45,20.35
19

19
21

Superkino Krewetka, Gdańsk
ul. Karmelicka 1, www.superkino.info

MULTIKINO

18
20.30

USA (15)
USA (15)

SUPERKIN0 KREWETKA

1normalny
do godz. 17 pon.-czw. -15 zł
do godz. 17 sob.-niedz.-16 zł
11normalny
po godz. 17 pon.-czw -16 zł

USA (15)
Polska (15)

Impostor
Niewierna

I

www.naszemiasto.pl

12 zł n. 10 zł u

10 zł

Podróż w czasie z Austinem Powersem
Austin Powers to najlepszy agent brytyjskiego wywiadu.
Wprawdzie przez większość czasu zachowuje się jak idio
ta, ale to tylko pozory. Jest sprytny, niezawodny, nie zna
strachu i potrafi omotać każdą kobietę. Ma imponująco
owłosioną klatkę piersiową, zgryz godny chomika i świń
skie poczucie humoru. Jest jak połączenie pomysłowego
Dobromira i Hansa Klossa. Jak można go nie kochać?
Austin (Mike Myers) powraca po raz trzeci.
Tym razem w otoczeniu gwiazd. W „Austin Po
wers i Złoty Członek" u jego boku pojawi się
Beyonce Knowles, wokalistka zespołu
Destinys Child. Objawi się nam
ojciec Powersa o uroczej apa
rycji Michaela Caine'a. Poja
wi się znany z „Cudownych
lat" Fred Savage. A w epi
zodach przez ekran
przewijać się będą tłu
my najznakomitszych
postaci ze świata roz
rywki. Kto - to ma być
niespodzianka. Ale
mówiło się już o Tomie
Cruisie, Britney Spears, Gwyneth Paltrow
i Kevinie Spaceyn.
Fot. materiały promocyjne
Brzmi kusząco... (ma)

Tytuł

Produkcja/wiek

Godzina

Austin Powers
i złoty członek
Haker

USA (15)
Polska (15)

Niebo

Włochy (15)

The wash
Hiphopowa myjnia
11.09.01
Asterix i Obeiix
- Misja Kleopatra
Bad Company
E=mc2
Faceci w czerni 2
Gwiezdne wojny
- Atak klonów
Mr. Bones
Ostrożnie
z dziewczynami
Pianista
Scooby Doo
Śmiertelna wyliczanka
Ziemia niczyja

USA (15)

13.05,15.10,17.15,19.20,21.30 pt.-niedz.
23.45 pt., sob.
12.30,14.30,16.30,18.35,20.35 pt.-niedz.
23.15 pt., sob.
11.15,15.55,18.05,20.15 pt.
13.30,15.55,18.05,20.15 sob., niedz.
14, 16.15,18.20,21.05 pt., 23.30 pt., sob.
11.45,16.15,18.20,21.05 sob, niedz.
13,17.45,20.45 pt., 17.45,20.45 sob., niedz.
10,14.15,18.50

Epoka lodowcowa
Lilo i Stich
Potwory i spółka
Stuart Malutki 2
Śnieżne psy

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

USA (15)
Francja (b.o.)
USA (15)
Polska (15)
USA (12)
USA (12)
dubbing
RPA (12)
USA (15)

19,21.45
10.45,15.20,20 pt, 17,22 sob, niedz.
12.15,16.45
10.45 sob, niedz.
13.30 pt, 11.15 sob,niedz.
15.30,19.55,22 pt.
15.30,17.40,22.05 sob, niedz.
9,12,15,18,21
11,15.40 pt.,11,13,15.40 sob, niedz.
12.50,17.30 pt, 13.45,19.05 sob, niedz.
12.45,17.40,21.20 pt.
12.45,19.55,22 sob, niedz,
9.15,11.45 pt, 9.15,14 sob., niedz.
9.45
10.15
9.30,11.30,13.20,15.15,17.05
10.30

Francja/Pol. (15)
USA (12)
USA (15)
Boś./Herc. (15)

* Tanie wtorki -10 zł
ff normalny 14 zł
«bilety week. do godz. 17-14 zł
® bilety week. po godz. 17 -17 zł
K dziecięcy -10 zł

«szkolny pon.-czw. -12 zł
*poranki sob, niedz. - 8 zł
•studencki pn.-czw.-12 zł
•
grupowe -10-14 zł

SILVER SCREEN
Centrum Rozrywki Gemini, Gdynia,
ul. Waszyngtona, tel. 628-18-00, www.silverscreen.com.pl
Tytuł

Produkcja/wiek

Godzina

Niebo
Austin Powers
i złoty członek
Haker
Pianista
Bad Company
Śmiertelna wyliczanka
Ziemia niczyja
E=mc2
Ostrożnie
z dziewczynami
Mr Bones
Suma
wszystkich strachów
Włamanie na śniadanie
Niewierna
Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra
Stuart Malutki 2
Scooby Doo
Lilo i Stich
Epoka lodowcowa

USA (15)
USA (15)

17.30,19.45,21.50
15,17.15,19.30,22.50

Polska (15)
Fr./Pol. (15)
USA (15)
USA (15)
Boś./Herc. (15)
Polska (15)
USA (15)

10,14.30,19,21
9.30,12.30,15.30,18.30,21.30
12,16.30,20
14.15,19.15,21.40
15.40,20.30
15.45,18f 20.15,22.15
13.30,22.40

RPA (12)
USA (15)

11,17.45
12.15,21.45

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

14.45,22.30
17.20
9.20,11.45,17
•

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

1do godz. 12 pon.-czw. -14 zł
a w godz. 12-17 pon.-czw. -16 zł
ipo godz.17 pon.-czw. -18 zł
•
do godz. 12 piątek -16 zł
^pogodz. 12 piątek -19 zł

9.45,11.30,13.15,15.15
10.30 pt., 9.40,11.40,13.40 sob, niedz.
10.15
10.45,12.45
•sob., niedz.-19 zł
8 ulgowe-12 zł
S studenckie -14 zł
•Tanie wtorki -10 zł
•
grupowe (inf. u kierownika kina)

I
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A-klasa. Zmiana na pozycji lidera

najciek a w s z y c h

meczów
minionej
kolejki A-klasy należał poje
dynek Sokoła Mareza z do
tychczasowym liderem, Po
wiślem Olimpią II Sztum.
Marezianie wygrali 4:0 (1:0).
Po tej porażce sztumianie
stracili pozycję lidera. Z ich
potknięcia skorzystał LKS
Waplewo.
- Przeciwnicy grali bardzo
dobrze, szczególnie na po
czątku meczu - mówi Daniel
Wesołowski, trener Powiśla
Olimpii II. - Nas dopadł kry
zys. Jedynymi wyróżniający
mi się zawodnikami byli
Marcin Frąckowiak i Damian
udziński; który dwoił się
Wttroił na boisku.

Dużo spięć
Najwyraźniej zawodnicy
Sokoła wzięli sobie do serca
krytykę, jaka spotkała ich po
porażce ze Sportingiem II
Leźno, gdyż w meczu z Powi
ślem Olimpia II dominowali
na boisku i zwycięstwo
4:0 można uznać za" naj
mniejszy wymiar kary, jaki
spotkał gości. W spotkaniu
nie wystąpił grający trener
Sokoła, Roman Woliński,
gdyż zatrzymały go obowiąz
ki zawodowe.
Mecz rozpoczął się od zde
cydowanych ataków gospo

darzy
które
przyniosły
w 7 minucie pierwszą bram
kę. Po indywidualnej akcji
Zbigniew Kisielewski poko
nał bramkarza gości. Ewi
dentny błąd popełnił pomoc
nik Polonii Olimpii II, który
stracił piłkę przed swoim po
lem karnym. Akcje były pro
wadzone w szybkim tempie
i co chwilę dochodziło do
spięć pod bramką gości, któ
rzy pierwszy groźny strzał
oddali w 25 minucie. Prowa
dzenie Sokoła utrzymało się
do przerwy i była to w dużej
mierze zasługa golkipera
sztumian, jak i słabej sku
teczności gospodarzy Po jed
nej z kontr piłka po strzale
Romana Lipiaka uderzyła
w słupek bramki Powiśla.

Dwa karne
Po zmianie stron gospoda
rze nadal dyktowali warunki
gry W 58 minucie na 2:0 pod
wyższył Zbigniew Kisielew
ski. Nadal przewaga Sokoła
była bezdyskusyjna. W 85 mi
nucie boisko z powodu kon
tuzji opuścił Zbigniew Kisie
lewski, brutalnie sfaulowany
w polu karnym gości. Rzut
karny wykorzystał kapitan
Sokoła, Krzysztof Jaranowski.
Tuż po wznowieniu gry
pierwsza ofensywna akcja
marezian również zakończy
ła się rzutem karnym dla go
spodarzy, po faulu na Toma
szu Gburczyku. Tym razem

z 11 metrów bezbłędnie
strzelił Sławomir Hajdamowicz, ustalając końcowy wy
nik tego jednostronnego me
czu.
Olimpia następny mecz
rozegra u siebie w niedzielę,
o godzinie 15. Jej przeciwni
kiem będzie Delta Miłoradz.

