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Płocki Park Przemysłowo-Technolo-
giczny to teoretycznie jedno z naja-
trakcyjniejszych miejsc do inwesto-
wania w Polsce. Prawie całkowicie
uzbrojone wsąsiedztwie Orlenu –naj-
większej firmy w Europie Środko-
wo-Wschodniej. Na 130 ha w rejonie
ul. Długiej powstały sieć wodociągo-
wa i kanalizacyjna, ciepłociąg, są
światłowody. W budynku dawnego
Zespołu Szkół Ochrony Środowiska
przy ul. Zglenickiego działa centrum
administracyjne. Drogowcy wybu-
dowali tu ponad 9 km ulic oplatają-
cych teren przyszłych inwestycji. Ca-
łość, sfinansowana głównie z pienię-
dzy Unii Europejskiej, kosztowała
blisko 50 mln zł. 

Własność daje komfort
Zgodnie z harmonogramem przyję-
tym przez udziałowców spółki (mia-

sto i Orlen) do końca przyszłego roku
w parku ma pracować do 2 tys. osób.
Cały projekt powinien być zamknięty
dopiero za blisko 20 lat. Wtedy zatrud-
nienie wPPPT ma znaleźć nawet kilka-
naście tysięcy osób. Ale to na razie tyl-
ko plany. Do dziś w parku nie zainwe-
stowała żadna strategiczna firma. Bu-
dowę fabryki zaczyna chemiczna PCC
Rokita, wcentrum administracyjnym
biura otworzyło kilka kolejnych spó-
łek. I tyle. Ale według Jarosława Tro-
cha – niedawno na stanowisku preze-
sa parku zastąpił Krzysztofa Lewan-
dowskiego – ten rok będzie przełomo-
wy. –Prowadzimy co najmniej kilka za-
awansowanych rozmów z dużymi in-
westorami – mówi w rozmowie z „Ga-
zetą”. Żadnych szczegółów jednak nie
zdradza. 

Według Trocha proces przyciąga-
nia inwestorów mają przyspieszyć naj-
nowsze decyzje władz miasta i Orle-
nu. Po kilku latach zrezygnowały wresz-

cie z dzierżawienia ziemi. Nareszcie
chcą ją sprzedawać.  

– To był błąd – nie ukrywa Troch. 
Ten problem widział też były szef

spółki Krzysztof Lewandowski. – Mó-
wimy o wieloletnich inwestycjach, fir-
my muszą czuć się komfortowo, a to
zapewnia własność działki – wspomi-
nał kiedyś. – Wielu przedsiębiorców,
słysząc o dzierżawie, nie zaczynało
z nami nawet rozmów.

Plan, który odstrasza
Wkrótce miasto ma też zmienić plan
zagospodarowania dla PPPT. Obecny
skutecznie odstrasza inwestorów. Cho-
dzi o61 ha wzdłuż ul. Zglenickiego oraz
w najbliższym sąsiedztwie Basell Or-
len Polyolefins. Zgodnie z planem nie
może tu powstać żadna hala czy budy-
nek większy od jednopiętrowego do-
mu. Dla wielkich koncernów to poważ-
na przeszkoda. Nikt nie postawi fabry-
ki w parterowym hangarze. 

– Nie ma tragedii, bo park jest bar-
dzo rozległy i na pozostałym terenie
takich ograniczeń nie ma. Ale jesteś-
my za tym, by wmiejscu, gdzie to moż-
liwe, dopuścić wyższą zabudowę –przy-
znaje Troch.

Rzeka pieniędzy
Władze parku i miasta chciałyby zmie-
nić plan jeszcze przed kolejnym za-
strzykiem europejskiej gotówki. Płock
został wpisany na listę 26 kluczowych
inwestycji w województwie. Do 2013 r.
PPPT ma dostać prawie 250 mln zł
z funduszy strukturalnych. Pienią-
dze wyda m.in. na budowę komplek-
su badawczego, który ma stworzyć
wspólnie z Politechniką Warszawską,
oraz na kompleks usług korporacyj-
nych, m.in. elektronicznego przetwa-
rzania dokumentów czy usług księ-
gowych. 1

sebastian.smietanowski@plock.agora.pl

Ziemia na sprzedaż
Przełom w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Miasto sprzeda ziemię inwestorom i zmieni 
plan zagospodarowania terenu, czyli zgodzi się na wyższą zabudowę

Zamknięta Wyszogrodzka
Uwaga! Zmiany na ulicach
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Dziś drogowcy zamykają fragment
skrzyżowania ul. Wyszogrodzkiej z al.
Piłsudskiego, ten obok Zakładu Ener-
getycznego.

Autobusy Komunikacji Miejskiej bę-
dą kursować aleją aż do ul. Spółdzielczej.

Drogowcy wyłączają z ruchu tak-
że fragment skrzyżowania Piłsudskie-
go z Graniczną. W rezultacie z Podol-
szyc do Centrum pojedziemy po po-
łudniowej jezdni alei w dwóch kierun-
kach. Dopiero w rejonie Coteksu zje-
dziemy na północną jezdnię.

Taka organizacja ruchu będzie obo-
wiązywać przez miesiąc. W tym cza-
sie firma modernizująca Wyszogrodz-
ką połączy nowo wybudowaną drogę
zpółnocną nitką Piłsudskiego. Zbudu-

je też kolektory sanitarne i ułoży kab-
le pod sygnalizatory świetle, które
wprzyszłości pokierują tu ruchem. Je-
śli jednak pojawi się konieczność wy-
konania dodatkowych prac – termin
ten się wydłuży.

Linie Komunikacji Miejskiej – nr 4,
19, 22, 30, 33 – pojadą przez Piłsudskie-
go i wrócą na Wyszogrodzką przez
Spółdzielczą. Obowiązują wszystkie
przystanki przy alei. Autobusy nie bę-
dą się natomiast zatrzymywać przy
Spółdzielczej.

Łatwo przewidzieć problemy
z przejechaniem Piłsudskiego i Wy-
szogrodzką szczególnie w godzinach
szczytu. Polecamy objazdy Grabów-
ką i Żyzną.  1 HW
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Płock w Polsce „D”

Przygotowany przez Instytut Ba-
dań nad Gospodarką Rynkową ra-
port nie pozostawia na podregio-
nie płocko-ciechanowskim suchej
nitki. W czterostopniowej skali zo-
stał on sklasyfikowany na czwar-
tym, ostatnim miejscu. Razem z na-
mi są takie regiony jak radomski
i tzw. ściana wschodnia. Według In-
stytutu ostatnia grupa („D”) wpraw-
dzie charakteryzuje się najniższy-
mi kosztami pracy i bardzo wyso-
kim stopniem ochrony środowiska
przyrodniczego, a także bezpieczeń-
stwa powszechnego, ale pozostałe
najbardziej istotne dla działalności
przemysłowej wskaźniki ma na naj-
niższym poziomie. Brakuje tu du-
żych miast, a co za tym idzie siły ro-
boczej i dobrych dróg. A to dla in-
westorów elementy kluczowe dla
lokalizacji. 1OPR. SEB
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rza była pod tym względem najlepsza,
dużo lepsza od opolskiej.

Koncern komputerowy Dell
Łódź, 3 tys. miejsc pracy

W 2005 r. podczas wizyty w Łodzi
przedstawiciele Państwowej Agencji
Informacji iInwestycji Zagranicznych
pochwalili się, że amerykański Dell po-
trzebuje ogromnej uzbrojonej dział-
ki. Władze Łodzi natychmiast powie-
działy, że mają doskonały teren, a na-
stępnego dnia... zaczęły gorączkowo
szukać terenów. Pokazały Ameryka-
nom trzy działki: w Strykowie, Alek-
sandrowie ina Olechowie. Za kilka dni
dostały wiadomość: „Najbardziej je-
steśmy zainteresowani działką na Ole-
chowie”. Dlaczego? Jadąc na miejsce,
przedstawiciele Della mijali wielkie
osiedla na Widzewie i Olechowie. By-
li zaskoczeni, że w Łodzi są tak duże

skupiska bloków, w których mieszka-
ją tysiące ich potencjalnych pracow-
ników. Wtedy pracownicy UM zrozu-
mieli, że inwestorowi najbardziej za-
leży na kadrze. Zamówili więc raport
o pracownikach nadzorowany przez
McKinseya. Dell dowiedział się, na ilu
może liczyć pracowników produkcyj-
nych z wykształceniem technicznym,
a na ilu inżynierów po kierunkach in-
formatycznych. Zaczęły się niemal
roczne rozmowy o pomocy publicz-
nej, obudowie drogi do działki, uprząt-
nięciu terenu iogrodzeniu. Miasto „tar-
gowało się”, ale przystawało na warun-
ki Della.

Fabryki m.in. zmywarek
ipralek Electrolux AB
Dolny Śląsk, 
ponad tysiąc miejsc pracy

Hans Straberg, dyrektor general-

ny Electrolux AB: – Przed podjęciem
decyzji przeprowadziliśmy bardzo
dokładne badania. Największe atu-
ty Polski to przede wszystkim do-
brze wykształcona siła robocza i bar-
dzo dobre położenie. Nasze wyroby
są ciężkie, kwestie transportu i logi-
styki są więc kluczowe. Nie bez zna-
czenia jest też to, że Polska to pręż-
nie rozwijający się kraj z dużym ryn-
kiem, na którym chcemy być obec-
ni. Jak wygląda przyszłość kolejnych
naszych inwestycji? Na pewno są
pewne zagrożenia. Pierwsze z nich
to wzrost kosztów i podatków. Wie-
le do zrobienia jest w kwestii dróg.
By nasze zakłady mogły się rozwi-
jać, musimy mieć jak do nich doje-
chać. Lokalne władze obiecały, że
zrealizują plany inwestycji w infra-
strukturę.  1

ZEBRALI DZIENNIKARZE „GAZETY”11
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Co przyciągnęło inwestorów

Fabryka gum do żucia
Cadbury Schweppes
Skarbimierz (koło Opola), 
1 tys. miejsc pracy

Przed zakupem ziemi Brytyj-
czycy zastrzegli, że zaczną budo-
wę, jeśli na terenie byłego poradziec-
kiego lotniska powstanie specjalna
strefa ekonomiczna oraz sieć dróg
„przybliżająca” fabrykę do auto-
strady. Dziś Skarbimierz jest pod-
strefą Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej, a na moderniza-
cję dróg do 2007 r. władze woje-
wództwa wydadzą blisko 20 mln zł. 

Judith Pickering, dyrektor pro-
dukcji: – Kiedy wybieraliśmy ofer-
tę, najważniejszym czynnikiem by-
ła dla nas atrakcyjność terenu i to,
gdzie najszybciej będziemy mogli
zacząć budowę. Oferta Skarbimie-

11

Jarosław Troch,
prezes PPPT:
– Prowadzimy co najmniej 
kilka zaawansowanych 
rozmów z dużymi inwestorami
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O gromną szansę Kościo-
ła bp Piotr Libera, no-
wy ordynariusz płoc-
ki, widzi w stale zwięk-
szającej się roli świec-

kich. Opowiada się też za nowym,
bardziej ciepłym, rodzinnym i bez-
pośrednim stylem działania Kościo-
ła. Oto, co mówił w ostatnich latach,
już jako biskup.

O diecezji płockiej
– Jest jedną z najstarszych polskich
diecezji, o przebogatej historii, tra-
dycji i dziejach. (...) Wyznam, że już
dzisiaj [2 maja] moją mszę świętą
sprawowałem w intencji diecezjan
płockich. Kapłanów i osób konse-
krowanych, ale także wszystkich
wiernych, tych, którzy stanowią
wspólnotę Kościoła płockiego.
Chciałbym, korzystając z okazji, jak
najserdeczniej ich pozdrowić. (...)
Na mówienie o planach jest na pew-
no za wcześnie. Chciałbym poznać
przede wszystkim realia Kościoła
płockiego. W jego wymiarze histo-
rycznym, ponieważ jak już wspom-
niałem szczyci się on przebogatą hi-
storią. Z drugiej strony chcę odkryć
i to jego oblicze, które boryka się za-
pewne z różnymi trudnościami.
Chciałbym te trudności jakoś po-
znać, wejść w tamtejsze problemy,
przybliżyć je sobie i w miarę możli-
wości przyjść zjakąś pomocą. Wmo-
jej posłudze ordynariusza płockie-
go będę korzystać z doświadczenia,
które w minionych latach zebrałem,
pracując w Nuncjaturze Apostol-
skiej czy kierując przez dziewięć lat
sekretariatem Konferencji Episko-
patu Polski. Świadomy własnej sła-
bości iograniczeń chciałbym podzie-
lić się tym z księżmi, ze wspólnotą
Kościoła płockiego. (...) Na tym eta-
pie nie sądzę jeszcze, że będę się żeg-

nał z sekretariatem. Trwa jeszcze ka-
dencja sekretarza, (...) drugie pięcio-
lecie kończy się 1 maja 2008 r. Z punk-
tu widzenia statutu Konferencji Epi-
skopatu Polski mogę tę funkcję pełnić
dalej (...). Sekretariat Episkopatu Pol-
ski jest dobrze zorganizowany, jest
mój zastępca, Płock nie jest daleko od
Warszawy, więc mam nadzieję, że uda
mi się tę drugą kadencję dokończyć.
Myślę, że nie będzie tu jakiegoś
uszczerbku ani dla diecezji, ani dla
prac sekretariatu.