Zaczęto się
bardzo źle
W Dziemianach z tamtej
szym KS przegrał 2:5 Bałtyk
Sztutowo.
Bałtyk:Szmydt (46 Błażuk)
- Matyszewski, Banasik, Su
ska, Kwiecień, Adamowicz,
Kujaszewski,
Kucharski,
Holcblat, Obara, Ziarko.
Goście dość szybko stracili
pierwszą bramkę, a kolejne
dwie dla gospodarzy padły
w krótkich odstępach czasu.
Po 15 minutach Bałtyk prze
grywał już 0:3. Taki obrót bo
iskowych wydarzeń nie zała
mał jednak przyjezdnych.
Wręcz przeciwnie, nadal
śmiało atakowali. Ofensywa
Bałtyku przyniosła efekt w 31
minucie. Holcblat obsłużył
prostopadłym
podaniem
Ziarko, a ten strzelił po ziemi
w prawy róg. Do przerwy wy
nik się nie zmienił, chociaż
goście mieli doskonałą sytu
ację do strzelenia kontakto
wego gola.
Na początku drugiej poło
wy gospodarze strzelili

Piłkarze Bałtyku Sztutowo w nowym sezonie ciągle nie mogą się odnaleźć™ AnnaArem

czwartą bramkę i wydawało
się, że Bałtyk nie będzie już
w stanie nic zrobić, jednak
w 55 minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Oba
ry, Banasik popisał się pięk
nym strzałem z woleja z-10
metrów i piłka wpadła pod
poprzeczkę. Ostatnie słowo
należało jednak do gospoda
rzy, którzy ustalili wynik na
5:2.

Q5er~z Wapiewa"
0 pozycję lidera walczył A-klaśowy LKS Waplewo podczas wyjazdowe
go spotkania z Tęczą Siwiałka. Działacze klubowi, jak i kibice, nie mo
gą narzekać - LKS wygrał 3:1. Miejscowi wyraźnie ustępowali go
ściom. Na pierwszego gola kibice nie czekali zbyt długo, gdyż po sku
tecznym ataku na bramkę przeciwnika Rafał Bednarek celnie strzelił
w 20 min.
Dobrą formę waplewianie potwierdzili w II połowie spotkania. W 60
min Andrzej Tietz podwyższył na 2:0. Co prawda, Tęcza Siwiałka zdo
była kontaktową bramkę, ale nie stać jej było na więcej. W końcowych
minutach gola zdobył Piotr Niemczyk.
LKS Waplewo gościć będzie w niedzielę o godz. 17 KS Dziemiany.

(kos)

(MF, ika, Jac)

jB-klasa. W Stegnie marazm po spadku, w Orłowie historyczne zwycięstwo

Ztamana noga zatamała Nadmorzanina

| derbach gminy Ste
gna, w rozgrywkach
B-klasy, przeciwni
kiem Czarnych Przemysław
był Nadmorzanin Stegna. Po
jedynki między tymi druży
nami są zawsze bardzo cieka
we. Mecz w Przemysławiu ob
serwowało blisko 150 kibiców

Chodziło o prestiż
To był ważny pojedynek
dla obu zespołów. Nadmorza
nin spadł z A-klasy natomiast
awans do niej jest celem
Czarnych. Spotkanie rozpo
częło się od groźnej sytuacji
dla gości. W 6 minucie Niedź
wiedź z rzutu wolnego trafił
w poprzeczkę. Minutę później
Barcik dobijał strzał Niedź
wiedzia, ale sędzia nie uznał
gola, gdyż zawodnik Nadmo
rzanina był na spalonym.
W 16 minucie miał miejsce
incydent, który w dużek mie
rze zdecydował o przebiegu
gry. Barcik atakował wślizgiem piłkę, zderzył się
z przeciwnikiem i złamał no
gę. Zawodnik został przewie
ziony do szpitala. Ta sytuacja
załamała piłkarzy ze Stegny.
W 33 minucie padła pierwsza
bramka dla Czarnych, po
strzale Kamila Fortasa. Jesz
cze przed przerwą, w 44 mi
nucie, na 2:0 podwyższył Sła
womir Smoliński strzałem

w lewy dolny róg. Kiedy już
się wydawało, że w pierwszej
części gry wynik się nie zmie
ni, kontaktową bramkę dla
Nadmorzanina strzelił Niedź
wiedź, który po dośrodkowaniu z rzutu rożnego mocno
uderzył głową.
Po przerwie gra była
w miarę wyrównana, lecz go
spodarze
„przycisnęli"
w ostatnich minutach, czego
efektem były dwie bramki.
W 70 minucie po rzucie roż
nym Tomasz Popielarz pod
wyższył wynik strzałem gło
wą. Osiem minut później,
również po rogu, rezultat na
4:1 ustalił Dariusz Świątek,
również głową.

Główki i okienko
Pierwsze zwycięstwo od
niósł Orzeł Orłowo. Debiutant
wygrał z Lisovią Lisewo 4:1.
Orzeł:Antonkiewicz
Więckowski (62 Słapik), Król,
Piotrowicz, Gąska, Zwolicki,
Jarzemski (84 Czub), Niem
czyk, Michalak (50 Siudak),
Włodek, Kwiatkowski (69
Błaszczyk).
Już w 3 minucie gospoda
rze objęli prowadzenie. Do
dośrodkowania z rzutu roż
nego najlepiej ustawił się
Król, który strzałem głową nie
dał szans bramkarzowi. Po 20
minutach Orzeł prowadził już

2:0, niemal po kopii akcji
z początku meczu, jednak tym
razem strzelcem był Włodek.
Na kolejną bramkę licznie
zgromadzeni kibice czekali
zaledwie siedem minut. Na
strzał z dystansu zdecydował
się Zwolicki. Bramkarz zdołał
wybić piłkę, ale przy dobitce
Niemczyka nie miał już naj
mniejszych szans.
W 37 minucie gospodarze
prowadzili 4:0. Niemczyk ob
służył dokładnym, prostopa
dłym podaniem Kwiatkow
skiego, a ten strzałem
z pierwszej piłki, w okienko,
pokonał bramkarza gości.
Kiedy wydawało się, że do
przerwy wynik już się nie

zmieni, niespodziewanie Li
som zdobyła gola. Rzut wol
ny z 23 metrów wykonywał
Gapiński. Bramkarz Orła od
bił piłkę przed siebie, a na to
już czekał Jakubowski, który
z najbliższej odległości dopeł
nił formalności.
W drugiej połowie oba ze
społy nie grały już z takim
zaangażowaniem,
jak
w pierwszej. W 60 minucie
doskonałą sytuację zmarno
wał Kwiatkowski, który
z 5 metrów nie trafił w bram
kę. Dziesięć minut później
wynik mógł podwyższyć
Zwolicki, ale z 10 metrów
również spudłował.

(Jac)

Nastroje

-

B-klasowe Powiśle II Stary Targ uległo na wyjeździe 1:4 Rodłu Trzciano.
Trener Zdzisław Barański myśli o wzmocnieniu linii obronnej. Honoro
wego gola dla starotarżan zdobył Marcin Króla w 41 min. W niedzielę
0 godz. 12 rezerwy Powiśla podejmować będą w Szropach zespół
Czarnych Przemysław.
Dużo lepsze nastroje ma po ostatnim meczu inny zespół z Powiśla, Bły
skawica Postoi in. Wygrała u siebie z Błękitnymi Ząbrowo II 3:0.
W pierwszej połowie spotkania postolinianie strzelili dwa gole. W dru
giej sędzia pokazał dwie czerwone kartki rywalom Błyskawicy:jedną za
zagranie ręką w polu karnym, a drugą za niesportowe zachowanie. Ze
spół z Postolina nie wykorzystali karnego, wielu dogodnych sytuacji
1 swoją przewagę udokumentował tylko jedną bramką. - Rzeczywiście,
skuteczność trochę kulała - komentuje Tomasz Malewski, bramkarz
Błyskavyicy.
W sobotę postolinianie zagrają w Ryjewie. Początek spotkania o godz.
17
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Orzeł Orłowo odniósł ważne zwycięstwo, pierwsze
w krótkiej historii klubu, założonego przed obecnym
SeZOnem.

Fot. Anna Arent

mDzienni

piątek
13 września 2002 r.

Mi
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Malborscy kajakarze szlifują formę

Zajęcia w siłowni
MALBORK. Do Uczniowskiego Ludowego Klubu
Sportowego Rzemieślnik mogą zgłaszać się
dziewczęta i chłopcy, którzy chcieliby zostać jego
członkami.
- Chętnych zapraszamy od poniedziałku do piąt
ku do siłowni mieszczącej się przy ul. Słowackie
go 64. Każdy, kto się zgłosi, będzie mógł spróbo
wać swoich sił. Propozycja skierowana jest przede
wszystkim do osób, które ukończyły 13 łat, jednak
zapraszamy również dorosłych - mówi Stanisław
Partyka, prezes klubu.
Chętni będą mieli do dyspozycji różnego rodza
ju przyrządy kulturystyczne. Pod okiem trenera
poznają podstawowe zasady podnoszenia cięża
rów.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 272
26 75.

(jatka)
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

GRATIS
UPUSTY CENOWE
PROMOCJA TRWA
DO 31.10.2002 R.

MITSUBISHI
CRRISMR

Autoryzowany Dealer MARGO sp. z o.o.
Gdańsk, ul. Nad Jarem 28, tel. 303-34-44
ul. Abrahama 1, tel. 552-38-33
Gdynia, ul. Morska 244, tel. 663-33-33
HYDRAULIK, konserwator, renci
sta- różne uprawnienia, uczciwy,
(058)672-72-48
KIEROWCA- doświadczony, han
dlowiec, dyspozycyjny, 42- letni,
świadectwo
kwalifikacji,
(058)677-09-26
KELNERA, kelnerkę, tel. 67491-58

KIEROWCA kat. BC, 43- letni,
świadectwo kwalifikacji, wózki wi
dłowe, uczciwy, 0603-277-765
KIEROWCA kat. BC, 43- letni,
świadectwo kwalifikacji, wózki wi
dłowe, uczciwy, 0603-277-765

LEKTORÓW języka angiel
skiego i niemieckiego za
trudni renomowana szkolą,
atrakcyjne zarobki tel.
055/233-22-71, 0600/391963

KIEROWCA posiadam Mercedes
blaszak -praca oprócz piątków,
055/276-25-24.

MURARZY (brygadę)- zatrudnię,
tel. 676-00-68, 0607-081-395,
0505-135-262

KONSERWATOR stróż, podej
mie pracę z zakwaterowaniem
lub inne propozycje 0607/559394

REPREZENTANTÓW handlo
wych, pracowników biurowych,
magazynowych, 1500- 2500 mie
sięcznie, 664-07-97
MŁODYCH, bezrobotnych, cieka
we, wysokopłatne stanowiska
w promocji, reklamie- oferujemy
szkolenia, możliwości szybkiego
awansu, 623-54-59
OSOBĘ do handlu karmą dla
psów i kotów z regonem i trans
portem zatrudnię. Teren Staro
gard Gd., Tczew, Kościerzyna,
tel. 0609/06-10-27
PRACE chałupnicze zleci produ
cent. „Akcept" 90-261 Łódź, Jara
cza 17 (042) 633-56-92, (042)
633-54-97
PRACOWAŁEŚ w Niemczech,
Holandii, Austrii, odbierz podatek
najtaniej!
Najskuteczniej!
058/301-82-63

BARMAN, kucharz, kelner, tel.
0691/678-633
ELEKTRYK średnie, automatyka,
elektronika, pneumatyka, kompu
ter, „B", uprawnienia URE1KV. 0506-843-694
GERMANISTA emeryt, nauczy
ciel niemieckiego, poszukuje pra
cy w hotelu lub prywatnie,
058/672-49-35

KSIĘGOWA, 7 lat praktyki, do
świadczenie, ZUS, ptace, pełna
księgowość, (0607)69-06-84
MALARZ- cekoluje, tapetuje, inne
ogólnobudowlane, 0691-798-643
MASAŻYSTA- masaż klasyczny,
udchudzający,
leczniczy,
(0506)99-73-10
MASAŻYSTA podejmie pracę,
masaż klasyczny, odchudzający,
leczniczy, (0506)99-73-10
OPERATOR ładowarki kl. II i spy
charki, 15 lat praktyki, (058)67394-77 po 18.00
OPIEKUNKA, zaopiekuję się
dzieckiem, (058)778-11-06
POMOC domowa, 0691/826-604.
ABSOLWENTKA dobra znajo
mość języka niemieckiego, an
gielskiego, znajomość obsługi
komputera 055/279-69-18
ABSOLWENTKA praca biurowa,
wykształcenie średnie, obsługa
komputera, doświadczenie biuro
we 0605//297-301
MŁODE małżeństwo szuka pracy
w gastronomii na sezon zimowy,
minimum sanitarne, mile widzia
na praca za granicą, tel.
0601/678-633 lub 0601/566-411
PANI wiek i wykształcenie śred
nie (renta) OW, Pensjonat, opie
kunka, 0608/382-041 po 18.00
POMOGĘ w budowie domów,
tynki, dachy, wykończenia, słup
ki, ogrodzenia, tel. 0503/650-220
po godz. 18

MITSUBISHI
MOTORS

Przerwana tradycja

pierwszy
w 39-letniej hi
storii za
wodów odwołano regaty
kajakowe o puchar Nogatu
im. Józefa Wiatra. Powodem
były złe warunki na rzece
Nogat.
- Decyzję podjęliśmy
w ostatniej chwili. Musieli
śmy powiadomić zawodni
ków z ponad 12 klubów,
które zgłosiły chęć udziału
w regatach - wyjaśnia An
drzej Lewandowski, trener
z Malborskiego Klubu
Sportowego Nogat, współ
organizator imprezy. - Po
wodem były względy bez
pieczeństwa. Od kilku tygo
dni na rzece panują bajdzo
niesprzyjające
warunki.
Roślinność, która bardzo
się rozrosła, utrudnia poru
szanie się kajakiem. Nie
możemy pozwolić sobie na
ryzyko.
A. Lewandowski zapew
nia, że zawody odbędą się
za rok, jednak w innym ter
minie.
- Na pewno będziemy
kontynuować
imprezę,
zwłaszcza że regaty te mają
blisko 40-letnią tradycję.

OLTCIT, poj. 1100,1992 r.,l wła
ściciel, przebieg 39.000 km, cena
1.500 zł, tel. 052/398-51-42 lub
0608/899-660

RENCISTA, 28- letni, pilnie, szu
kam pracy chałupniczej lub jako
pomocnik stolarza, 0503-953-368

OPEL Kadett, 130 HC, 5 - drzwi,
1983 r., cena 2.500 zł, Chojnice,
tel. 0504/623-255

RENCISTA 48- letni, prawo jaz
dy, podejmie pracę jako dozorca,
parkingowy, inne, (058)672-9319

OPEL Kadett, 1500, diesel, 5 drzwi, AF, S, cena 8.200 zł, pil
nie, tel. 052/398-63-29

AUT0M0T0

OPEL Kadett, 1980,3.500 zł, poj.
1200, (058)778-11-06
OPEL Kadett Comtfl 1988 r. 1.6
D na części 0692/742-642
OPEL Omega 2.0 i 1992 r. boga
te wyposażenie, 13800 zł
0600/917-130
OPEL Vectra, poj. 1.8, benz.,
1992 r„ cena 13.000 zł, zadbany,
pełana dokumentacja, wyposażo
ny,tel. 052/397-80-76

FIAT 126p, 1993 r„ cena 2.300
zł, do uzgodnienia, tel. 052/39863-86 lub 0503/518-225
FIAT 126p, nowe opony, stan
bdb, 83 r., ciemne szyby, 550 zł,
(0608)74-69-19
FIAT 126 P 650,1987 r. kolor bia
ły, stan bdb. tel. 055/278-35-50
po 17.00; 0503/-097-500
FIAT Cinquecento 700 1998 r. 38
tys. km, niebieski, stan bdb.
055/261-76-65
FIAT Ducato2.5 d 1994 r. 6- cio
osobowy blaszak 0607/262-068
FIAT Seicento 2002, odbiór z sa
lonu, pilnie, bardzo atrakcyjna ce
na, 055/272-75-71.
FORD Escort 1.8 benzyna, 1992
rok, SP, AF, 055/272-91-17.
FORD Fiesta, poj. 1,8 D, 1991 r.,
150.000 km, grafitowy, 3 - drzwi,
szyberdach, radiomagnetofon,
pełna dokumentacja, cena 7.800
zł, tel. *052/398-64-13 lub
0503/727-541
FORD Transit - sprzedam lub zaminię na osobowy, 1984 r., tel.
052/397-46-75 Chojnice

\
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Jutro malborscy kajakarze wezmą udział w mistrzostwach okręgu w Sztumie.
Fot. Piotr Szymański

Zastanawiamy się nad
przełożeniem ich na maj
lub czerwiec - dodaje.
Mimo że odwołano rega
ty kajakowe o puchar No
gatu im. Józefa Wiatra, malborskich zawodników bę

dzie można zobaczyć już
w sobotę podczas mi
strzostw okręgu w kajakar
stwie, które odbędą się
w Sztumie.
- Wystartuje około 40
osób z klubu Nogat i Bom-

bek. Będzie to zaprawa
przed kolejnymi zmagania
mi, które odbędą się w Byd
goszczy. Tam kajakarze bę
dą walczyli o mistrzostwo
młodzików - dodaje trener..
(jotka)
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PRACĘ chałupniczą na umowę
zlecenie, bezpośrednio z procudentem, bez pobrań, podejmę
0607/559-394

UCZCIWY- 29- letni, średnie, so
lidny, bez nałogów- poszukuje
pracy, 0604/282-305

s ysssm

PEUGEOT 405, Combi, 1991 r.,
WS, CZ, ES, S, KT, relingi, cena
12.000 zł, tel. 052/397-57-17 lub
052/398-10-32
POLONEZ, 1.6,1993 r., czerwo
ny, stan bardzo dobry, sprzedam
lub zamienię, tel. 052/397-15-33
lub 052/398-83-54
POLONEZ 1.5, gaz, 1990 rok,
turkus, hak, 2000 zł, 055/647-74-

PRZYCZEPKA samochodowa turystyczna
sprzedam
tel.
052/398-80-88
SKUTER Simson, 1990 r., nowy
silnik, 2400 zł, (055)247-23-73

100- auta powypadkowe

0604-235-892

I000-

auta

rozbite,

0604-228-214

ALUFELGI, 1,3 z oponami i alufelfami 1,5,2 szt., cena do uzgod
nienia, tel. 0602/657-927 lub
0606/594-201

LANCIA Prisma, 1985 r., poj. 1,6
cm 3, gaz, bardzo tanio sprze
dam, cena 3.500 zł, tel. 052/39735-65

CZĘŚCI do Seata Ibizy 1990 - 93
r., tel. 0609/559-747

MUSCEL, silnik 2,3 V6m stan do
bry, sprzedam lub zamienię, 2 ko
ta R13 165/70 do Poloneza, tel.
0606/594-201

PRZYCZEPĘ
samochodową,
długość 2 m, szerokość 1.2 m,
zarejestrowana, tel. 055/276-2524.