Niech świeccy dojdą do głosu
– Trzeba pozwolić, aby ten „śpiący ol-
brzym”, jakim jest polski laikat, mógł
bardziej uzewnętrzniać swoją obec-
ność w parafii, w dekanacie, w diece-
zji, w różnych gremiach kościelnych
postulowanych przez dokumenty so-
borowe. Myślę tu również o obecno-
ści świeckich w ruchach kościelnych.
Trzeba pozwolić, aby ludzie świeccy
posiadający nieraz bardzo ugrunto-
wane życie duchowe, traktujący Ewan-
gelię na serio mogli dojść do głosu

wKościele, aby duchowni nauczyli się
też słuchać, co tacy ludzie mają dziś
do powiedzenia biskupom i księżom.

Czy jest coś gorszego od Unii
– Myślę, że bardziej od zjednoczonej
Europy należy się bać ludzi o znieksz-
tałconych sumieniach, które są prze-
jawem kryzysu moralności. Ludzie
o zniekształconych sumieniach żyją
również nad Wisłą. 

Kościół powinien być 
ponadpartyjny

– Uważam, że Kościół nie powinien
się opowiadać po stronie jakiejkol-
wiek opcji politycznej. (...) Mówiąc
o Kościele i polityce, trzeba też wy-
raźnie rozróżnić udział w niej świec-
kich ludzi wierzących i hierarchii.
Udział świeckich w życiu politycz-
nym, gospodarczym, społecznym jest
oczywiście rzeczą zrozumiałą. Nato-
miast my, biskupi czy kapłani, powin-
niśmy unikać bezpośredniego anga-
żowania się w działania polityczne.

Jako biskup mogę mieć prywatnie
swoje preferencje polityczne, ale nie
powinny one znajdować wyrazu
w oficjalnych wypowiedziach, w op-
towaniu za jakąś konkretną partią.
Mnie osobiście odpowiada dyskret-
na obecność Kościoła w szeroko po-
jętym życiu publicznym. Bliskie mi
jest porównanie z zaczynem, który
stopniowo zakwasza całe ciasto. Uwa-
żam, że niepotrzebne jest nazbyt
ostentacyjne podkreślanie obecno-
ści Kościoła w mediach publicznych.
Kościół był i jest obecny w życiu pol-
skiego społeczeństwa od ponad ty-
siąca lat i nie musimy tego na siłę udo-
wadniać. Styl obecności Kościoła
w życiu publicznym określiłbym ja-
ko „maryjny”. Maryja – jak to widzi-
my na kartach Pisma Świętego – nie
eksponowała nigdy swojej osoby. Sta-
nowiła „tło” dla działalności Jezusa.
Podobnie Kościół powinien być po-
niekąd tłem dla tego, co się dokonu-
je obecnie w Polsce, prowadząc rów-
nocześnie konsekwentnie misję no-
wej ewangelizacji. 

Lustracja w Kościele
– Dla mnie cała ta sprawa tzw. lustracji
jest przede wszystkim wołaniem oludzi
sumienia. Jan Paweł II w maju 1995 r.
wSkoczowie mówił, że Polska potrzebu-
je ludzi sumienia. Biskupi, duchowni
muszą być ludźmi sumienia. Potrzebu-
jemy rachunku sumienia, odwagi do mó-
wienia: „tak, tak – nie, nie”. Jeśli podej-
miemy konsekwentnie pracę nad sumie-
niem, to jestem dobrej myśli. Jest bo-
wiem wtedy nadzieja, że owoce tego cier-
pienia, które przeżywamy, będą pozy-
tywne: Kościół wyjdzie ztej próby umoc-
niony, bardziej pokorny ibardziej ewan-
geliczny. (...) Powinniśmy zrobić rachu-
nek sumienia bez oskarżania i osądza-
nia, i w pokorze i w prawdzie zobaczyć
swoje zachowanie w ubiegłych latach.
Kościół nigdy nie był i nie chce być try-
bunałem, który wydaje wyrok, osądza,
pozostawia kogokolwiek samemu sobie.
Nie może koncentrować się tylko na ba-
daniach materiałów SB, zaniedbując
podstawową misję, czyli ewangelizację.
Bolesne wydarzenia związane z naszą
przeszłością, uwikłania się osób duchow-
nych we współpracę zdawnym reżimem
komunistycznym, są swoistą raną zada-
ną Mistycznemu Ciału Chrystusa, któ-
rym jest Kościół. Bolesnej refleksji po-
winno jednak towarzyszyć wspomnie-
nie oduchownych, którzy przez te rany
przeszli w sposób bohaterski i którzy
zdali egzamin ze swojej wierności wspo-
sób celujący. Do grona takich bohaterów
oprócz znanych, jak kard. Wyszyński czy
ks. Popiełuszko, należy cała rzesza „bez-
imiennych”, takich, którzy nie są po-
wszechnie znani. 1

OPR. ARKADIUSZ ADAMKOWSKI
Korzystałem m.in. z wywiadów,

jakich bp Libera udzielił „Gościowi
Niedzielnemu” i Katolickiej 
Agencji Informacyjnej oraz 

– 2 maja – Radiu Watykańskiemu

BP LIBERA: OBUDŹMY „ŚPIĄCEGO OLBRZYMA”

Bp Piotr Libera (z prawej)
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P od koniec ub.r., prawie
równocześnie zogłosze-
niem nominacji abp.
Stanisława Wielgusa na
metropolitę warszaw-

skiego, pojawiły się pierwsze sygna-
ły o jego możliwej współpracy z SB.
Wszystko zakończyło się w atmosfe-
rze skandalu – odwołaniem ingresu.

Niespełna dwa miesiące później
media ujawniły, że kil-
ku płockich księży do-
puszczało się mole-
stowania seksualne-
go. Co więcej, zarzu-
ciły, że było to tuszo-
wane przez homosek-
sualne lobby tworzo-
ne przez wysoko po-
stawionych duchow-
nych. Dopiero wtedy bp Roman Mar-
cinkowski, tymczasowy administra-
tor diecezji, ukarał trzech księży
i przeprosił za wyrządzone przez
nich krzywdy. 

Jakby tego było mało, jednocześ-
nie zaczęło się mówić, że trwa gorącz-
kowe śledztwo mające na celu odszu-
kanie duchownych, którzy odważy-
li się wyjść przed szereg i o trudnych
nierozwiązanych sprawach powie-
dzieli dziennikarzom.

W tym samym czasie prokuratura
wszczęła postępowania wsprawie moż-
liwych malwersacji finansowych wpłoc-
kim Caritasie iCentrum Psychologicz-
no-Pastoralnym „Metanoia”.

Nic dziwnego, że w miarę przed-
łużającego się wakatu coraz więcej
księży nie mogło się doczekać nowe-
go gospodarza diecezji. Kiedy już
jest, musi być świadomy, że czekają

go poważne decyzje.
Wypada mieć na-
dzieję, że rację mają
ci komentatorzy, któ-
rzy uważają, że umie
je podejmować i że
nie chowa głowy
w piasek.

Najgorszym roz-
wiązaniem byłoby,

gdyby więcej czasu poświęcał nie
uzdrawianiu zranionej diecezji, tyl-
ko podróżom do Warszawy i pracy
w Sekretariacie Episkopatu Polski.
O tym, że niekoniecznie takie łącze-
nie funkcji musi wyjść na dobre, prze-
konaliśmy się za czasów poprzednie-
go ordynariusza, któremu trudno by-
ło wejść w życie diecezji w sytuacji,
gdy bardziej czuł się naukowcem
związanym ze swoim ukochanym
KUL-em.  1

BP LIBERA OBEJMIE RZĄDY 31 MAJA

UZDROWIĆ ZRANIONĄ DIECEZJĘ
Przed bp. Piotrem Liberą najpoważniejsze zadanie w życiu. Musi postawić na nogi diecezję, która w ostatnich
miesiącach przeżywała prawdziwy kryzys. Czy da radę?

Arkadiusz Adamkowski,Gazeta Wyborcza

Mówią o bp. Liberze

AG

Marcin Przeciszewski
prezes Katolickiej Agencji 
Informacyjnej

Bp Piotr Libera to człowiek, który
może być bardzo dobrym biskupem
płockim, ma dziesięcioletnią praktykę
bycia biskupem oraz dziewięcioletnią
praktykę sekretarza generalnego Kon-
ferencji Episkopatu Polski. Jest nie-
zmiernie sumienny i pracowity oraz
bardzo dobrze potrafi zharmonizować
olbrzymią pracę zkontemplacją, co sta-
nowi ideał działalności chrześcijań-
skiej. Ponadto jest człowiekiem umie-
jącym podejmować trudne decyzje, co
jest bardzo ważne wprzypadku bisku-
pa diecezjalnego, iniechowającym gło-
wy w piasek.  1

11

Ks. Adam Boniecki
redaktor naczelny 
„Tygodnika Powszechnego”

Diecezja płocka wymagała człowie-
ka najlepszego, dlatego został wybra-
ny ktoś o wielkim doświadczeniu jako
biskup pomocniczy, jako sekretarz
nuncjusza iwreszcie jako sekretarz ge-
neralny Konferencji Episkopatu Pol-
ski. Biskup Libera jest kapłanem zwiel-
kim dystansem idoświadczeniem, jest
człowiekiem dobrym, sympatycznym,
tworzącym dobry klimat wokół swo-
jej osoby. Najważniejszym zadaniem
nowego biskupa płockiego będzie stwo-
rzenie dobrego klimatu w tej diecezji,
która ostatnio przeszła poważne
wstrząsy.  1 KAI, PAP

11

Abp Józef Michalik
przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski

To człowiek mądry iroztropny, któ-
ry da sobie radę jako biskup w Płoc-
ku. Jest człowiekiem świetnego kon-
taktu z ludźmi. Niezmiernie dyspo-
zycyjny ipracowity. Jestem pełen na-
dziei co do jego posługi wdiecezji płoc-
kiej. Są tam bowiem autentyczne prob-
lemy, chociaż media zdecydowanie
przesadzają w ich ocenie. Mam na-
dzieję, że bp Libera odpowiedzialnie
najpierw sprawdzi stan tej diecezji,
anastępnie woparciu ocechujący go
radykalizm ewangeliczny izasadę mi-
łości podejmie takie reformy, jakie są
potrzebne.  1

11
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SEBASTIAN ŚMIETANOWSKI
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Z
apowiada się rekordowy
rok. Na remonty, moder-
nizacje i przebudowy tyl-
ko w okolicach Płocka
urząd marszałkowski wy-

da ponad 40 mln zł.

Dobre wiadomości
Trasa 567 z Płocka do Góry to połą-
czenie z drogą krajową nr 10 z War-
szawy do Torunia. Na 30-kilometro-
wym fragmencie trasy drogowcy pra-
cują już drugi rok, skończą najpóź-
niej w 2008 r. Do finiszu zostało im
13 km. 

Co ważne, w ramach inwestycji
zamierzają zmodernizować m.in.
ruchliwe skrzyżowanie przedłuże-
nia ul. Żyznej z drogą wojewódzką
i powiatową. Z tej nieformalnej ma-

łej obwodnicy Podolszyc codziennie
korzystają tysiące samochodów. Jak
zapowiada dyrektor rejonu drogowe-
go Mirosław Kaczmarek, w rejonie
krzyżówki trasa zostanie poszerzona,
powstaną też lewoskręty.

Zarząd Dróg Wojewódzkich przy-
gotowuje się też do budowy małej ob-
wodnicy Gostynina. Ominie miasto
od północy i połączy trasy na Lucień
oraz Kowal. Wbicie łopaty jeszcze
w tym roku. W budżecie zarezerwo-
wano na tę inwestycję 5 mln zł.

Poza tym drogowcy wyremontują: 
6 km jezdni na drodze nr 562 zPłoc-

ka w kierunku Dobrzynia nad Wisłą
8 km między Gąbinem a Sannika-

mi
5 km między Szczutowem a Sierp-

cem
skrzyżowanie ul. Płockiej, Święto-

krzyskiej oraz Witosa w Sierpcu

mosty: wKamionie, na Skrwie wPa-
rzeniu oraz Szczutowie.

Złe wiadomości
Nici z szybkiego rozpoczęcia prac na
trasie nr 575 z Płocka w kierunku Ka-
mionu (alternatywna droga do Warsza-
wy).

– Jesteśmy przygotowani do wej-
ścia na odcinek z Jordanowa do Słu-
bic, ale blokuje nas unijny program
ochrony przyrody Natura 2000 – in-
formuje szef rejonu drogowego.

Trasa z Płocka do Kamionu i dalej
do Sochaczewa mogłaby okazać się
kluczowa po otwarciu nowego mostu
w Płocku. Jednak już wiadomo, że nie
będzie gotowa –jak planowano –nawet
w przyszłym roku. 