CZARNE Małe dom mieszkal
ny z budynkami gospodarczy
mi; 1 h ziemi, teren rekreacyj
ny, tel. 055/275-30-71
CZERSK, mieszkanie M-4, 47
m kw., 0504/50-89-84
CZERSK - sprzedam mieszkanie
w bloku o pow. 78 m kw, lub za
mienię na dom może być do re
montu, tel. 052/398-93-80

IOO auta

powypadkowe
(094)-341-68-53

BIAŁKI działki około 20 ar
każda, sprzedam tel.
055/275-75-08, 055/26126-80

!00 auta powypadkowe

0604-412-810

FIAT Punto, Brava, Sienna, tel.
058/56-111-72, 0691/76-10-79

VW Scirocco -maska, drzwi, sil
nik, skrzynia, elementy zawiesze
nia, 0604/969-792.

GŁOŚNIKI samochodowe, 4
drożne, 450 V, stan bardzo do
bry, cena 300 zl, tel. 052/554-1355

JAGATOWO k. Pruszcza Gd.,
działki bud. różne wielkości, przy
działce prąd, woda, telefon, do
godny dojazd, cisza, 058/683-09-

ELBLĄG m-5 własnościowe, par
ter, telefon, liczniki, 75000 zł,
055/276-18-19 wieczorem.

TOYOTA HI ACE 2.4D, 9-osobowy +575 kg, 1997 rok, na raty,
055/272-36-78.

VW Jetta 1.3 benzyna, 1987 r. ta
nio pilnie tel. 055/279-58-87

FORD Sierra 1987 r., zamienię
na BMW, Audi 100 lub inny 4500 zł, 058/681 -37-04

CZARNE Dolne działki letnisko
we do 1 ha; blisko jesioro, las;
055/275-30-30

DZIERZGOŃ, dom wolno stojący
120 m kw., po remoncie, garaż,
działka 720 m kw., ogrodzona,
(055)276-30-25

RENAULT skrzynię biegów i sil
nik 1.7 tanio 0604/312-388

VW Golf 1.6 GTD 1985 AL, CZ,
ES, 0691/393-806

AUTOWYNAJEM ZastępczeRefundacja z OC, 058/55275-22, 0601/651-672

GRODZIEC k. Prabut, dwupokojowe, 54 m kw., działka ogrodni
cza, pom. gospodarcze, 28 000
zł, pilnie, (058)328-21-28 po

I000- powypadkowe, rozbi
te, (058)556-96-25, 0604846-202

DAEWOO, Renault, Fiat, Skoda,
Peugeot lub inny (gotówka),
058/56-139-14, 0602/31-28-73

VW Golf 1.5 D 1979/91 5- cio
drzwiowy cena do uzgodnienia
055/275-17-44

AUTOGAZ, montaż, serwis, raty,
certyfikat montażu, „Witex". Pro
mocja! Wczasy w prezencie.
Swarożyn,
Działkowa
20,
058/536-91-13, 0603/174-374

CHOJNICE - pół domu, mieszka
nie 96 m kw, ogród 600 m kw, ga
raż z tarasem 24 m kw, ogzrewanie gazowe, tel. 052/397-54-04
lub 0603/278-479

MB 310 wywrotkę, Iweco 35-10,
Ford Tranzyt 190,0600-127-414
OPEL Astra, Corsa, Vectra, tel.
058/56-139-78, 0501/675-382
OPEL Corsa, Astra, Toyota Yaris
lub inny (gotówka), 058/56-13914, 0602/31-28-73
RENAULT i każdy inny samo
chód powypadkowy, cały. Dojazd
gratis. Gotówka. 0602/31-28-73,
058/56-139-14
VW Passat, Polo, Vento, tel.
0691/76-10-72, 058/56-111-72
AUTA powypadkowe kupię, tel.
0604/597-980
POWYPADKOWE, uszkodzone,
zachodnie. 671-59-62, 0601/800-

BOLSZEWO- działka budowlana,
1.800 m, (058)572-07-93
BRONOWO gm. Susz, mieszka
nie 60 m kw., komfortowe, niskie
opłaty, 43 000 zł, (055)278-76-85
BRZEZIE kJ Człuchowa, dom
o pow. 150 m kw, budynek wielofuncyjny 300 m kw, budynek go
spodarczy 50 m kw, garaż i sto
doła, na działce 4.000 m kw, + 2
ha ziemii, tel. 052/397-98-21
BYTONIA, powiat: Starogard Gd.,
działka budowlana przy Berlince,
szkoła, PKS, PKP, 058/588-45-

66
CHOJNICE - 60 m kw, 3 pokoje,
III piętro, własnościowe, cena do
uzgodnienia, tel. 0608/434-916
CHOJNICE - 60 m kw, ll/IV, 3 po
koje, opomiarowane, deski na
podłogach, duży balkon, słonecz
ne, ładne, tel. 0503/367-701
CHOJNICE - M-4, własnościowe,
60,7 m kw, tel. 052/397-55-39

GDAŃSK nowe, 2 pokoje, sprze
dam lub zamienię na dom w Mal
borku, 0603/134-523
GNIEWINO- działka budowlana
1147 m, uzbrojona w wodę, prąd,
0600/466-798, 058/670-68-54 po
19.
GOŚCICINO- działka budowlana
(865 m), prąd, woda blisko, tania,
058/678-00-66
GOŚCICINO- działka budowlana,
865 m, pięknie położona, mediaobok, (058)572-14-14
GOŚCICINO k. Wejherowadziałka budowlana, tanio, 0691796-397
GOWINO, działki budowlane
1170 m, blisko pola golfowego,
16 zł/ m, (058)572-18-13
GÓRKI k. Czernina, mieszkanie
własnościowe 3-pok., 73 m kw.,
(055)640-44-66, (0600)22-91-73
GRODZIEC k. Prabut, 2-pok. 54
m kw., działka ogrodnicza, pom.
gosp., 28 000 zł, pilne, (058)32821-28 po 16.00 *
GRODZIEC k. Prabut, 2-pok. 54
m kw., działka ogrodnicza, pom.
gosp., 28 000 zł, pilne, (058)32821-28 po 16.00

16.00

28

JAZOWA mieszkanie własno
ściowe, bezczynszowe, po re
moncie 60 m kw. przy trasie E- 7,
dobra lokalizacja, 0503/953-750.
KARTUZY (centrum) mieszkanie
64.5 m kw. plus garaż tel.
058/681-25-94
po
15.00,
0608/037-684
KARTUZY mieszkanie w nowym
budynku, 3 pokoje, 72 m kw., wy
soki standard wykończenia, cena
164 000 zł, pilne, tel. 058/685-3373
KĄPINO k. Wejherowa- działka
budowlana 961 m, 28.000,00 zł,
058/672-19-44, 0606/570-972
KLASŹTOREK domek z działką 3
ar nad jeziorem 055/279-24-41
KOPALINO (nad morzem), dział
ki rekreacyjne z prawem budowy
domu, (058)678-40-50, 0501573-344
KULICE k.Pelplina mieszkanie
własnościowe bez obciążeń kre
dytowych, 63 m kw, 058/536-2195, 0605/039-245
KWIDZYN (centrum) działkę pod
garaż murowany, szeregowy
0608/382-041
KWIDZYN (centrum) miesz
kanie 44 m kw. 2 pokoje, tel.
055/279-46-30 po 20.00;
0605/886-770
KWIDZYN działkę 19 m kw. pod
budowę garażu szeregowego
0608/382-041
KWIDZYN działki budowlane 10
i 9.46 ar, tel. 055/279-41-84
KWIDZYN gataż murowany do
wynajęcia na 0.5 roku 0605/333256

KWIDZYN
mieszkanie,
osiedle Piastowskie, 72.5
m kw. 4 pokoje, 055/27912-10,
0602/660-909,
0502/303-444

KWIDZYN mieszkanie 30
m kw, II piętro (2 pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon);
własność
hipoteczna
0603/798-307
KWIDZYN mieszkanie 49
parter 0609/615-748
(•
KWIDZYN mieszkanie 49 m kw.
parter stare budownictwo tel.
0607/262-068
KWIDZYN mieszkanie 68
m kw. własnościowe, wysoki
standart, tel. 0606/832-864,
055/279-54-99 po 18.00
KWIDZYN mieszkanie 68 m wk.
I piętro własnościowe cena do
uzgodnienia 055/279-72-25
KWIDZYN mieszkanie 70
m kw. sprzedam lub zamienię
na mniejsze tel. 055/645-2815
KWIDZYN mieszkanie 83 m kw.
stare budownictwo sprzedam lu
zamienię, 055/645-62-76 po
18.00

LĘBORK - okolice, trasa Lębork Słupsk, 4,60 ha, ładne położenie,
10 tys. zł/ha, pilnie sprzedam,
058/685-33-73
LUBKOWO- (j. Żarnowieckie),
działka budowlana 1923 m,
uzbrojona- prąd, 0600/216-103,
058/676-75-16 po 19.00
LUZINO- działka budowlana, 722
m, 30 zł/ m, media- obok, 0600713-514, 0692-736-606
MALBORK 3 piętro, mieszka
nie 3-pokojowe, 48 m kw. tel.
055/272-92-33.
MALBORK dom jednorodzinny
134 m kw. garaż; piwnice, działka
5 ar, 055/273-38-08.
MALBORK dom wolnostoją
cy, 120 m kw. podpiwniczony,
2 garaże wolnostojące, dział
ka ogrodzona 6 ar, 160 tyś. zł,
055/273-28-06.

MALBORK dom wolnostojący
135 m kw. podpiwniczony,
garaż na 2 samochody,
wszystkie media, działka
ogrodzona, 5 ar, 0605/238906.

i

1

Dziennik MMMB

MALBORK dom w zabudowie
szeregowej 220 m kw. 055/64791-51.

WEJHEROWO- mieszkanie 3pokojowe, 53 m, II p., zadbane,
0605-463-578

MALBORK Katdowo, dom 134
m kw., garaż, piwnica, dziatka 5
ar, 055/273-38-08

WEJHEROWO- mieszkanie 3pokojowe, 64,5 m, po remoncie,
0600-220-886, (058)677-16-93
po 17

MALBORK mieszkanie 2 -pokojowe, 48 m kw. sprzedam, tel.
0609/130-558.
MALBORK mieszkanie 78 m kw.
055/647-93-27.
NOWY Dwór Gd. działka budow
lana 1105 m kw. ogrodzona,
055/271-56-55, 0601/496-739.
NOWY Dwór Gd. mieszkanie
spółdzielcze, własnościowe,
5- pokojowe, 92 m kw., garaż,
0602/768-644
NOWY Dwór Gd. nowy dom, 380
m kw. w atrakcyjnym spokojnym
miejscu, cena do uzgodnienia,
tel. 0607/684-292.

ŻELISTRZEWO- działka 800 m,
z rozpoczętą budową, zagospo
darowana, 70.000 zł, (058)67839-07

1,7 ha ziemi w Lubiskach, 24737-13, 247-16-47
10 ha ziemi w Lubiskach, 247-3713,247-16-47

41 m kw., os. Sikorskiego oraz
blisko garaż, parter, (0501)76-5879
BORY Tucholskie, działki budow
lane od 1100 do 2500 m kw., 6,00
zł/m kw., w pobliżu las, jezioro,
PKP, 052/336-10-10

GDAŃSK Orunia, kawalerka
w starym budownictwie + ogró
dek, zamienię na mieszkanie
w Nowym Dworze Gd., (0603)3945-10

ZAMIENIĘ dom na wsi, 12 km od
Sztumu, na mieszkanie w bloku
M-2 lub M-3 w mieście, (055)27765-25

KWIDZYN (centrum) lokal
100 m kw. do wynajęcia tel.
0602/658-250
KWIDZYN (centrum) lokale na
gabinety biura mam do wynajęcia
0607/691-801
KWIDZYN (Piekarniak Młyn)
mieszkanie 50 m kw. wszyst
kie media, ogród; zamienię na
podobne w Kwidzynie tel.
0609/661-992

ANTENA i
0604/695-294

narożnik,

BOAZERIE, deski podłogowe,
sztachety, (058)342-54-31
CEGŁĘ rozbiurkową sprzedam
tel. 055/275-15-78

OWCE mięsno- hodowlane, 4
szt.-sprzedam, (058)572-14-14

DOMEK letniskowy nad J. Żarno
wieckim, drewniany, 20 m, 10
m tarasu, 0604-279-587 "

KWIDZYN (Słowiańska) garaż
murowany, odnajmę 450/ 0.5 ro
ku 0605/333-256

KOMPLET wypoczynkowy, 3 + 2
+ 1, stan bdb, 800 zł, (058)67251-99

CAMPING Niewiadów 126 z wy
posażeniem, zarejestrowany,
sprzedam, 055/276-25-24.

NOWY Staw, mieszkanie 72 m,
sprzedam lub zamienię na mniej
sze, 055/271-52-37

DOM komfortowy całoroczny 200
m kw + garaż na 3 samochody
z wyposażeniem, w samym cen
trum Charzykowa, do jeziora 100
m, cena 389.000 zł, tel.
0602/187-883

KWIDZYN kawalerki do wynaję
cia poszukuję tel. 0609/102-949

KOMPUTER Duron 800, tel.
0601/481-425

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

'#r

PARDENO
PAkdENOWO gospodarstwo rol
ne 14 h z budynkami, 055/27127-03.

PPRABUTY (centrum) mieszka
nie 42 m kw. bezczynszowe, ga
raż, dziatka tel. 055/278-20-98
PRABUTY centrum mieszkanie,
działka 109 m kw. 055/278-20-98
PRABUTY domek parterowy 150
m kw. działka 11 ar, sprzedam,
zamienię na M-3 (blok); Lewan
dowska, Rypińsaka 28.
PRABUTY działka budowla
na 425 m kw. uzbrojona tel.
055/278-12-62
PRABUTY działkę budowlaną
055/279-72-25
PRONIE- Stary Dzierzgoń,
mieszkaznie 42 m kw., CO, tele
fon, garaż, bud. gosp., działka
warzywna, (055)276-13-50

DZIAŁKA budowlana 15 arów,
. Nowy Dwór Gd., (0601)17-92-70
DZIAŁKA w Chojnicach - Topole,
ul. Człuchowska, o pow. 2.681
m kw, cena 18 zł/ m kw do uzgod
nienia, tel. 0608/297-247

GARAŻ blaszaki

Najta-

niej! Transport, montaż- gratis,

058/775-04-61,0505/036-609
GOSPODARSTWO średnie, zie
mia wokół budynku, (0603)59-9538
M-4 nowe budownictwo, blok mu
rowany, parter z balkonem + piw
nica z oknem 12 m kw w Czersku,
tel. 0691/661-366
M-4 własnościowe, 70,77 m kw,
980 zł/1 m kw, blok murowany, 6
- letnie, piwnica z oknem, opomiarowane, tel. 0691/661-366
Magazyn 4 kondygnacyjny
z czerwonej cegły w ścisłym cen
trum Chojnic z możliwością roz
budowy, cena 79.000 zł, tel.
0602/187-883

RÓŻYNY 110 m kw, 285.000 zł,
9.400 mkw, garaż 64
58/683-77-83

*

RUMIA- działka budowlana, 642
m, 30 USD/ m, (058)672-82-13
RYJEWO dom 220 m kw. budy
nek gospodarczo- mieszkalny
piętrowy, działka 0.37 ha
055/277-40-20
RYJEWO dom 220 m kw. piętro
wy, budynek gospodarczy,
mieszkalny, działka 37 h,
055/277-40-20
SADLINKI dom do wykoń
czenia, dziatka 30 ar, tel.
0605/089-008
SKÓRCZ, dom z ogrodem, atrak
cyjne sprzedam, 0506/960-343,
0692/693-649
SŁUPSK kawalerkę. 0-605-621435
SMOLNO k. Pucka, działka zago
spodarowana, 2300 m, ogrodzo
na, uzbrojona, z domem gospo
darczym, (058)678-41-58

MALBORK dom ok. 100 m kw.
kupię, 0608/702-961.
MALBORK śródmieście mieszka
nie 3- pokojowe, 0502-849-235.
MIŁOBĄDZ kupię działkę lub
dom
058/777-13-77,
0693/354-161
PRABUTY mieszkanie z gara
żem, dwupokojowe tel. 055/27830-24 do 16:00
TCZEW i okolice kupię dom
do remontu 058/777-13-77,
0693/354-161
TCZEW i okolice kupię dział
kę budowlaną lub rolną
058/777-13-77,0693/354-161
KUPIĘ lub wynajmę garaż,
(0606)96-20-74 lub (055)247-2530

STAROGARD Gd., dom jednoro
dzinny, piętrowy, 058/56-129-21,
058/56-235-88,18.00- 21.00
SZTUM, atrakcyjna dziatka z roz
poczętą budową domu, db lokali
zacja, (0601)58-43-51
SZTUM, mieszkanie 3-pokojowe
60 m kw., IV p., kuchnia, jadalnia,
(055)277-30-33, (0604)16-13-85
SZTUM, mieszkanie 60 m kw., IV
p., 3 pok., kuchnia, jadalnia,
(055)277-30-33, (0604)16-13-85
SZTUM - dom jednorodzinny na
działce z ogrodem, warunki do
uzgodnienia, (0601)58-43-51
SZYMANKOWO, 3-pok. w bloku,
CO, telefon, część bud. gosp. +
działka pod warzywa, (0608)3128-66

UŚNICE dom stan surowy za
mknięty, atrakcyjna cena, tel.
055/277-76-95, 0606/263-087.
WAPLEWO, mieszkanie- 41
m kw., 2 pok., garaż + działka,
(0609)49-89-57