– Niestety, to bardzo realne, że nie
wystartujemy zinwestycją nawet przez
kilka lat – przyznaje Kaczmarek.  1

11

11

11

11

11

Mazowsze 
buduje drogi
Kilkadziesiąt kilometrów dróg wojewódzkich w rejonie Płocka
wybuduje albo wyremontuje w tym roku samorząd mazowiecki

2388518623922955

Prezydent Miasta Płocka

informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, podano do publicznej wiadomości

wykaz na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
(dla najemców) lokali użytkowych położonych
w budynku przy ul. Jachowicza 44 w Płocku.

R E K L A M A

Dziś na sądową wokandę trafi
sprawa instruktora harcerstwa po-
dejrzanego o kontakty seksualne
z nieletnią dziewczyną.
Gostynińska prokuratura wprzesła-
nym do sądu akcie oskarżenia zarzu-
ca 29-letniemu mężczyźnie współ-
życie z osobą poniżej 15. roku i zmu-
szanie jej do „poddania się innej czyn-
ności seksualnej”. Miało do tego do-
chodzić od wiosny 2005 do lipca
2006r. na spotkaniach iwycieczkach
harcerskich. Instruktorowi grozi ka-
ra nawet 12 lat pozbawienia wolno-
ści. Podejrzany nie przyznał się do
zarzucanych mu czynów. 

Organy ścigania zawiadomili rodzi-
ce dziewczynki. Przejrzeli archiwum
rozmów córki w komunikatorze inter-
netowym. Odkryli, że ich dziecko opi-
suje znajomym, iż padło ofiarą mole-
stowania. 

Sąd w Gostyninie aresztował in-
struktora, mazowiecka chorągiew ZHP
zawiesiła jego członkostwo w związ-
ku. 

Proces, którego początek wyzna-
czono na poniedziałek, ze względu na
swój charakter i dobro dziewczynki
będzie toczył się prawdopodobnie za
zamkniętymi drzwiami.  1

MILENA ORŁOWSKA

11

Proces za seks 

W niedzielę rano policjanci zatrzy-
mali mężczyznę, który na giełdzie
przy ul. Bielskiej próbował płacić fał-
szywymi pieniędzmi. 
Pięćdziesięciolatek z gminy Stara
Biała miał przy sobie podrobione 
100 zł. Policję zawiadomiła sprzedaw-
czyni, której oszust próbował wcis-
nąć podejrzany banknot. Ale to nie
koniec historii. Mężczyzna już ty-
dzień temu był na płockiej giełdzie
itymi samymi pieniędzmi próbował
zapłacić... tej samej sprzedawczyni.

Już wtedy budziły jej nieufność. Nie
zawiadomiła funkcjonariuszy, ale klien-
ta przepędziła. Kiedy wrócił, miarka
się przebrała. Kobieta wezwała poli-
cję. Pięćdziesięciolatek został zatrzy-
many na gorącym uczynku. Był pija-
ny, przebywa w areszcie. 

– Podejrzewamy, że fałszywymi
banknotami posługiwał się już wielo-
krotnie, nie tylko w Płocku. Dlatego
przeszukamy też jego mieszkanie –mó-
wi rzecznik płockiej policji Mariusz
Gierula.  1 MS

11

Fałszywa kasa na giełdzie

R E K L A M A

Walne wOrlenie
Podział zysku oraz zmiany w ra-

dzie nadzorczej to najciekawsze punk-
ty walnego zgromadzenia Orlenu,
które zaplanowano na 31 maja. Ak-
cjonariusze zajmą się też sprawozda-
niem finansowym zdziałalności spół-
ki w 2006 r. W walnym mogą wziąć
udział wszyscy ci, którzy do 23 maja
złożą wsiedzibie spółki imienne świa-
dectwa depozytowe. 

Konkurs informatyczny

Szkoła Podstawowa nr 22 organi-
zuje drugi międzyszkolny Multime-
dialny Konkurs Informatyczny. Uczest-
nicy z klas I-III muszą w dowolnym
edytorze grafiki wykonać rysunek
swojego ulubionego miejsca w szko-
le. Zadaniem starszych uczniów jest
stworzenie prezentacji multimedial-
nej pt. „U nas wszkole”. Prace zapisa-

ne na dysku CD można składać w bib-
liotece SP nr 22 do 11 maja.

Poradź się eksperta

W każdy wtorek wgodz. 12-14 wsie-
dzibie Państwowej Inspekcji Pracy
przy ul. 1 Maja 7a na płocczan czekają
pracownicy PIP i inspektorzy odpo-
wiedzialni za kontrolę legalności za-
trudnienia. Ich porady są bezpłatne.

Wiceprezes ochotników

Były komendant płockiej straży po-
żarnej Hilary Januszczyk został wice-
prezesem strażaków ochotników na
całym Mazowszu. W Płocku pracuje
od 1978 r. W latach 1992-95 dowodził
strażakami w Gostyninie, potem wró-
cił do Płocka jako komendant woje-
wódzki straży pożarnej, a po likwida-
cji województwa stanął na czele ko-
mendy miejskiej. W ub.r. odszedł na
emeryturę.  1 SEB, MS
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11
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W SKRÓCIE

Płocczanin Roku 2006
Plebiscyt „Gazety Wyborczej” i Urzędu Miasta Płocka

Tytuł Płocczanina Roku 2006
powinien otrzymać:

ks. Janusz Cegłowski

Renata Kutyło-Utzig

Maltańska Służba Medyczna

Halina i Stanisław Płuciennikowie

Mariusz Pogonowski

Imię i nazwisko

...........................................................
Pełen adres

...........................................................
Nr telefonu Podpis

..........................      ............................

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Agorę Spółkę Akcyjną z siedzibą
w Warszawie, ul. Czerska 8/10 wyłącznie na potrzeby plebiscytu. Agora S.A. nie będzie
udostępniać tych danych innym podmiotom. Ma Pani/Pan prawo do ich wglądu oraz ich
poprawiania. Brak i niepodpisanie kuponu powoduje nieważność głosu.

Głosuj!

Płocczanina Ro-
ku 2006 wybiera-
my, głosując za po-
mocą kuponów
z „Gazety”. Aby
głos był ważny, na-
leży postawić
znak x tyl-
ko przy jed-
nym nazwi-
sku. Kupon
musi być wy-
pełniony w cało-
ści. Musi być też
podpisany, że-
byśmy byli
pewni, że wy-
rażają pań-
stwo zgodę na
przetwarzanie
danych osobowych.  1

Kupony można dostarczać 
osobiście lub pocztą 
do 25 maja do redakcji 
„Gazety Wyborczej Płock”,
ul. Królewiecka 12e,
w godz. 9-17. 
Wyniki plebiscytu ogłosimy 
podczas uroczystej 
gali z okazji Dni Historii Miasta

11

FOTOFELIETON

Podolszyce Północ,godz. 11. Kosztowną hermę zdobioną diademem,szafirami, rubinami i perłami u krakowskich
złotników zamówił król Kazimierz Wielki. Teraz każdego roku można ją oglądać podczas Uroczystości Zygmuntowskich.
W niedzielę odbyły się w parafii kościoła Świętego Krzyża.
11Więcej zdjęć : www.plock.gazeta.pl Fot. Piotr Augustyniak
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ARKADIUSZ ADAMKOWSKI
11

Dotychczasowa w ogóle nie speł-
niała standardów. Trzykondygna-
cyjna nowa budowla wyrosła tuż
przy starej szkole. Obydwa budyn-
ki scala łącznik. To w nim jest teraz
główne wejście do całego Ośrodka
i winda dla osób niepełnospraw-
nych. Z łącznika holem dojdziemy
bezpośrednio do sali sportowej (bo-
isko o wymiarach 17 x 30 m, wyso-
kość – 7 m). Na jej galerii-antresoli
jest widownia, która pomieści po-
nad sto osób.

Na miejscu są też: przebieralnia
z prysznicami, magazyn na sprzęt
sportowy, pokój nauczycieli wf. Na
parterze znajdziemy kancelarię,
gabinet dyrektora i szatnie. Z kolei

na pierwszym piętrze – dwie klasy-
pracownie i salę do zajęć rehabilita-
cyjnych. Na drugim piętrze rozgo-
ściły się dwie kolejne klasy i biblio-
teka z czytelnią. Jak obliczają w biu-
rze prasowym urzędu miasta, w su-
mie uczniowie dostali do swojej dys-
pozycji ponad 1,6 tys. dodatkowych
m kw.

Same prace budowlane pochłonę-
ły blisko 3 mln zł. Kolejne 170 tys. zł
budżet miasta dołożył, aby wyposa-
żyć pomieszczenia w sprzęt sporto-
wy, nagłośnienie i meble. 

Dodajmy, że wpołowie maja zakoń-
czy się ocieplanie głównego budynku
szkoły. Koszt – blisko 200 tys. zł. 1\

arkadiusz.adamkowski@plock.agora.pl

Z trybunami na sto osób
Nową salę sportową mają uczniowie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Lasockiego

23927817.t

R E K L A M A

SOSW nr 2...

...oficjalnie ma 36 lat, ale tak na-
prawdę jego historia sięga 1950r., czy-
li początków szkolnictwa specjalne-
go w Płocku. Wtedy zlikwidowano
Zakład Anioła Stróża dla upadłych
dziewcząt prowadzony przez Zgro-
madzenie Sióstr Miłosierdzia Boże-
go przy Starym Rynku. W jego bu-
dynku utworzono Państwowy Zakład
Wychowawczy. Dziś w SOSW nr 2
przy ul. Lasockiego uczą się młodzi
ludzie zupośledzeniem umysłowym:
lekkim, umiarkowanym iznacznym,
ale również zdysfunkcjami narządu
ruchu, zespołem Downa, porażeniem
mózgowym. Mogą tam zdobyć za-
wód. Na miejscu jest też internat.  1

11

Prawie 20 mazowieckich szpita-
li dostanie z samorządu wojewódz-
twa 22 mln zł na 33 inwestycje bu-
dowlane. Winiary kupią... drzwi,któ-
re mają chronić pacjentów przed
ogniem.
Jak informują w urzędzie marszał-
kowskim, do rozdania są pieniądze
z nadwyżki budżetowej. Zapowia-
dają, że umowy podpiszą ze szpita-
lami w ciągu najbliższych dwóch ty-
godni.

Wśród tych, które dostaną pie-
niądze, są dwie publiczne placówki
z północnej części naszego regionu.

O 1,4 mln zł wzbogaci się konto
szpitala wojewódzkiego w Płocku.
Tę sumę Winiary przeznaczą w ca-
łości na modernizację budynku
zgodną z zaleceniami strażaków. – W
sprawie obowiązkowego podziele-
nia szpitala na strefy pożarowe na-
ciskali na nas od czterech-pięciu lat
– mówi dyrektor Stanisław Kwiat-
kowski. – A w tym celu niezbędne są
specjalne drzwi o dużej odporności
na ogień.

Jedne kosztują ok. 10 tys. zł, poja-
wią się np. przy wejściach na klatki
schodowe i przed każdym z oddzia-

łów (przeważnie na piętrach po prze-
ciwległych stronach są zlokalizowa-
ne po dwa). Oznacza to, że gdyby
gdzieś – odpukać – wybuchł pożar, to
pacjenci z innych oddziałów byliby
bezpieczni przynajmniej przez trzy
godziny. 

–Dokumentację mamy gotową, kie-
dy tylko pojawią się pieniądze, zrobi-
my zakupy –zapewnia dyrektor Kwiat-
kowski.

Szpital w Ostrołęce dostanie 
410 tys. zł na wymianę okien w bloku
D, w którym działają m.in. poradnie
specjalistyczne.  1AA

11

Bezpieczniej na Winiarach

RRaaddoossnnaa  ttwwóórrcczzoośśćć  
nnaa  SSłłooddoowweejj
Przesyłam kilka „pocztówek” z ul.
Słodowej, komentarz do fotek chy-
ba zbędny. Tylko idiota mógł wpaść

na taki pomysł. Jak można postawić
kontener na środku chodnika?

Jak ma przejechać ktoś zwózkiem,
nie wspominając oosobie na wózku in-
walidzkim? Kto pozwolił na ustawie-
nie kontenera bez żadnej wiaty? Efek-
tem tego są śmieci porozrzucane po ca-
łej ulicy (czemu dodatkowo sprzyja to,
że często kontener jest przepełniony
i śmieci wręcz wysypują się z niego).
Amoże by tak ktoś ze spółki SITA (od-
powiedzialnej za wywóz śmieci) pofa-
tygował się, wyszedł zza biurka i obej-
rzał efekty tej „radosnej twórczości”?

PS Dodam, że nie jestem mieszkań-
cem ul. Słodowej, czasami tylko nią
przechodzę. W dniu, kiedy zrobiłem
zdjęcia, na ulicy było i tak stosunkowo
czysto.  1

BASZURKA

CZYTELNICY DO ,,GAZETY”

NASZ ADRES
UL.KRÓLEWIECKA 12,

09-400 PŁOCK,
LISTY@PLOCK.AGORA.PL

AG
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W sobotę wkażdym zakątku starów-
ki słychać było rozmowy w najróż-
niejszych europejskich językach. Nad
Starym Rynkiem unosił się zapach
grillowanych potraw iwaty cukrowej.
Na scenie co chwilę występowali no-
wi artyści z całej Europy. A w loka-
lach na stolik czekało się godzinami. 

Piknik Europejski rozpoczął się
w sobotę o godzinie 15. Najpierw na
scenie przed ratuszem prezentowa-

ły się przedszkolaki, potem uczniowie
podstawówek. Każda z grup przygo-
towała program poświęcony innemu
krajowi Unii Europejskiej. Rytmy fla-
menco przeplatały się z krokami tań-
ca walijskiego, polki i poloneza. 

Dwie godziny później hymn Unii
Europejskiej zaśpiewał chór Minstrel
z Małachowianki. To był znak, że sce-
nę przejmują we władanie zespoły
rockowe z Płocka i miast partnerskich.
Kilka minut po godz. 21, z ponadpółgo-
dzinnym opóźnieniem, wystąpiła Doda.

Tradycyjnie były też kiermasze,
konkursy i wystawy. W Domu Darm-
stadt swoje zdjęcia z podróży po Buł-
garii pokazał Adam Zych, prawnik,
podróżnik i dziennikarz. Wokół Ryn-
ku rozstawiły się drewniane kramy.
Europejskie kraje prezentowały tu
szkoły. Obok nich do zwiedzania świa-
ta zachęcały biura podróży. Do nauki
języków obcych przekonywały szko-
ły językowe. Kiedy panie oblegały sto-
iska z biżuterią i kapeluszami, pano-
wie ustawiali się w długich kolejkach

po piwo i kiełbaski. A młodzież pędzi-
ła do ogródka Miejskiego Zespołu
Obiektów Sportowych, gdzie od lat
święto miast partnerskich obchodzą
fani elektronicznych brzmień. Tego-
roczną gwiazdą MajUni był DJ Hint
zWielkiej Brytanii, ten sam, który mik-
sował kawałki m.in. dla Nelly Furtado.
Wystąpiła też polska czołówka: Fisz,
Emade i Envee. To była zdecydowanie
najgorętsza impreza Pikniku. 

Niedziela zapowiadała się jeszcze le-
piej. Wszystko popsuł deszcz. Po połud-

niu przed sceną, na której występowały
Dzieci Płocka, stało z200 osób –głównie
dzielni rodzice artystów. Połowa kierma-
szowych stoisk, które w sobotę tętniły
życiem, stała już pusta. Ci, którzy zosta-
li, na próżno wypatrywali klientów. 

– Mimo wszystko nie odwołujemy
koncertu jazzowej gwiazdy Grażyny
Auguścik – informował po południu
szef ratuszowego wydziału promocji
Witold Rogowiecki.  1

malgorzata.siuta@plock.agora.pl

Europejski klimat 
– raz słońce, raz deszcz
Wczoraj wieczorem zakończył się IX Piknik Europejski. W sobotę na Starym Rynku i ogródku MZOS-u 
bawiły się tłumy. W niedzielę pogoda pokrzyżowała wszystkim plany

PLP 1

Impresja znów najlepsza
Pierwsze miejsca wkażdej ztrzech

kategorii wiekowych. Na III Otwar-
tych Mistrzostwach Pomorza dziew-
czyny z Zespołu Tanecznego Szkoły
Wyższej im. Pawła Włodkowica były
bezkonkurencyjne. Wzawodach wzię-
ło udział ponad 30 zespołów i sześć

duetów. Podopieczne Katarzyny Syl-
westrzak zdeklasowały rywalki. Wka-
tegorii wiekowej powyżej 16 lat wygra-
ły seniorki zImpresji. Wmłodszej gru-
pie zwyciężyła grupa Impact, czyli skład
juniorek. Wrywalizacji duetów też nie
było niespodzianki. Tutaj najwyższe
podium należało do siedmiolatek zPłoc-
ka – Adrianny Sylwestrzak i Martyny
Dembkowskiej.  1 MS

11

W SKRÓCIE

WTOREK
Utwory różnych epok

Dom Darmstadt (Stary Rynek 8)
zaprasza na koncert w wykonaniu
uczniów Państwowej Szkoły Muzycz-
nej im. Karola Szymanowskiego
wPłocku pt. „Utwory różnych epok”.
Wstęp wolny. Początek o godz. 18.

ŚRODA
Good bye,Lenin!

Kolejna odsłona cyklu „Kino nie-
mieckie wDomu Darmstadt”. Ogodz.
17 zobaczymy film „Good bye, Lenin!”
wreżyserii Wolfganga Beckera. Wstęp

wolny. Uwaga, projekcja w oryginal-
nej wersji językowej. 

Każdy jest artystą
W Płockiej Galerii Sztuki (ul. Sien-

kiewicza 36) o godz. 17 startuje finisaż
akcji plastycznej „Podejmij wyzwanie,
przyjdź na wiosenne wylepianie i ba-
ziuj!” – wernisaż naszego wspólnego
dzieła sztuki oraz losowanie nagród.

PIĄTEK

Mieszanka firmowa Tyma
O godz. 18 w Domu Darmstadt wy-

stąpi Stanisław Tym ze swoim progra-
mem kabaretowym „Mieszanka fir-
mowa”. Bilety kosztują 20 zł.  1

11

11

11

11

ZAPROSZENIA

Setką pytań zasypał profesora Por-
talskiego Leszek Skierski, dzienni-
karz Katolickiego Radia Płock. Obaj
panowie poznali się podczas nagry-
wania jednej z audycji radiowych.
Leszek Skierski opowiada, że po
dwóch wywiadach na antenie wie-
dział już, że wspomnienia profeso-
ra zasługują na książkę. Od lipca do
września spotykał się ze swoim bo-
haterem w jego rodzinnym domu
w Starej Białej. 

Książka to zapis tych rozmów.
Niezwykłych, bo niezwykła jest po-
stać Portalskiego. Jego losy śledzi-
my od dzieciństwa w Starej Białej
i czasów podróży furmanką do
Płocka, przez chwile dramatyczne
( jak niezamierzone postrzelenie
z dubeltówki jednej z sióstr profe-

sora) i sielskie, kiedy modlił się o po-
myślne rozmnażanie się jego gołębi,
by wreszcie dotrzeć do słynnych „ja-
giellońskich” czasów. Razem z nim
wspominamy wspaniałych nauczy-
cieli, obowiązkowe wyprawy do te-
atru, mundurki z amarantowymi
lampasami, stancję, bale karnawało-
we w Borowiczkach… Obrazki ro-
dem ze starych fotografii tu ożywa-
ją. 

Po maturze (rok 1939) akcja zde-
cydowanie przyspiesza. Młody Sta-
nisław Portalski zaciąga się do woj-
ska, trafia do niewoli, wojenne losy
rzucają go w najodleglejsze zakątki
świata. Podróż swą kończy w Anglii,
gdzie zaczyna się jego kariera nauko-
wa: profesor jest dziekanem Wydzia-
łu Nauk Technicznych Polskiego Uni-

Po maturze akcja przyśpiesza
Co się wydaje

WSPOMNIENIA JAGIELLOŃCZYKA
LESZEK SKIERSKI
STOWARZYSZENIE JAGIELLOŃCZYKÓW

Rozmowa z profesorem Stanisławem Portalskim,przedwojennym absolwentem 
Jagiellonki,„uosobieniem wiedzy, rzetelności i dyscypliny” – czytamy we wstępie 
Małgorzaty Kwiatkowskiej,prezesa Stowarzyszenia Jagiellończyków

wersytetu na Obczyźnie w Londynie,
prezesem Polskiego Towarzystwa Na-
ukowego na Obczyźnie i wicepreze-
sem Światowej Rady Badań nad Po-
lonią. W rozmowach wspomina wiel-
kie nazwiska polskiej i światowej hi-
storii, opowiada o życiu na emigracji,
podróżach do Polski w czasach ko-
munizmu. A my poznajemy niezwy-
kle kulturalnego i szczerego człowie-
ka, dumnego ze swego pochodzenia,
szkoły i surowego, przedwojennego
wychowania.

„Wspomnienia jagiellończyka” to
dwujęzyczna książka, przetłumaczo-
na także na język angielski, ilustrowa-
na archiwalnymi zdjęciami.

Ciekawa propozycja nie tylko dla
wielbicieli płockiej historii.  1

MILENA ORŁOWSKA

Jedną z gwiazd elektronicznej odsłony Pikniku,czyli MajUni,był Fisz. Wystąpił w ogródku MZOS
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Na ratuszowym balkonie zawisły 
flagi państwowe miast partnerskich 
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Balony i wata cukrowa – hit kiermaszu
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FORMULA
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

DORADZTWO PERSONALNE

Płock, ul. 3 Maja 16/329

tel./fax 024 365 65 50

www.formula.gov.pl

A, A1 20 30 Około 5 tygodni Każdy 650 zł

B 30 30 Około 5 tygodni wtorek 999 zł

godz. 16.00

•  bezpłatne materiały szkoleniowe

•  badania lekarskie na miejscu

•  szkolenie z zastosowaniem środków multimedialnych

•  indywidualna opieka i dogodne terminy zajęć

•  kursy weekendowe

•  sala wykładowa, plac manewrowy

•  możliwość płacenia w ratach

•  SOLIDNA I BEZSTRESOWA NAUKA JAZDY

Oferta dla pracodawców:

Szkolenie w zakresie zmian przepisów
„Prawa o ruchu drogowym”

A 20 30 650 zł

B 30 30 1100 zł

C 30 20 1800 zł

C + E 25 20 1450 zł

D z C 40 20 1800 zł

D z B 60 20 2500 zł

• Wpłaty w ratach

• Ośrodek posiada własny plac manewrowy oraz szeroką

gamę pomocy naukowych

• Ośrodek prowadzi szkolenie na kursach dla pracowników

ochrony fizycznej I i II stopnia.

Rozpoczęcie: 11 maja, godz. 17.00

• Szkolenia służb ochrony na impezy masowe

około 1,5

miesiąca

8 maja

godz. 17.00
LIGA OBRONY KRAJU

Ośrodek Szkolenia Zawodowego 
Kierowców

Płock, ul. Misjonarska 7
tel. 024 262-41-47
kom. 508-024-053

TYLKO U NAS 024 268-95-41
Płock ul. J. Piłsudskiego 28/5

1. Masz możliwość nauki jazdy na kat. C i C + E pojazdem MAN 18264
2. Masz możliwość ukończenia kursu na przewóz rzeczy i osób, łącznie

z badaniami psychotechnicznymi
3. Masz możliwość ukończenia wykładów w sali spełniającej wymogi,

wyposażonej w sprzęt multimedialny
Kurs na przewóz rzeczy i osób 11.05.07, godz. 19.00

Andrzej Kobierecki
Robert Turkowski

„LOKK”-„TOR”
Płock, ul. J. Piłsudskiego 28/5

tel./faks 024 268-95-41 

BEZPŁATNA INFOLINIA 
– 800 100 902

A 20 30 2 miesiące 650 zł

B 30 30 2 miesiące 1100 zł

B+E 20 20 1,5 miesiąca 900 zł

C-MAN 30 20 1,5 miesiąca 2100 zł

C+E 25 20 1,5 miesiąca 1700 zł

D 40 20 2 miesiące 1700 zł

• Udostępniamy materiały szkoleniowe

• Badania lekarskie na miejscu

• Możliwość indywidualnego toku szkolenia – ustalanie godzin, jazd

i wykładów

• Możliwość płacenia w ratach

• Samochody nauki jazdy – PANDA – 7 sztuk

• Filia Ośrodka LOKK – Wyszogród, ul. Okólna 1a

• Filia Ośrodka „TOR” – Nacpolsk, ul. Płońska 23A

16 maja
2007 r. 

godz. 16.00

weekendowy
5 maja
2007 r.

godz. 15.00

Z A P R A S Z A M Y  D O  W S P Ó Ł P R A C Y

nn firmy organizujące kursy i szkolenia

nn firmy przygotowujące młodzież do egzaminów maturalnych, gimnazjalnych oraz postępowania rekrutacyjnego do szkół wyższych

nn szkoły wyższe

nn szkoły policealne

nn szkoły nauki jazdy
informacje:

Małgorzata Lewandowska, tel. (024) 267 10 22

SZKOŁY NAUKI JAZDY

Nazwa, siedziba, telefon Kategorie Liczba godzin
wykładów

Liczba godzin
jazdy

Czas 
trwania

CenaDaty 
rozpoczęcia

Dodatkowe informacje

23885100

23630530

23862804

23926934

23926945

23922488

23926957
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Koledze 

 

Piotrowi Łusiewiczowi 
 

Przewodniczącemu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność 
w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM SA 
 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 
 

Matki 
 

składają 
 

członkowie NSZZ Solidarność 
w OGP GAZ-SYSTEM SA 

 

 
Wstrząśnięci wiadomością o śmierci 

 

Męża 
 
 

naszej drogiej Koleżanki 
 

Doroty Jaranowskiej-Teodorowicz 
 
 

składamy 
 

wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
 
 

koleżanki i koledzy z BOC Gazy 
 

 
 

 
Z głębokim żalem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Pana 

 

dr. Marcina Skroka 
 

byłego Dyrektora Departamentu  
oraz byłego Doradcy Prezesa NIK, 

uczciwego i szlachetnego Człowieka. 
 