CHOJNICE - 60 m kw, ll/IV, 3 po
koje, opomiarowane, deski na
podłogach, duży balkon, słonecz
ne, ładne, zaminę na 2 - 3 poko
jowe w Trójmieście,tel. 0503/367701
CHOJNICE - garaż muroawny do
wynajęcia przy ul. Karsińskiego,
tel. 0600/681-521
CHOJNICE - mieszkanie własno
ściowe, 3 pokoje, 48 m kw, zamnienię na mniejsze własnościo
we lub domek na Pomorzu, tel.
052/397-31-30 lub 059/842-12-03
CHOJNICE - oddam w najem
mieszkanie 36 m kw, 2 pokoje, ła
zienka, kuchnia, przy ul. Leśnej,
IV piętro, tel. 052/397-16-30 po
godz. 20
GDAŃSK, Żnin, Szczytno, atrak
cyjnie położona nieruchomośćnajem, dzierżawa lub aport do
wspólnej inwestycji- LOK, tel.
089/533-75-00

GRZAŁKĘ elektryczną do pieca,
tanio sprzedam, 0503/094-183

KWIDZYN mieszkanie 60 m kw. II
piętro, mam do wynajęcia
052/332-71-27, 0603/357-534

KONTENERY
magazynowe,

KWIDZYN mieszkanie 74 m kw.
zamienię na dwa małe 055/26118-17

chtodnicze-

„Balticon".
Tei. (058)663-00-79,

KWIDZYN mieszkanie dwa
pokoje w domku, po remon
cie, mam do wynajęcia; tel.
058/341-06-75

KWIDZYN mieszkanie wła
snościowe, 3 pokoje zamie
nię na dom do remontu
z dopłatą tel. 0049/2102-4489-51 po 20.00
KWIDZYN pokój, mieszkanie, po
szukuję do wynajęcia tel.
0609/113-786
MALBORK Jagiellońska, miesz
kanie 48 m kw. płatne za rok, od
najmę, 055/272-21-62.
MALBORK kawalerkę, szukam
do wynajęcia, 0505/570-131
MALBORK mam do wynajęcia
umeblowany pokój w domu jed
norodzinnym, 055/272-14-60
MRĄGOWO, nieruchomość nad
pasażem spacerowym i widokiem
na jezioro Czos, blisko centrum
z przeznaczeniem na cele tury
styczne, usługowe itp.- najem,
dzierżawa-m LOK, tel. 089/53375-00
NADOLE (J. Żarnowieckie)- do
mek z kominkiem, dla 6- osóbodnajmę, (058)678-40-50

kom. 0605-051-328

ŁÓDŹ motorowa Roksana, dł.
4,40 m, napęd na turbinę, cena
3.900 zł, sprzedam, tel.
0602/187-883

KUCHNIA elektryczna, 3-palnikowa z piekarnikiem oraz kuchnię
gazową z piekarnikiem i butlą, ta
nio, (055)247-81-79

ROWEREK dla dziecka do 3 latsprzedam, 70 zł, (058)778-09-70

MASZYNA do szycia na pedały,
stara, powiększalnik do zdjęć
Krakus, stary aparat fotograficz
ny, 276-24-43
MASZYNA do szycia San, na pe
dały, powiększalnik do zdjęć Kra
kus, stary aparat fotograficzny,
(055)276-24-43
MEBLE antyki: kufer, lustro, witry
na, biblioteczka, bufet, krzesła,
szafa, 055/272-12-79

OGRZEWACZ wody przepływo"wy, roczny, na gwarancji, cena do
uzgodnienia, (0501)27-31-98

PRABUTY dom parterowy
150 m kw. budynki gospodar
cze, dziatka 11 ar, sprzedam
lub zamienię na M- 3 blok do
III piętra, Rypińska 28, Le
wandowska

PIECE c.o. opalane drew
nem* gaz drzewny, ogrzewa
nie domu za 80 zł miesięcz
nie, ekologiczne, od 18 kW,
tel. (058)673-09-81, 0-606133-034

STAROGARD Gd.- nowe lokale:
140 m kw., 4 pomieszczenia-105
m kw. Odnajmę na działalność.
Parking, 058/561-18-55
SZTUM kawalerkę 26.6 m kw. za
mienię na podobną w Kwidzynie,
tel. 055/277-29-37, 055/279-2499.
SZTUTOWO, kawalerka 33
m kw., do wynajęcia od 1 paź
dziernika, (055)247-71-84
TORUŃ kawalerkę 2 pokojową,
spółdzielcze, zamienię na podob
ne w Kwidzynie 055/279-74-65
WEJHEROWO- odnajmę kawa
lerkę 20 m, TV kablowa, telefon,
0501-828-062
WEJHEROWO- odnajmę miesz
kanie 2- pokojowe, w bloku, par
ter, stan dobry, (058)572-10-54
WEJHEROWO- wynajmę pokój
za opiekę, 0600-576-773
WROCŁAW w centrum pokój stu
dentce I roku wynajmę 059 81492-93, 0-692-083-557

SCHODY zabiegowe na wymiar,
sosna, buk, jesion, dąb i mahoń
od 2.500 zł, tel. 0691/840-820
SIATKA ocynkowana od 2,20
zł/m kw., powlekana od 4,30,
słupki, bramy. Skrzeszewo koło
Żukowa, 058/681-88-20

SIATKA ogrodzeniowa,
powlekana PCV, ocynko
wana, słupki, bramy,
Przywidz, tel. 058/682-5138
SPRZEDAM 5 stołów i 20 krze
seł, ciemny brąz, cena do uzgod. nienia, tel. 0608/297-247
SYPIALNIA zachodnia, (055)24625-74
TABLICA rozdzielcza wraz z licz
nikiem na siłę, tel. 052/397-62-57
ZESTAW wypoczynkowy 3-2-1,
skóra kolor koniak, 055/272-1202.
ŻALUZJE używane do okien
w blokach, tel. 0600/681-521

PILNIE poszukuje mieszkania do
wynajęcia w Sztumie lub Czerni
nie, (0504)89-67-29
PRZYJMĘ na pokój najlepiej
uczennicę (blisko dworca) Chojni
ce - tel. 397-78-50 lub 397-46-13
WYNAJMĘ pokój i kuchnię
w domku jednorodzinnym w Sztu
mie, (055)277-29-27

MEBLE
starocie,
kupię,
0502/681-020,055/272-81-24.

Moskitiery, bramy. Producent

KUPIĘ stare
pocztówki,

Malbork ul. Porzeczkowa 1,
055/272-45-61

(058)671-02-07

POSADZKI agregatem tel.
0607/832-378

PRZEDWOJENNE zbiory monet,
banknotów- kupię. Infolinia bez
płatna:

KALKULATOR Sharp- wszystkie
matematyczne funkcje programo
wania Basic, wyświetlacz 10-cyfrowy, (0503)79-62-09

ABSOLWENCI!
Ochrony

na* uprawnienia publiczne.
Rekrutacja: 2002/ 2003,
Gdańsk, Pilotów 7, tel. 76179-76 www.tur.artnet.com.pl
(11.00- 17.00) Atrakcyjny za
wód!

MODEL Titanica do sklejania, cz.

MORO, nowe, z podpinką na zi
mę, na 176 cm, 150 zł, (058)672-

LICEUM 1 rok po
tem matura kurs kompu

50-16
ORGANY Roland E-16, cena

terowy gratis! Kwidzyn 055/279-

1000 zł, syntezator Korg Poli 800,
cena 500 zł, 055/272-27-39

SILNIK elektryczny 5 kW/ 380 W,
komplet- na oryginalnym wózkusprzedam, (058)572-14-14

38-96, Malbork 055/270-31-14

PIEC do pizzy i gyrosa, tel.
0600/432-294

LUIDOR

I CENTRUM

PIECYK gitarowy, stan bdb,
(0504)51-48-72

KREDYT GOTOWKOWY
(bez poręczyciela do 60 000,-)

RAPORTÓWKA skórzana, czar

POŻYCZKA HIPOTECZNA

na, 70 zł, (058)672-50-16

- na dowolny cel
- do 60% wart. nieruch.
-15 lat oprocent. od 5.85%

SANKI parokonne w dobrym sta

OPRYSKIWACZ zawieszany
12 m szerokości; osypnik do
ziemniaków trzyrzędowy, ce
na do uzgodnienia 055/26130-24

KREDYTY

nie, tel. 052/398-71-72

(do 25 lat oprocent. od 4,85%)
HIPOTECZNE - 0% wkt. własnego
BUDOWLANE - (budowa, remont)
KREDYTY PLA PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH (obrotowe, inwestycyjne,
zakup lokali użytkowych)

STÓŁ bilardowy Snooker, angiel
ski, używany, ok. 6000 zł- do
uzgodnienia, (0501)44-13-37

USŁUGI INNE

SPŁATA INNYCH KREDYTÓW
Specjalna Oferta dla: Marynarzy i Rolników.
Realizacja 7 dni, prowizja płatna po
uruchomieniu, wycena nieruch., dopełnienie
formalności sadowych i bankowych.

SUKNIA ślubna, długa, biała,
wszystkie dodatki + buty, 38, no
wa, (058)676-18-81,676-19-81

DOM PRASY, III piętro, pokój 311
ul. Targ Drzewny 3/7
80-866 Gdańsk

SUKNIA ślubna, długa, biała
SADZONKI truskawek, kwali
fikowane, różne odmiany, ce
na 25 gr/szt, z gruntu i doniczkowane. Dzierżążno, tel.
058/681-34-88, 692-906-919

z trenem, wszystkie dodatki, 38,
81

ycu

ŻYTO pszenżyto skup, Go
rzelnia
Gościszewo,
055/277-11-77.

Celnej i Spedycyjnej, Rotex,

ecru, długa, krótki rękaw, 800 zł,

Gdańsk 058/30-74-400, Kwidzyn

058/672-76-67 po 16.00

055/279-39-35, Słupsk 059/84248-94, Tczew 058/532-41-79,

SZLAFROKI satynowe, koszulki,

JAMNIK długowłosy bez rodowo
du, rudy, sprzedam, (055)247-5865

piżamki, komplety- poleca produ

Starogard Gd. 058/562-96-09,

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

cent. 042/650-25-01, 0504/184-

Wejherowo 058/672-16-46

652

Trier

WÓZEK,

głęboki,

sportówka

(0506)84-45-10

z wyposażeniem, śpiwór, nosideł

MAt3(mWoj. PoŁyfejęgoHS

Dziennik Lokalny • kupon

z

(Niemcy) do Nowego Dworu Gd.,

' 621 80 46,761 88 33,
0607 339 286

ko, nadmuchiwane koło, firmy

(055) 272 39 39,0503 386 853
CAŁODOBOWO 0608 603 454, f
0501352 529,0607 339 286 l

BĄK do mielenia zboża z silni
kiem 7,5 KW, tel. 052/588-00-22
po godz. 20,

przewiezienia mebli

działa w Plusie, tel. 0609/559-747

7(il 93 28,556 74 64,520 26 32
761 93 26.0501 352 529

KARP narybek, sprzedam tel.
0607/420-687

POSZUKUJĘ transportu w celu

TELEFON Nokia 3410, nowa,

30847-64,308-47-65

KLACZ 18 - miesięczna oraz ko
za i koziołek, tel. 0604/731-19-35

POLICEALNE Studium Obsługi

SUKNIA ślubna Cybeline, 36/38,

DY TO W

WYPŁAT

HUSKY syberian, szczenięta ro
dowodowe
niebieskookie,
(0602)38-19-19

a
£

tel. 346-26-87
I
tel./fax 346-26-83|

nowa, (058)676-18-81, 676-19-

KHEPYT

BEZ PORĘCZYCIELI

BOKSERY, szczenięta rodowo
dowe, cena 1.500 zł, tel.
0505/679-067

„Tur"- rocz

KURTKA skórzana, męska, czar
na, mało używana, na 176 cm, 50

1,2,5, 6, 7, 8, 9, (058)778-02-18

SILNIK elektryczny, 7,5 KW,
1.430 obrotów, na rozruch, cena
450 zł, tel. 052/398-93-80

SADZONIKI truskawek Senga
Sengana, Honeoye i Elkat, tel.
058/684-08-96,0691-172-797

Poli

cealna Szkoła Pracowników

zł, (058)672-50-16

ROZRZUTNIK obornika jedno
osiowy, kopaczka dwurzędówka,
kultywator, tel. 687-33-29

PSZENŻYTO, mieszanka zbozowa, tel. 052/398-18-58

lub

nerów lwowskich

POMPA wtryskowa do C- 330, po
regeneracji, tel. 055/276-25-24.

PSZENICA paszowa -skup,
058/681-45-50, 0607/631-303.

0800/33-99-40

0602/777-422. Rówież kolekcjo

POMPA do szamba- gnojowicy,
bardzo wydajna- wysoka, kom
pletna, z silnikiem i wężem,
(058)672-19-69

ZDROWIE I URODA

e-maifc kredytypohka@wp.pl

MONETĘ 30 lat PRL o nominale

Kamoa - holenderski, nie używa

§

ny, nowy, tel. 052/397-42-88 lub

200 zł sprzedam za 50 zł

0604/966-746

0607/559-394

dla osoby fizycznej uprawniający do jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 10 słów
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI
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TYLKO DLA OSÓB FIZYCZNYCH

-biuro ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zredagowania, sklasyfikowania ogłoszenia lub jego niezamieszczenia - ogłoszenia zawierające w treści
nazwisko i adres należy nadać osobiście w biurze ogłoszeń.
HMTTJtW ICUPM W iOKAUWM BIUR2E
0€&0S2£?if
Kwidzyn, ul, Piłsudskiego 10
Malbork, ul. Kościuszki 5A

MEBLE antyki, stare, przedwo
jenne, mogą być uszkodzone, ku
pię, 055/272-12-79

ROLETY wewnętrzne, zewnętrz

SPRĘŻARKA używana - kupię,
tel. 0606/855-690 lub 058/68733-79

20

NOWY Staw magazyn 280
m kw., suwnica, regaty, duży
plac, oddam w dzierżawę,
055/271-51-86

l/i lAtt*

mi

ne. Żaluzje: pionowe, poziome.

SKANER „Primax One Touch
5300", stan bdb, pilnie- sprze
dam, 400 zł, (058)677-46-31

zabiegi, 0601/533-409

ty, ciesielstwo, 058/56-297-29,
0601/320-453

OPRYSKIWACZ zawieszany- 18
m, Rototielv- 4 m, siewnik zbożo
wy- 3 m, kopaczka do ziemnia
ków dwurzędowa Petkus 713,
Det TD M-100- spycharka, Bramy
16-14 sztuk + wózek, 531-16-85,
0692/419-731

WAŁACH 6-letni, rasy trakeńskiej, ukończony zakład treningo
wy, dobry charakter, doskonały
ruch, 058/684-37-31, 0602-296045

GINEKOLOG

KOMBINEZON zimowy dzięcięcy, zielony, na 6- 12 mięsięcy
okazyjnie tel. 055/645-60-71

611

SZCZENIĘ rasy Beagle - piesek
4 - miesięczny, tricolor, o mocnej
kości, tel. 0603/408-603

OKNA balkonowe z odzysku, so
fa 4 - osobowa i dwa duże fotele,
lodówka, odkurzacz Wodnik no
wy, tel. 052/588-00-22 po godz.

OKNA dwu skrzydłowe, roczne,
w bardzo dobrym stanie, wys.
120/120 szt. 2, cena jednego
okna 180 zl, tel. 0608/772-627

MASZYNY stolarskie, skup,
sprzedaż, zamiana, 0602-459-

ROTTWEILERY szczeniaki 200
zł tel. 055/275-96-00

MEBLE gdańskie, bogato rzeź
bione, kredens wysoki, krzesła
i stół, tel. 0504/237-787
MEBLE
obrazy, sprzedam
0502/681-020, 055/272-81-24.

OWCZAREK niemiecki- suka, ro
dowodowa, 14- tygodniowasprzedam, (058)572-09-69

ROTTWEILERY 5- cio tygodnio
we sprzedam 055/273-40-53

SYPANICA pokoje gościnne,
komfortowe, możliwość jazdy
konnej, tel. 0602/229-542

OGÓLNOBUDOWLANE, remon

tel.

KOMBAJN „Bolko" Z - 643, 1991
r., cena 7.500 zł, tel. 052/389-9063

OWCZARKI Niemieckie po rodo
wodowych rodzicach, rodzice do
wglądu, długo i krótkowłose, ce
na 400 zł, tel. 052/398-82-67
w godz. 19-22

STÓŁ bilardowy Snooker, angiel
ski, używany, ok. 6000 zł- do
uzgodnienia,
sprzedam,
(0501)44-13-37

CIĄGNIK Ursus
0600/641-270

OWCZAREK niemiecki, czarny,
kupię, (055)649-35-58 po 16.00

ZIEMIA torfowa, 50 zt/przyczepka, (0602)46-39-12

76, 0605-893-196

DMUCHAWA do słomy i do sia
na, tel. 052/398-14-51

OWCZARKI Niemieckie, szcze
nięta, tel. 0505/594-995

ŁÓDŹ motorowa Hilter Royll, 6,20
m, silnik V6 stacjonarny 170KM,
napęd układ „Z" Volvo Penta 280,
cena 25.000 zł, sprzedam, tel.
0602/187-883

styropianem sypkim, 058/681-91-

CZYSZCZARKA do młocki na 4
kotach gumowych - sprzedam
i motor do tej maszyny, ropniak ,
wydajność 7 kwintat/h, cena
10.000 zł, oraz motor S, Lichno
wy tel. 052/398-71-72

OGIEREK roczny, rasy sztum
skiej, sprzedam, (055)247-13-58

DRZWI wewnętrzne białe, 3 szt.,
(055)277-10-09

i

CIĄGNIK rolniczy używany o mo
cy do 100 KM, kupię, (0501)4413-37
902,

WÓZEK dziecięcy, głęboki +
część spacerowa nie używana,
włoski, bardzo dobra jakość,
atrakcyjny wygląd, tel. 0504/237336

74-311

DOCIEPLANIE ścian, poddaszy

CZERSK - sprzedam maszynę
szewską stary typ Singer, cena
450 zł, tel. 052/398-93-80

OGIEREK 1,5 roku, rasy trakeńskiej, doskonałe pochodzenie, vice-czempion, doskonały ruch,
058/684-37-31, 0602-296-045

DRZWI łazienkowe, nowe tanio
sprzedam 055/275-12-90

NOWY Dwór Wejherowski- dział
ka budowlana, 1100 m, uzbrojo
na, (058)672-84-01

OBRZYNOWO k. Prabut, 0,8 ha,
bliskolas, jezioro, ogrodzona, teMBpda, (0502)11-03-73

KRÓLIKI, tel.0692/811 -156

OGÓLNOBUDOWLANE stany
surowe, wykończeniowe, remon
ty i elewacje, 0601/84-70-97

NOWY Dwór Gdański, kawaler
ka, (055)247-33-71

DZIAŁKA 0,8n ha w Obrzynowie,
25 km od Kwidzyna, woda, tele
fon, ogrodzona, blisko jezioro,
(0502)11-03-73

KOZA dojna, koziołek i kózka, tel.
0603/356-375

GDAŃSK Przymorze, blisko uni
werku i SKM, odnajmę pokój stu
dentowi (tylko mężczyźnie), nie
palącemu, z używalnością kuchni
i łazienki, 350 zł/m-c do uzg., tel.
(058)552-09-46

DETEKTYWISTYCZNE! 058/30-

DŁUGI, handel, odzysk, 058/30742-16,30-74-311

CIĄGNIK C 360 1987 r. z kabiną
stan dobry cena do uzgodnienia
0692/137-794

KOŃ 1 rok, ogier, gniady, cena
2.100 zł, tel. 052/334-25-49

DOM, 12 km od Sztumu + działka
30 arów + budynek gosp.,
(055)277-65-25

NOWY Staw mieszkanie 48
m kw. 3- pokojowe, po re
moncie, okna PCV, 52000
zł, tel. 0604/547-887.