 

Rodzinie Zmarłego 
 

wyrazy szczerego współczucia 
 

składają 
 
 

kierownictwo oraz pracownicy  
Najwyższej Izby Kontroli 

 

Płock, ul. Królewiecka 12 e
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00

nn GAZETA WYBORCZA
ul. Królewiecka 12 e
tel./faks 024 267 10 50
poniedziałek –- piątek 9.00-17.00

nn MICHAŁ KUBLIK MARKETING
ul. Królewiecka 15
tel./faks 024 268 90 70
poniedziałek – piątek 10.00-15.30

nn INWESTEXPERT SP. Z O.O.
ul. Małachowskiego 4 
tel. 024 262 72 23
tel./faks 024 262 99 95
poniedziałek –- piątek 8.00-16.00

nn „GŁOS MŁAWY”
ul. Żwirki 26
tel./faks 023 655 01 51
poniedziałek – piątek 8.30-16.00

nn AGENCJA REKLAMOWA „INFORMEDIA”
ul. Hallera 13
tel./faks 029 760 91 90
poniedziałek – piątek 9.00-16.00 

nn SKLEP „U MAĆKA”
pl. 15 Sierpnia 20
tel. 0 604 140 993, tel./faks 023 662 13 66
poniedziałek – piątek 10.00-17.00

PŁOŃSK

OSTRROŁĘKA

MŁAWAPŁOCK

GDZIE ZAMÓWIĆ OGŁOSZENIE DROBNE

w Telefonicznym Biurze Ogłoszeń Gazety
Wyborczej 
024 267 10 25 

faksem:
024 267 10 25 

przez internet
www.aaaby.pl/wyborcza

e-mailem: bo@plock.agora.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

Informujemy wszystkich Ogłoszeniodawców (osoby fizyczne), iż dane osobowe udostępniane nam przez nich w związku ze składaniem telefonicznych
zamówień na publikację ogłoszeń i reklam są przetwarzane przez Agorę SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (wydawcę „Gazety Wyborczej”)
wyłącznie w celu wystawienia dokumentu sprzedaży lub sprawozdawczości finansowej. Dane te są objęte z naszej strony szczególną ochroną i nie
są udostępniane osobom trzecim. Osoby, które udostępniły nam swoje dane osobowe, mają prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. Podanie
danych jest dobrowolne. Ogłoszeniodawców składających zamówienia na publikację ogłoszeń w Telefonicznym Biurze Ogłoszeń informujemy, że
rozmowy telefoniczne są nagrywane w celu potwierdzenia złożonego zamówienia i przechowywane dla celów dowodowych związanych wyłącznie
z realizacją danego zamówienia. Wszystkich Państwa składających zamówienia na publikację ogłoszeń i reklam informujemy, że rozmowy
telefoniczne są nagrywane w celu potwierdzenia złożonego zamówienia i przechowywane dla celów dowodowych związanych wyłącznie
z realizacją danego zamówienia. BP – wydawca nie odpowiada za zamieszczoną w ogłoszeniu deklarację.

w Biurach Ogłoszeń 
Gazety Wyborczej w Płocku i okolicach.
Lista poniżej.

NEKROLOGI  KRAJOWE
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AaFARMAKOLOGICZNIE tanio 506316395 

A do Z Ginekolog - Prywatna Klinika 
zabiegi - wyw. miesiączki, 0-505 721 554 

Ginekolog- farmakologicznie 0889 655 591 

Ginekolog, najtaniej 0-517 960 074 

Specjalista Dermatolog - Wenerolog 

dr Maria Steckiewicz 
Przyjęcia: poniedzałki-czwartki 16-18 

Płock, ul.Słoneczna 6a, tel.(024)262 03 01. 

OKULISTA - umowa z NFZ, usługi  
optyczne. ul. Tysiąclecia 2; tel. 262 10 26. 

Psychiatra R. Idzikowska,  
tel. 024 262-61-26 

SPECJALISTA PEDIATRA ALERGOLOG 
dr med. Władysław Steckiewicz. 

Wykonuję testy alergiczne  
dzieciom i dorosłym. Leczy i odczula. 

Przyjęcia: wtorki-piątki od 15.30 
Płock,ul.Słoneczna 6a; tel. (024) 2620301. 

Stomatologia, protetyka, chirurgia 
Gabinet Dentystyczny Izabela Grabowska 

Płock Kwiatka 5A/8 (024)2664535 
www.grabowska.com.pl 

USG Ortopedyczne (bark, kolano, bioderka  
dziecięce...) Lek. med. Paweł Dylewski; 
Spółdzielnia Lekarzy Specjalistów, Płock  

Gradowskiego 1a;024 2627735, 602628817 

AAA KUPIĘ KAŻDE AUTO ROZBITE,  
CAŁE bez ważnych opłat; tel.0601708185. 

tanie holowanie 

PAT - CAR 
pomoc drogowa - auto holowanie 

Patryk Perzesty 
tel. 694 488 506, 694 488 505 

AUTO-ZŁOMOWANIE 
wydawanie zaświadczeń do wydziału 

komunikacji GRATIS! Transport.  
Tel. (024)2772341; 0-604-482-130 

Angielski, 508 080 425. 

ANGIELSKI NAUCZYCIEL 
wszystkie poziomy 
Płock, Podolszyce Pn 
ul. Batalionu Zośka 12 
kom. 0-512 387 150 

 Angielski, Włoski - nauczyciel. 668171790 

Korepetycje z angielskiego; tel. 504042214 

MATEMATYKA, dojeżdżam; 0600272351 

 Niemiecki; 609 852 342 . 

Szkolenia BHP i HACCP 502-624-345 

48m2, 3 pokoje, 5 piętro, ul.Kossobudzkiego 
tel.024 263 01 15, godz. 18 - 20 

Bielsko-Biała M-4, 55m2, zielona dzielnica, 
VIIIp/Xp, po rem., 160 tys. zł. 609 77 64 98 

56m2,KRAKÓW, 3pok.,piękne, 0662433150 

Super posiadłość 
Super rezydencja 

WARSZAWA 
www.posiadlosc.org 
Sprzedam dom Płock/Borowiczki  

na działce 702 m2. Budynek mieszkalny 
o wymiarach 8x9, budynek gospodarczy  
10x5 w tym garaż, 604295-244, 608350129  

Dom w Płońsku ul. Toruńska.  
Tel. (024) 261-82-20 

Działki 1,5 km od morza. 33zł/m2. LOKUM, 
091 812 30 88, 0888 10 10 12 

Działka budowlana o pow. 0,5 ha  
w Dobrzykowie,okol. poczty; 693 029 661. 

16100m2 Maciejowice pow. Garwolin 
sprzedam działkę budowlaną 694 723 701 

Sprzedam działkę budowlaną i piłę 
mechaniczną do cięcia metalu. 517784602 

BP Działka 3,9h KOSEWO k. Mrągowa 
z dostęp. do jeziora 660 420 889,604542393 

POKOJE DO WYNAJĘCIA OD 1 OS. DO 
4 OS.. OKOLICE NOWEGO MOSTU. 
ATRAKCYJNE WARUNKI. TANIO!!! 
TEL. 024/2648347; 0515-992-563. 

WYNAJMĘ POKOJE STUDENTOM, 
FIRMOM. NOCLEGI. TEL. 024 262 95 21. 

Dom dla firmy  
w Płocku. 502567941 

Kupię działkę, grunt lub kamienicę, lokal 
w Płocku lub okolicach; Tel. 601-300-464 

Kupię grunt rolny powyżej 10 ha, 
0609 909 111, agro.rola@gmail.com 

NOCLEGI, POKOJE  
W PŁOCKU  

DLA FIRM I OSÓB PRYWATNYCH 

502-567-941 

Sprzedam garaż; 692 943 780. 

Sprzedam garaż Płock ul. Miodowa - 
Słowackiego. Tel. 692 943 780. 

WARSZTAT-MAGAZ. 800 MĂ 0601 217 915 
022 751 94 88, 022 751 95 38 

Słupsk, hala murowana - 1400m 
Sprzedam. 0-694-418-450. 

Do wynajęcia budynek usługowo-handlowy 
w Sierpcu parter i piętro o pow. 180m2(każde) 
poddasze biurowe 100m2, 0697050500 

Do wynajęcia w pełni wyposażona 
restauracyjka i hotelik pod W-wą na trasie 
terespolskiej, 022 783 66 74, 0694 671 772 

 Lokal o pow. 300m2 z dużym prakingiem, 
CIechanów ul. Sońska; 604-43-59-11 

BP Działkę 3,9h z pozwoleniem na budowę 
sprzedam, przy trasie katowickiej, w RADZIE- 
JOWICACH Tel. 660 420 889, 604 542 393 

PENSJONATY NAD MORZEM  
(Dziwnów - Pobierowo) od 1.150.000  
(aktualnie działające z pełnym wyposażeniem 
LOKUM, 091 812 30 88, 0605 44 32 52 

ALE TANIO I SZYBKO więźby dachowe,  
tarcica iglasta, liściasta, strugana, 

suszona, podłogi, Tartak-ZAŹDZIERZ. 
Tel. (0-24) 261 45 73, 262 29 17 

Dębina sezonowana 35 lat 0-600 358 001 

IMPREGNATY DO DREWNA 
więźby dachowe - ogrodzenia.  

Sprzedaż wysyłkowa. Ceny producenta.  
Cena od 0,99 zł/1m2 Tel. 662-847-955 

OGRODZENIA STALOWE - 
PRODUCENT. TANIO. TEL. 024 261 50 53 

Parkiet producent, transport, 085/653 75 04 

Siporex sprzedam, 0609 400 223 

www.panon.pl 
Pustaki POROTHERM 

- WSZYSTKIE ROZMIARY 

CEGŁA 
- WSZYSTKIE RODZAJE 

i inne materiały budowlane 
tel. 022 424 31 28 do 29  

A. TYNKI CEMENTOWE BIAłE. 
TYNKI GIPSOWE. TEL.0-785 366 816 

Beton komórkowy - gazobeton dostawa 24h 
0 604 296 089. 

BUDMIX posadzki betonowe z agregatu 
mechanicznie zacierane.  

Tel. 024 277-36-45; 0-509-312-912 
www.budmix.info 

GŁADŹ, MALOWANIE. 0-607-209-606 

KLIMATYZACJA, gwr. 5 lat; 024 268 39 82 

Naprawa sprzętu chłodniczego, lodówek, 
zamrażarek itp. w ciągu 24 godzin;  

024 264 44 34, 604 755 484 

 RTV - naprawa, ul. Lachmana 2; 263 66 17 

Tynki gipsowe 12 zł, gładzie bezpyłowe 9zł, 
panele podłogowe 10 zł, poddasza od 20 zł, 
ocieplenie budynków od 16 zł, terakota, 
glazura od 20 zł i inne. Tel. 511 933 533. 

Wykonujemy domki letniskowe i altanki 
na zamówienie;(024)2358381, 0601323806 

Aaa frezarki, tokarki i inne, 0 602 297 394 

ANGLIA IMPORTER. ODZIEŻ UŻYWANA 
   SORT, NIESORT 0-514 919 466 

 Anglia, Irlandia - Importer dostarczy odzież 
używaną do Twojego sklepu, Hurtowni,  
tel. 0-602393013, 0-602624438 

Anglia Irlandia niesort 0500 67 67 30 

ARTYKUŁY PO 4 ZŁ; TEL. 0-663 030 030 

Flizelina dekoracyjna własnej produkcji  
w ciagłej sprzedaży. tel. 880 967 775 

Frezarki, tokarki i inne; 0604 480 750 

HURT - NOWA, MARKOWA, ODZIEŻ Z 
DANII, SUPER CENY, TEL. 509 535 111 

KOŃCÓWKI KOLEKCI 0 512 225 453 

KOTŁY UŻYWANE / KONTENERY  
BIOMASA /GAZ/OLEJ 

www.selo.pl tel. (022) 561 90 88 

KUPIĘ ODZIEŻ UŻYWANĄ LETNIĄ 
   POSKLEPOWĄ. HURT 0-514 919 466 

LASER DO DEKOROWANIA SKÓR I 
TKANIN; 022 783 01 45 

Maszynę offsetową D715, 0602 320 747 

Maszyny stolarskie 607 377 866. 

Maszyny szwalnicze - Juki - Brother - super 
stan - overl - inne - sprzedam 0-501 287 208 

MEGA HURTOWNIA odzieży używanej 
odzież markowa gatunek cream 502295902 

Niesort sort Anglia wys jakość 22 8478660 

Odzież damska z Danii, 0-694 314 143 

Odzież duńska nowa 42-56, 0-501170304 

ODZIEŻ, sort, niesort, 0-601 74 67 79. 

ODZIEŻ UŻYWANĄ POSKLEPOWĄ 
LETNIĄ KUPIĘ 022 773 06 20 

Offset Heidelberg, Dominant 601 272 273 

OTWÓRZ SKLEP OKAZJA 0512 225 453 

Plisowarka do tkanin; 022 783 01 45 

SAUNY, INFRARED - TANIO! 054 2342411 

Spółkę z o. o. sprzedam, 691 847 187 

 
SPRZEDAM  

DOBRZE PROSPERUJĄCE  
 

Biuro Finansowo-
Ubezpieczeniowe  

w Ostrołęce. 
 

Firma istnieje od 2001 roku. 
 

Bliższe informacje dostępne pod 
numerem telefonu:  

0-660 001 041 

Sprzedam linię do produkcji płytek 
chodnikowo-tarasowych typu HENKE. 
Tel. 0 696 800 032 ; biuro@radanbm.com.pl 

Sprzedam maszynę do prażenia kukurydzy 
i piec konwekcyjny; tel. 0-504 281 976 

SPRZEDAM REGAŁY SKLEPOWE. 
TEL. 024 262 95 21. 

SPRZEDAM SPÓŁKĘ Z KONCESJĄ 
NA PALIWA tel. 0601 59 48 48 

TKANINY - HURT - jeans, bawełna  
cena 6,1 brutto/mb, tel. 034 365 57 95 

WYTŁACZARKI 022 751 95 38, 
0601 217 915, 022 751 94 88 

Aaaaaaaaaa firmy zadłużone 516 317 575 

AAAAAA PRZEJMĘ zadłużone spółki,  
szybko i solidnie 692 285 804 

Aaa obrabiarki metalu kupię, 602 297 394 

Firma kupi regranulat i przemiał polistyren i 
inne tworzywa sztuczne. Stałe duże dostawy 
miesięczne. Tel. 505-171-634 

Frezarkę i tokarkę, prasę; 0601 938 007 

Kupię maszyny stolarskie, 0-602-459-611 

 K U P I Ę   SPÓŁKĘ Z KONCESJĄ 
NA OBRÓT PALIWAMI 0601 06 26 40 

Kupię Spółkę z o.o. ze statusem Zakładu 
Pracy Chronionej. tel. 502-956-134 

 MASZYNY STOLARSKIE 0607 614 625. 

 MASZYNY SZWALNICZE, 0 601 39 20 56 

PCV,PS,PP,odpady.226715354;602527366 

RESTAURACJĘ z ogródkiem  
w dobrym punkcie 0781 804 340 

„Commando” skuteczna windykacja długów  
tel. (0-34) 364 14 37; www.commando.pl 

FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA 
poszukuje inwestora strategicznego 

tel. 0 609 602 948 

Firma MEBELBOX zaprasza chętnych 
z całej Polski do współpracy w zakresie 

uruchomienia przedstawicielstwa 
handlowego. Gwarantujemy bardzo 

korzystne warunki współpracy. Kontakt:  
Tel. 071 346 44 47  www.mebelbox.pl 

IMPORT NA ZAMÓWIENIE 0603 510 510 

Inwestora do działającej spółki z o.o. wkład 
min. 500 tys. tel. 0-604 185 295 

KRAWATY jedwab wyprzedaż 508385778 

100% marży na taniej, nowej odzieży -  
stoki (Levis, Adidas, Puma,  

Dolce & Gabbana itd.) Jeśli masz  
sklep lub zamierzasz otworzyć 

przystąp do markowej sieci handlowej 
BRAND NEW PRODUCTS 

(min. 20m2 i 25 tys. zł) www.bnp.net.pl 
Kompleksowa obsługa, doradztwo. 

tel/fax.033/ 846 54 46, kom. 602 52 54 52 

NETBIURO.PL Twoim biurem w Warszawie 
tel. 0/886 086 000, info@netbiuro.pl 

Odzież - dostawców szukam; 601 369 235 

Okulary słoneczne dla salonów i sklepów, 
importer, www.andreas.waw.pl, 889 489 478 

OTWÓRZ PUNKT ROZLEWNI PERFUM 
na mililitry w swoim sklepie. 081 745 91 00 

SPRZEDAŻ / SKUP SPÓŁEK; OBSŁUGA  
PRAWNA tel. 022 / 322 55 55, 0601 49 84 84 

Szwajcarska firma Vitalcor AG  
poszukuje partnerów handlowych! 

Vitalcor AG poszukuje nowych 
partnerów zainteresowanych otwarciem 

samodzielnych placówek pod nazwą 
“Vitalmassarium” na terenie Polski.  

Oferta skierowana jest do osób 
posiadających odpowiednie zaplecze 

kapitałowe, które pozwoli na sfinansowanie 
otwarcia centrum masażu terapeutycznego. 
Bliższe informacje i kontakt Stanislav Surdel 

www.vitalmassarium.ch 
surdel@vitalcor.ch tel.0041 76 329 50 53 

K&K Fundusze Unii Europejskiej; 
Pozyskiwanie pieniędzy dla przedsiębiorców, 

osób rozpocz. dział. gospod., rolników.  
Tel. 0-602-532-639; 0-24 367 50 15 

Pożyczki gotówkowe do 4.000.000 zł   
bez poręczycieli, hipoteczne, mieszkaniowe, 
konsolidacyjne, oddłużeniowe, samochodowe, 
decyzja w 24 h, www.stb-consulting.pl,   
tel. 0-506 19 19 74, 0-602 109 189. 

Skuteczna pomoc w pozyskiwaniu 
kredytów hipotecznych, obrotowych 
i konsolidacyjnych. tel. 022-659-82-56, 
824-43-62, 0-602-218-912 

Serwisy internetowe. Funkcjonalnie, 
profesjonalny design. http://uzbornia.com 

TRANSPORT - kontenerów i maszyn z 
rozładunkiem Żurawiem HDS. 602-439-829 

Transport krajowy bus - ciężarowy, 
kom. 609 024 014, tel/fax 024 262 38 99 

Usługi elektryczne SOLIDNIE 694863430 

Sprzedam udziały w firmie produkcyjnej 
w Częstochowie, tel. 509570390 

 KRAKÓW - tani hotelik, tel. 0694 99 66 77 

 Słowacja - uzdrowiska ciepłych źródeł! 
Piestany od 1345 Bojnice 1499 
„Family Tour” www.cut.pl, 033/ 853 10 14 

www.BonVoyage.pl 

www.topwakacje.pl 

AS Pensjonat 50m od morza 
Niechorze 091 386 34 94 

A. Ustka, domki 4-osobowe z wyżywieniem 
059 /81-44-986, www.niewiadow.tp1.pl 

Białogóra - domki 22 3049306, 505909298 

HEL - pensjonat, pok.+apart. 608 407 211 

JASTARNIA OW Augustyna 058 675 21 79 

JASTARNIA - www.augustyna.pl 

 KRYNICA MORSKA, łazienki, TV,  
tel. (055) 247 65 62, 0 605 463 879 

Krynica Morska, O.W. “Polanka”, wczasy, 
wycieczki, 055-247-61-22, 606-657-660 

Łeba, wczasy w domkach 0 59 8661284 

MIELNO-UNIEŚCIE pokoje 94 31 89 050 

SIANOŻĘTY, 20-29 zł, 0 609 260 300.  

Ustka, pokoje - 059/814-53-69; 606319850 

Wczasy w lesie, nad morzem 55 247 87 53  

KASZUBY  - dom 10 osob., 0 608 407 211. 

www.mazury-urlop.prv.pl, pensjonat, domki 

Obozy i kolonie z konikami 013/434 01 71 
www.obozyjeździecki.bieszczady.com.pl 

Wisła - imprezy - wycieczki 033/855 36 52 

ZAKOPANE - piękne, nowe pokoje 
i apartamenty. Przy 3 dniach pobytu 
4 doba GRATIS! Tel. 0783 205 497, 

0695 094 116, 0-18 206 68 29. 

Zakopane Rusałka 018 206 68 36. 

ZAKOPANE *** TANIE KWATERY *** 
660 546 551, www.kwatery-zakopane.com.pl 

ZAKOPANE WILLA ZA STRUGIEM 
apartamenty pokoje www.willazastrugiem.pl 

607 099 417, 018 206 46 75 

Imprezy, quady, konie, www.amazonka.eu 

 3- 30 osób, klima, tel: 0602 682 666 

 BEAGLE rodowodowe tel. 0 602 4321 63 

STAFIKI - angielskie, tel. 0605 694 528 

ZDROWIE

AUTO-MOTO

KUPIĘ

SERWISY, USŁUGI

INNE

NAUKA

SZKOŁY

JĘZYKI OBCE

KOREPETYCJE

KURSY, SZKOLENIA

RYNEK

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DOM

SPRZEDAM
GRUNT

SPRZEDAM
REKREACYJNE

WYNAJMĘ
POKÓJ

WYNAJMĘ
DOM

POSZUKUJĘ
GRUNTU

INNE

RYNEK

KOMERCYJNY

POWIERZCHNIA

MAGAZYNOWA

POWIERZCHNIA

HANDLOWO-USŁUGOWA

INNE

MATERIAŁY

I USŁUGI

SPRZEDAM MATERIAŁY
BUDOWLANE

USŁUGI,
NAPRAWY

BIZNES

SPRZEDAM

KUPIĘ

WSPÓŁPRACA,
PARTNERZY

USŁUGI FINANSOWE

POLIGRAFIA, REKLAMA

TRANSPORT

USŁUGI INNE

INNE

TURYSTYKA

W POLSCE

ZA GRANICĄ

NAD MORZEM

NAD JEZIOREM

W GÓRACH

AGROTURYSTYKA

PRZEJAZDY

ZWIERZAKI

SPRZEDAM, KUPIĘ

23762364

zlecenia 
i materiały 
do 18 maja

Pokaż ofertę swojej firmy w gazetach na rynku
wschodnim:

31 maja dziennik „Trud” – ROSJA
(również wydanie na BIAŁORUŚ)

31 majadziennik „Ekspres” – UKRAINA

25 majadziennik „Neatkariga” – ŁOTWA,
dziennik „Postimees” – ESTONIA

26 majadziennik „Lietuvos Rytas” – LITWA

REKLAMA:
Jolanta Muradowa

tel. 085 747 82 00,faks 085 747 81 18
jolanta.muradowa@bialystok.agora.pl

I N F O R M A C J A  D L A  O G Ł O S Z E N I O D A W C Ó W

Reklama na wschodzie
Litwa,Łotwa,Estonia,Rosja,Białoruś,Ukraina
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0066::0055 Maraton uśmiechu 0066::3300 Te-
lesklep 0077::3300 Maraton uśmiechu
0088::0000 Inwazja (9) 0099::0000 Grzesznica
(67) 0099::5500 Misja: Epidemia (5)
–serial obyczajowy USA 1100::5500 Nash
Bridges (113) 1111::5500Strażnik kasy 

1122::5500 Telesklep 1144::1100 Grzesznica
(68) 1155::0055 Policjanci z Miami (78) 

1166::0055 Alf (69) 66::3355 Siostrzyczki (8)
1177::0055 Misja: Epidemia (6) 1188::0055
Nash Bridges (117) 1199::0055 Alf
(70) 1199::4400 Siostrzyczki (9) 

2200::1100 Brygada ratunkowa (20)
– serial sensacyjny USA 2211::1100
Bezpieczne przejście (Safe Passa-
ge) – dramat USA 1995, reż. Ro-
bert Allan Ackerman, wyk. Susan
Sarandon, Sam Shepard 2233::1100
Zaciemnienie (The Trigger Effect)
– dramat USA 1996, reż. David
Koepp,wyk.Kyle MacLachlan

TVN SIEDEM
0088::0000 Zbliżenia: Angelina Jolie – film

dokumentalny USA 0088::3355 Porwany
za młodu – film USA 1960 1100::1155
Lili i baobab – dramat fr. 2006, reż.
Chantal Richard 1111::5555 Życie raz
jeszcze – dramat polski 1964

1133::4400 Historia kina: Australia – film dok.
USA 1155::0000 Król tańczy –dramat bel-
gijsko-francuski 2000

1177::0000 Pełnia –dramat polski 1979,reż.
Andrzej Kondratiuk 1188::4455 Indiań-
skie lato –dramat czeski 1995 

2200::0000 Ale klasyczne: Lucky Jo – kome-
dia fr. 1964 2211::4400 Walka o ogień
– fr.-kan. film przygodowy 1981
2233::2255 Hotel – komedia ang.-wł.
2001,reż.Mike Figgis 0011::2255 Milcze-
nie lasu – dramat francusko-kame-
ruńsko-gabońsko-środkowoafrykań
ski 2003 0033::0000Wszystkie filmy pre-
zydentów (1) – film dok.USA 2003

ALE KINO!
0066::3300 Program religijny 0077::3300 Wiecz-

ny płomień miłości (86) 0088::3300 Ko-
bieta w lustrze (84) 0099::3300 Bianka
– droga do szczęścia (63)  1100::3300
Telezakupy 1111::5555Wolność Słowa

1122::2255 Abel, twój brat – dramat polski
1970, reż. Janusz Nasfeter 1144::2200
Wideowizyty: Wenecja – serial dok.
1155::0000 Przygody Tarzana (12) 