BETONIARKA 250 I, po kapital
nym
remoncie- sprzedam,
(058)672-82-38

KLACZ źrebną z źrebówką 1.5
miesiąca dzwonić po 15.00
055/278-19-34

GARAŻE ocynkowane, 3
x 5 wiaty, raty, transport
i montaż, (0580778-14-22,
0600-22-12-13

INOWROCŁAW, nieruchomość
położona w dzielnicy sanatoryjnej
miasta- najem, dzierżawa, wspól
na inwestycja- LOK, tel. 089/53375-00
KWIDZYN (centrum) dom około
300 m kw. mam do wynajęcia tel.
0607/691-801

KLACZE źrebne zimnokrwiste od
9 do 2 lat 0692/137-794
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Malborski E2H •

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

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

tel. (058) 300-35-20
fax (0-58) 300-35-08
• Kwidzyn
(055) 239-40-95
•Malbork
(055)270-23-14
• Nowy Dwór Gd,
(055) 239-40-62
•Sztum
(055) 239-40-83
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Dziennik Bałtycki 80*894 Gdańsk
Targ Drzewny 9/11.GRATKA"
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Z INNYCH AREN

Pomezania Malbork - Orlęta Reda 3:2 (1:1)

Wywalczyli zwycięstwo

Horror na boisku

IdALBORK-CZŁUCHÓW. Drugie zwycię
stwo w sezonie odnieśli
juniorzy starsi Młodzie
żowego Ośrodka Piłkar
skiego Pomezania. Malborczycy na wyjeździe
pokonali Piasta Człu
• &Lu? £hh& MŁ.
chów 3:2 (2:1).
MOP atakował od pierw
szych minut. Niestety to
gospodarze, człuchowski Juniorzy starsi zain
Piast zdobyli bramkę. Po kasowali komplet
błędzie środkowych
punktów.
Fot. A. Winter
obrońców i strzale z 18
metrów skapitulował Kędzierski. Mimo nieudane
go początku malborczycy nadal atakowali. W 23
min, po dośrodkowaniu Janowicza w polu karnym,
tor lotu piłki zmienił Michalski i futbolówka
utkwiła w bramce. W 35 min MOP objął prowa
dzenie. Z rzutu wolnego z 40 metrów uderzył Parniewicz. Golkiper Piasta wypiąstkował piłkę pod
nogi Janowicza a ten nie zmarnował swojej szansy.
Po zmianie stron nadal przeważali zawodnicy
z Malborka. Udokumentowali to w 75 min zdoby
wając trzecią bramkę. Po dośrodkowaniu Honorego
z bliska, bramkarza z Człuchowa pokonał Rosiak.
Gospodarze co prawda zmniejszyli rozmiary po
rażki w 80 min. Jednak uważnie grający w obronie
zawodnicy MOP nie dali wyrwać sobie zwycięstwa.
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PROMOCJA

„NORD-POL" Sp. z o.o.
Malbork
Al. Wojska
Polskiego 493
(055)270-31-14

"

"

PROWADZI NABÓR
NA R. 2002/2003 DO

Informacje
sportowe
z Twojego
regionu

2- letnich szkół zaocznych:
1

Policealna Szkoła Detektywów
i Pracowników Ochrony oraz Straży
Miejskiej

•dyplom: technik ochrony fizycznej osób
i mienia - licencja II st. pracownika ochr.
zostaje przyznana bez konieczności
zdawania egzaminu przed
Komisją Egzaminacyjną Kom. Woj. Policji
Policealna Szkoła Ekonomiczna - dyplom:
technik ekonomista; specjalizacja:
podatki; prowadzenie księgowości

Dziennik
Bałtycki

0DZ Wejherowo, ul. Kościuszki 14/1 Kursy przygotowujące do Egzaminu
Państwowego na certyfikat kompetencji
zawodowej na przewozy osób i rzeczy

Zamów prenumeratę

dla właścicieli firm transportowych

O 800 1500 26

tel. 672-93-08

24flM«168

REKLAMA

akich emocji jak
podczas ostatniego
pojedynku ligowe
go kibice malborskiej Pomezanii nie
przeżywali już. od dawna.
Jeszcze na dwie minuty
przed końcem spotkania
gospodarze przegrywali 1:2.
Dwie akcje zakończone go
lami Mazurka dały jednak
zwycięstwo podopiecznym
Lecha Strembskiego.
Pomezania: Świderski Cicherski, Karpiński, Ratajczyk, Mazurek, Woliński (49
Honory), Rzążewski, Machiński, Sokalski, Lauryn,
Krotowski.
W 17 minucie malbor
czycy objęli prowadzenie
po akcji Lauryna zakończo
nej bramką Krotowskiego.
Później gra toczyła się
głównie w środku pola. Go
ście wyrównanie uzyskali
w 48 minucie, po tym jak
arbiter prowadzący spotka
nie przedłużył tę część po
jedynku.
Po zmianie stron mal
borczycy starali się uzyskać
kolejnego gola. Niestety, na
prowadzenie wyszli zawod
nicy Orląt zdobywając
bramkę po szybkiej akcji.
Gdy już zdegustowani kibi
ce opuszczali stadion mecz
rozstrzygnął w ciągu dwóch
minut Mazurek. Najpierw
głową doprowadził do wy
równania, zaś w 90 min za
pewnił Pomezanii trzy
punkty. Jego strzał z woleja,
który trafił tuż przy słupku,
mógłby być ozdobą nie tyl
ko trzecio - a nawet drugoi pierwszoligowych spo(becz) Bohaterem meczu z Orlętami jest z pewnością Tomasz Mazurek, który zdobył dwa
gole.
Fot. Aleksander Winter
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-Wyjątkowy reeczh

KONKURENCYJNE CENY!!!
• ZESTAWY DOSTĘPNE W KAŻDEJ KONFIGURACJI
• PEŁNA OFERTA ATRAMENTÓW I TONERÓW DO DRUKAREK
• DUŻY WYBÓR PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH
P.U.H. >k<SI£R0
SYSTEM
SPRZEDAŻY RATALNEJ!

^

_

Sztum, Mickiewicza 395
(budynek Urzędu MIG)%
tel. 0 pref. 55 267-7

Ogłaszaj się

GRHTK

zawsze w środę w
B i u r a

Reklamy:

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. (0-58) 30-03-267
Gdynia, ul. Starowiejska 17/2, tel. (0-58) 66-06-525
Słupsk, ul. Filmowa 3e, tel. (0-59) 848-17-30

Producent
Blachy trapezowe
Panele ścienne
; Płyty warstwowe
Belki zetowe
j Hale ZET
Profile zamknięte

Lech Strembski
trener Pomezanii

- Ten mecz był wyjątkowy.
Obfitował nie tylko w prze
piękne bramki. Kibice z pew
nością powinni docenić to, że
zagraliśmy do ostatniego
gwizdka. Nikt nie odpuścił.
Walczyliśmy o każdy metr
boiska. Warto podkreślić, że
wystąpiliśmy osłabieni. Nie
zagrał Krawczyk, zaś Honoremu po chorobie wystarczy
ło sił na połowę. Zwycięstwo
jest więc tym bardziej cenne.

REKLAMA

# DAEWOO

AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI

SZTUM, TEL. (055) 277-26-14, tel7fax 277-77-94
NAPRAWY GWARANCYJNE <®>DAEWOO, POGWARANCYJNE WSZYSTKICH AUT
- STACJA DIAGNOSTYCZNA
- DLA STAŁYCH KLIENTÓW DUŻE RABATY

WE WRZEŚNIU GRATIS:

- WYMIANA OLEJU
- W SOBOTY SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO
WSZYSTKICH MAREK AUT

/

ZAPRASZAMY

0VERMARK - SZTUM

BALEXMETAL

Blachodachówki
Kasety ścienne

Fot. A. Winter

REKLAMA

27800222/A/1585

82-400 Sztum
ul. Kościuszki 4

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 /0 58/ 344 74 90
ul. Dwernickiego 21, tel./fax /0 59/ 842 81 31
ul. 30 Stycznia 32,
tel./fax /0 58/ 532 29 02

blacho trapezowa 18 12,58 zł/m3 blacho plaska 10,50 zł/m2
cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

2037442/E/949