1166::0000 Wieczny płomień miłości (87)
1177::0000 Kobieta w lustrze (85) 1188::0000
Bianka – droga do szczęścia (64)
1188::5555 Wideowizyty: Londyn (1/3)
–serial dok.1199::2255Sprzedawcy (11) 

2200::0000 Puls wieczoru 2200::4455 Dancing
w kwaterze Hitlera – film pol. 1968,
reż.Jan Batory 2222::5500 Przygody Tarza-
na (12) 2233::4455 Octava dies 0000::2200
Puls wieczoru 0011::0000 Sprzedawcy
(11) 0011::3300 Siostry – dramat
niemiecki 2005 0033::0000Puls wieczoru 

PULS
0088::0000 Wybrzeże, zmierzch – melodra-

mat węg. 2000, reż. András Fésös
0099::4455 Rosie – dramat belg.-fr.
1998 1111::3300 Pierwsza noc mojego
życia – komedia hiszpańska 1998,
reż.Miguel Albaladejo 

1133::0000 Wybraniec losu – komedia wł.
2001, reż. Maurizio Nichetti 1144::4400
Nocne ćmy – dramat węgierski
2002,reż.Bence Miklauzic 

1166::3355 Dziewięć żywotów Tomasa Katza
– dramat ang.-niem.2000,reż.Ben
Hopkins 1188::1100 Życie jest słodkie
– film ang.1991,reż.Mike Leigh

2200::0000 Córka maharadży (1) – wł.-niem.
film przygodowy 1994,reż.Burt Brin-
ckerhoff 2211::4455 Potwór – komedia
wł.-fr.1994,reż.Roberto Benigni,Mi-
chel Filippi 2233::4455 Naomi czyta
wmyślach – film fr.2003 0000::4400 Nie-
bezpieczne trio – film fr.2001 

ZONE  EUROPA
0077::1100 Łapu-capu 0077::2200 Nie przegap

0077::3300 Simpsonowie III (10)
0088::0000 Anthony Zimmer – thriller fr.
2005 0099::3355 Mroczne koronki
– thriller USA 1960 1111::2255 I ude-
rzył grom – amer.-niem.-czes. film
sensacyjny s.f.2005 

1133::1100 Perła w koronie – dramat polski
1971 1155::1100 Wszystko zostaje
w rodzinie – film angielski 2005 

1177::0000 Leila Chaled – terrorystka
– szwedz. film dok. 2006 1188::0055
Jasminum – film polski 2006

2200::0000 Łapu-capu 2200::1100 Simpsonowie
III (11) 2200::3355 Nie przegap 2200::4455
Łapu-capu 2200::5500 Minisport+
2211::0000 Premiera: Ikonoklaści (1):
Redford i Newman – serial dok.
USA 2005 2211::4455 Red Eye – thriller
USA 2005 2233::1155 Premiera: Silent
Hill – thriller amer.-kan.-jap.2006

CANAL +
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CCzzęęssttoottlliiwwoośśccii  rraaddiioowwee  ww PPłłoocckkuu::
Katolickie Radio Płock 104,3 FM
Radio Eska Płock 95,2 FM
Radio WAWA 90,4 FM
Radio dla Ciebie 101,9 FM
Polskie Radio PR I 225 kHz
Polskie Radio PR III 96,1 FM
RMF FM 94,3 FM
Radio ZET 97,3 FM
CCzzęęssttoottlliiwwoośśccii  rraaddiioowwee  ww CCiieecchhaannoowwiiee::
Katolickie Radio Ciechanów 103,9 FM

PASMA RADIOWE

0055::1100 Pierwszy krzyk (17) 0055::3355
Wstaje dzień 0055::4400 Rolnictwo na
świecie 0066::0000 Kawa czy herbata?
0088::0000 Wiadomości, pogoda 0088::1155
Kwadrans po ósmej 0088::3355 Nasto-
letni geniusze (11) 0099::0055 Budzik
0099::3300 Tom (6) 1100::0000 Jaka to me-
lodia? 1100::5500 Wielki świat małych
odkrywców 1111::0055 ZUS dla ciebie
1111::1100 Obywatele mają głos: Pol-
ska Solidarność 1111::4455 Agrobiznes
1122::0000 WWiiaaddoommoośśccii
1122::1100 MMooddaa  nnaa  ssuukkcceess
1122::5555 KKllaann (1261) – telenowela
1133::2200 PPlleebbaanniiaa (872) – serial pol.
1133::4455 JJaakkaa  ttoo  mmeellooddiiaa??
1144::1155 BBuulliioonneerrzzyy (1) – pol. serial

komediowy 2004, wyk. Piotr
Skarga, Lucyna Malec

1144::4400 ZZwwiieerrzzoowwiieecc – magazyn 
1155::0000 WWiiaaddoommoośśccii
1155::1100 SSpprraawwiieeddlliiwwii – pol. film dok.
1155::3355 ŁŁoosssssskkoott!! – magazyn 
1166::0055 MMooddaa  nnaa  ssuukkcceess

(3311 i 3312) – serial USA
1177::0000 TTeelleeeexxpprreessss
1177::2200 NNaa  cceelloowwnniikkuu – magazyn
1177::3300 KKllaann (1265) – telenowela
1188::0000 JJaakkaa  ttoo  mmeellooddiiaa??
1188::3300 PPlleebbaanniiaa (876) – serial pol.
1199::0000 WWiieecczzoorryynnkkaa: 

Pani Pająkowa i jej przyja-
ciele ze Słonecznej Doliny

1199::3300 WWiiaaddoommoośśccii,,  ssppoorrtt,,  ppooggooddaa
2200::2200 NNaa  wwłłaassnnee  oocczzyy::  

TTaakkaa  hhiissttoorriiaa – polski 
film dokumentalny 1999

2211::2200 ZZaapprroosszzeenniiee  
ddoo  TTeeaattrruu  TTeelleewwiizzjjii

2211::3300 TTeeaattrr  TTeelleewwiizzjjii  –– sscceennaa
śśwwiiaattaa::  „„ZZaa  ii pprrzzeecciiww””
– dramat ang.-fr.-niem. 2001,
reż. István Szabó, wyk. Harvey
Keitel, Stellan Skarsgard,
Birgit Minichmayr. (105 min)

2233::2255 ZZ  rreefflleekksseemm
– program publicystyczny
Prowadzi Dorota Wysocka-Schnepf.

2233::4455 RReeggaałł – magazyn literacki
0000::1155 PPoowwrróótt  żżyywwyycchh  ttrruuppóóww  IIII

((RReettuurrnn  ooff  tthhee  LLiivviinngg  DDeeaadd  IIII))
– horror USA 1988, reż. Ken
Wiederhorn, wyk. Michael
Kenworthy, Thor Van Lingen,
Jason Hogan. (86 min)

0011::4400 PPoollaaccyy  nnaa  SSyybbeerriiii::  
NNiieepprrzzeewwiiddyywwaallnnaa  
KKaammcczzaattkkaa – polski 
film dokumentalny 2005

0022::1100 ZZaakkoońńcczzeenniiee  pprrooggrraammuu

TVP 1

Za i przeciw 21:30

0055::3355 Ocean Avenue (16 i 17)
0077::0055Telezakupy 0077::2255 Przystanek
praca 0077::3355 Dwójka Dzieciom: Glo-
bert przedstawia niezwykły świat na-
tury (52 ost.) 0088::0055 Na dobre i na
złe (216) – polski serial obyczajowy
0099::0000  0099::3300  1100::0055Pytanie na śnia-
danie 1100::0000  1100::3355 Panorama, po-
goda 1100::4455 Codzienna 2 m.3 (49)
– polski serial komediowy 1111::1155
Magnum (70) – serial USA
1122::0055 PPrrzzyyggooddyy  TTaarrzzaannaa (27) – fr.-

-kan.-meks. serial przygodowy
1122::3355 NNiieessffoorrnnee  aanniioołłkkii  IIII (20)

– ang. serial dokumentalny
1133::1100 WW  cchhiińńsskkiimm  pprrzzeeddsszzkkoolluu

(2 ost.) – chiński film 
dokumentalny 2003

1133::4400 ZZnnaakkii  cczzaassuu – magazyn
1144::0055 SSmmaacczznnee  GGoo!! – magazyn 
1144::5555 DDrr  QQuuiinnnn  IIVV (21) 

– serial obyczajowy USA
1155::4455 NNaa  ddoobbrree  ii nnaa  zzłłee (294)

– polski serial obyczajowy
1166::4455 JJaakk  ssiięę  nniiee  uubbiieerraaćć  IIIIII (6)

– ang. serial dokumentalny
1177::1155 ZZ  DDwwóójjkkąą  bbeezzppiieecczznniieejj
1177::2255 AAnnnnaa  DDyymmnnaa  –– ssppoottkkaajjmmyy

ssiięę – talk-show
1188::0000 PPrrooggrraamm  llookkaallnnyy
1188::3300 SSppoorrtt  tteelleeggrraamm,,  ppooggooddaa
1188::4455 PPaannoorraammaa
1199::0055 ŚŚmmiieerrćć  ssttuuddeennttaa – fiński

film dokumentalny 1977
2200::0055 MM  jjaakk  mmiiłłoośśćć (494) 

– polski serial obyczajowy
Matka obwiania Madzię ochorobę
ojca. Dziewczyna rezygnuje z po-
wrotu na misję wAfganistanie.

2200::5555 KKuulliissyy  sseerriiaalluu  „„MM  jjaakk  mmiiłłoośśćć””
2211::0055 PPooggooddaa  nnaa  ppiiąątteekk (16)

– polski serial obyczajowy
2222::0000 PPaannoorraammaa,,  ppooggooddaa
2222::2255 SSppoorrtt  tteelleeggrraamm
2222::3300 BBiizznneess

– program publicystyczny
2222::3355 WWaarrttoo  rroozzmmaawwiiaaćć

– talk-show
Prowadzi Jan Pospieszalski.

2233::3355 KKrryymmiinnaallnnee  zzaaggaaddkkii  
LLaass  VVeeggaass  VV (11 i 12)
– amerykańsko-kanadyjski
serial kryminalny

0011::0055 WWiieecczzóórr  aarrttyyssttyycczznnyy::  
NNiieecchh  ggrraa  mmuuzzyykkaa – dramat
polski 2000, reż. Andrzej 
Barański, wyk. Władysław 
Pogoda, Tadeusz Dudka,
Bronisław Dudka. (71 min)

0022::2200 ZZaakkoońńcczzeenniiee  pprrooggrraammuu

TVP 2

M jak miłość 20:05

0055::0000 Music Spot 0066::0000 Wstawaj!
Gramy! 0066::5500 Sidła miłości (87)
– telenowela argentyńska 0077::4455 TV
Market –magazyn reklamowy 0088::0000
Wielka wygrana – teleturniej 0088::5555
Graczykowie (2) – polski serial ko-
mediowy 0099::2255 Rodzina zastępcza
(86) – polski serial komediowy
1100::0000 Sekret Laury (63) – teleno-
wela argentyńska 1111::0000 Metamor-
fozy (43) – reality show USA
1111::3300 SSaammoo  ŻŻyycciiee (892) 

– polski serial obyczajowy
1122::0000 DDoomm  nniiee  ddoo  ppoozznnaanniiaa (73)

– reality show USA
1133::0000 JJeesstteeśś  mmooiimm  żżyycciieemm (87)

– telenowela argentyńska
1144::0000 PPiieerrwwsszzaa  mmiiłłoośśćć (501)

– polski serial obyczajowy
1144::4455 ŚŚwwiiaatt  wweeddłłuugg  BBuunnddyycchh

(228) – serial komediowy USA
1155::1155 RRooddzziinnaa  zzaassttęęppcczzaa (87)

– polski serial komediowy
1155::5500 WWyyddaarrzzeenniiaa,,  ppooggooddaa
1166::2255 IInntteerrwweennccjjaa

– magazyn reporterów
1177::0000 GGrraa  ww cciieemmnnoo

– teleturniej
Prowadzi Krzysztof Ibisz.

1188::0000 PPiieerrwwsszzaa  mmiiłłoośśćć (502)
– polski serial obyczajowy

1188::5500 WWyyddaarrzzeenniiaa,,  ssppoorrtt,,  ppooggooddaa
1199::3300 SSaammoo  ŻŻyycciiee (893) 

– polski serial obyczajowy
2200::0000 ZZ  AArrcchhiiwwuumm  XX (156) 

– serial sensacyjny USA
2211::0000 TTwwiieerrddzzaa  ((TThhee  RRoocckk))

– film sensacyjny USA 1996,
reż. Michael Bay,
wyk. Sean Connery,
Nicolas Cage, Ed Harris,
John Spencer. (136 min)
Generał Hummel zajmuje więzienie
Alcatraz,by wymusić na rządzie USA
odszkodowania dla rodzin pole-
głych żołnierzy.Grozi atakiem rakie-
towym na San Francisco.Do akcji
wkraczają agent FBI i były więzień.

2211::5555 SSttuuddiioo  LLoottttoo
(w przerwie filmu)

2233::4455 NNiieeuussttrraasszzeennii
– reality show USA
Prowadzi Joe Rogan.

0000::4455 BBuummeerraanngg
– program publicystyczny
Prowadzi Marek Markiewicz.

0011::2255 MMaaggaazzyynn  ssppoorrttoowwyy
0044::2255 NNooccnnee  rraannddkkii

– program rozrywkowy
0044::5555 ZZaakkoońńcczzeenniiee  pprrooggrraammuu

POLSAT

Twierdza 21:00

0055::3355 Uwaga! – magazyn reporte-
rów 0055::5555 Telesklep 0066::4455 Życie na
fali (18) – serial obyczajowy USA
0077::3355Usterka –serial fab.-dok.0088::0055
Sędzia Anna Maria Wesołowska –pol.
serial fab.-dok.0099::0055Wykręć numer
– teleturniej 1100::0055 Fabryka gry – in-
teraktywny program rozrywkowy
1111::0055 Detektywi: Były mąż – polski
serial fabularno-dokumentalny 1111::4400
Rozmowy w toku – talk-show
1122::5500 MMaarraattoonn  uuśśmmiieecchhuu

– program rozrywkowy
1133::2200 WW--1111  –– WWyyddzziiaałł  ŚŚlleeddcczzyy

– polski serial fab.-dok.
1144::0000 ŻŻyycciiee  nnaa  ffaallii (19) 

– serial obyczajowy USA
1155::0000 PPrraawwoo  ppoożżąąddaanniiaa (59)

– amer.-kolumb.-meks.
serial obyczajowy

1166::0000 FFaakkttyy
1166::1155 SSęęddzziiaa  AAnnnnaa  MMaarriiaa  

WWeessoołłoowwsskkaa – polski serial
fabularno-dokumentalny

1177::1155 RRoozzmmoowwyy  ww ttookkuu: 
Jak się żyje z politykiem?
– talk-show
Prowadzi Ewa Drzyzga.

1188::2255 DDeetteekkttyywwii – polski serial
fabularno-dokumentalny

1199::0000 FFaakkttyy,,  ssppoorrtt,,  ppooggooddaa
1199::5500 UUwwaaggaa!!

– magazyn reporterów
Prowadzi Zbigniew Łuczyński.

2200::1155 WW--1111  –– WWyyddzziiaałł  ŚŚlleeddcczzyy:
Maciuś – polski serial 
fabularno-dokumentalny

2200::5555 NNaa  WWssppóóllnneejj (806) 
– polski serial obyczajowy

2211::3300 SSzzyymmoonn  MMaajjeewwsskkii  SShhooww:
Hubert Urbański, Krzysztof
Ibisz – program rozrywkowy

2222::3355 TTaanniieecc  zz ggwwiiaazzddaammii  –– kkuulliissyy
– program rozrywkowy

2233::0055 HHeellaa  ww ooppaałłaacchh (24) 
– polski serial komediowy

2233::3355 FFiirrmmaa – magazyn
Prowadzi Roman Młodkowski.

0000::0055 WWyyddaanniiee  ddrruuggiiee,,  ppoopprraa--
wwiioonnee – magazyn kulturalny
Prowadzą Kazimiera Szczuka,
Krzysztof Kłosiński.

0000::3355 MMuullttiikkiinnoo
– magazyn filmowy

0011::0000 CCoo  zzaa  ttyyddzziieeńń
0011::2255 UUwwaaggaa!!

– magazyn reporterów
0011::4455 NNooccnnee  iiggrraasszzkkii
0022::4455 TTeelleesskklleepp
0033::0055 NNiicc  ssttrraaccoonneeggoo

TVN

Na Wspólnej 20:55

0055::4455V max 0066::0055FIFA Futbol mun-
dial – magazyn piłkarski 0066::3300 VIP
– program kulturalny 0066::5555 Muzycz-
ne listy – magazyn muzyczny 0088::0000
TV Market – magazyn reklamowy
0088::3300 VIP – program kulturalny
0099::0000 Eksploracje – angielski serial
popularnonaukowy 0099::3300 Eksplo-
racje – angielski serial popularno-
naukowy 1100::0000 Jesteś moim życiem
(175) – telenowela argentyńska
1111::0055 ŁŁoowwccyy  sskkaarrbbóóww (42) 

– fr.-niem.-kan.-amer.
serial przygodowy

1122::0055 GGrraamm..TTVV
– program rozrywkowy

1122::3355 KKIINNOOmmaanniiaakk
– magazyn filmowy

1133::0055 RRaajjddoowwee  SSaammoocchhooddoowwee
MMiissttrrzzoossttwwaa  PPoollsskkii

1133::4400 WWyyggrraajj  ffoorrttuunnęę
– teleturniej

1155::2200 KKrróóll  sszzaammaannóóww (14) 
– japoński serial animowany

1155::5500 ŁŁoowwccyy  sskkaarrbbóóww (43) 
– fr.-niem.-kan.-amer.
serial przygodowy

1166::5500 KKlliinniikkaa  ssaammoottnnyycchh  sseerrcc (15)
– polski serial obyczajowy

1177::5500 LLiinnggoo
– teleturniej
Prowadzi Paweł Orleański.

1188::5555 JJeesstteeśś  mmooiimm  żżyycciieemm (176)
– telenowela argentyńska

2200::0000 WWiinnnnyy  cczzyy  nniieewwiinnnnyy?? (12)
– serial dokumentalny USA

2211::0000 KKoobbiieettyy  zzaa  kkiieerroowwnniiccąą
– ang. film dokumentalny

2222::0055 WWiieellkkii  bbłłęękkiitt  
((LLee  GGrraanndd  BBlleeuu))
– dramat fr.-amer. 1988,
reż. Luc Besson, wyk.
Jean Reno, Jean Bouise,
Jean-Marc Barr, Rosanna
Arquette. (168 min)

0011::0000 RRaajjddoowwee  
MMiissttrrzzoossttwwaa  ŚŚwwiiaattaa: 
Rajd Argentyny

0011::5555 WWyyddaarrzzeenniiaa
0022::3300 TTookk22SSzzookk

– program rozrywkowy
Prowadzą Jacek Żakowski,
Piotr Najsztub.

0033::1155 MMuuzzyycczznnee  lliissttyy
– magazyn muzyczny

0044::0055 KKIINNOOmmaanniiaakk
– magazyn filmowy

0044::3300 SSzzttuukkaatteerriiaa
– magazyn kulturalny

0044::5500 ZZaakkoońńcczzeenniiee  pprrooggrraammuu

TV 4

Wielki błękit 22:05

Kurier 0077::3300--1177::3300co godzinę
0066::0000 Kurier poranek 0077::4455  0088::4455
Program lokalny 1122::0055 Kurier świat –
program publicystyczny 1122::2200 Ser-
wis kulturalny 1144::0000 Kurier flesz –
program informacyjny 1166::1155 Rozmo-
wa dnia – program publicystyczny
1166::4455  1188::0000 Program lokalny 1177::1155
Plus minus – program publicystyczny
2200::0000 Telekurier – magazyn reporte-
rów 2200::3300 Kurier – program informa-
cyjny 2200::5555 Trzeci wymiar – program
publicystyczny 2211::3300 Kurier 2211::4455
Program lokalny 2222::1155 Plus minus
– program publicystyczny, prowadzi
Dariusz Łukawski, Agata Konarska
2222::3300 Kurier flesz – program infor-
macyjny 2222::4400 16/16 – cykl repor-
taży 2233::0000 Kurier flesz 2233::0044
Sportowy wieczór – program informa-
cyjny 2233::3300 Kurier 2233::5599 Cannes
i historia – francuski film dokumen-
talny 2000 0000::4477 Plus minus 0011::0033
Trzeci wymiar 0011::3322 Kurier 0011::5555
Plus minus 0022::0077 Cannes i historia
0022::5544 Zakończenie programu

PASMO WSPÓLNE

Telekurier 20:00

Pasmo wspólne: 0066::0000  0088::0000  0099::0000
1177::1155  2200::0000  2222::1155
0077::4455 Kurier Warszawski 0088::4455
Qadrans qltury 1166::4455 Wiadomości
Kuriera 1166::5500 Wywiad Kuriera
1177::0000 E-lementarz 1188::0000 Kurier
Warszawski 1188::1100 Raport na gorąco
1188::1155 Kurier Mazowiecki 1188::2200
Wiadomości sportowe 1188::3300 Qa-
drans qltury 1188::4455 Za zamkniętymi
drzwiami 1199::0000 Teraz Mazowsze
1199::2255 Mój pies i inne zwierzaki
1199::3355 Kontr-o-wersje 2211::4455
Kurier Warszawy i Mazowsza 2211::5555
Raport na gorąco 2222::0055 Wywiad Ku-
riera 0022::5555 Zakończenie programu

TVP 3 WARSZAWA

W każdy piątek „Gazeta Telewizyjna” – najlepszy przewodnik po programach ponad 50 stacji,ponad 300 omówień filmów i seriali Serwis telewizyjny przygotowuje
AKPA Polska Press
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RAFAŁ KOWALSKI
11

P
iłkarze Wisły przyjecha-
li do Krakowa świeżo po
porażce w beznadziej-
nym stylu w poprzedniej
ligowej kolejce – 0:2 z Za-

głębiem Lubin. Na dodatek było ich
ledwie 14. Na ławce rezerwowych
usiadł drugi bramkarz Jakub Skrzy-
piec. A obok niego dwa żółtodzioby.
22-letni Artur Lemanowicz do tego
meczu zaliczył tylko dwa występy
wesktraklasie, amłodszy ocztery la-
ta Adam Dylewski jeszcze nie zade-
biutował w pierwszej lidze. Ta sytu-
acja to pokłosie chorób i absencji za
żółte kartki, które jeszcze bardziej
skurczyły i tak wąską kadrę nafcia-
rzy.

Jednak Czesław Jakołcewicz, pro-
wadzący Wisłę od ubiegłego ponie-
działku, sklecił wyjściową jedenast-
kę itchnął wnią pozytywnego ducha.
Karol Gregorek pierwszy raz, odkąd
przed sezonem trafił do Wisły, zagrał
w ekstraklasie od pierwszej do osta-
tniej minuty. Natomiast Ireneusz Ko-
walski, też występujący nieregular-
nie, został ustawiony na swojej ulu-
bionej pozycji rozgrywającego. Obaj
odwdzięczyli się szkoleniowcowi,
strzelając gole. Kowalski trafił piłką
do siatki po tym, jak tę wypuścił zrąk
Marcin Cabaj. Bramkarz Cracovii nie
zdołał opanować futbolówki po sil-
nym uderzeniu Tomasa Michalka.
Gregorek zaś przechytrzył defensy-

wę gospodarzy ipokonał Cabaja spryt-
nym strzałem zewnętrzną częścią sto-
py. –Za kadencji poprzedniego szkole-
niowca [Josefa Csaplara] przede wszyst-
kim biegaliśmy. Odkąd zaopiekował się
nami trener Jakołcewicz, na treningach

wreszcie zaczęliśmy skupiać się na za-
jęciach zpiłkami. Iwróciła nam radość
gry, uwierzyliśmy w siebie – mówi Ko-
walski.

Po golu Gregorka Wisła prowadzi-
ła 2:1. Jednak gospodarze zdołali wy-

równać stan meczu po kontrowersyj-
nym rzucie karnym. Piotr Bania, wi-
dząc wyciągniętĄ nogę Roberta Gub-
ca, udał, że się onią przewraca. Zacho-
wał się bardzo sprytnie, bo bramkarz
Wisły nawet go nie dotknął. – Dlatego

czuję niedosyt, bo powinniśmy ten
mecz wygrać. Cała Polska powtarza,
że znaszą grą nie zasługujemy na miej-
sce w strefie spadkowej. Zgadzam się.
Jednak tę tezę musimy wreszcie po-
twierdzać zdobytymi punktami. Oby
występ w Krakowie był tego dobrym
początkiem – mówi Gubiec.  1

rafal.kowalski@plock.agora.pl

Nafciarzom wróciła radość gry
Cracovia – Wisła 2:2. Udany debiut Czesława Jakołcewicza w roli trenera nafciarzy. Jego podopieczni 
po dobrym występie zanotowali wyjazdowy remis z wyżej notowanym rywalem

BBRRAAMMKKII

CCrraaccoovviiaa::  Bojarski (15. z podania Nowaka),
Bania (63. z karnego po faulu na nim Gubca);
WWiissłłaa::  Kowalski (21. bez asysty), Gregorek
(56. z podania Michalka);
SSęęddzziioowwaałł::  Mariusz Podgórski (Wrocław)
WWiiddzzóóww::  ok. 3 tys.
SSKKŁŁAADDYY

CCrraaccoovviiaa::  Cabaj – Wacek, Skrzyński, Radwań-
ski – Nowak – Wiśniewski, Baran (68. Dudzic),
Szwajdych (80. Dudzic), Szwajdych (80. Pa-
wlusiński), Giza (60. Bania) – Bojarski, Mo-
skała
WWiissłłaa::  Gubiec – Michalek, Belada, Lerant,
Iwańskij – Kujawka (60. Lemanowicz), Majew-
ski, Gedeon, Kowalski, Geworgian ŻŻ  CCZZ  – Gre-
gorek

2 (1)
CRACOVIA
KRAKÓW

2 (1)
WISŁA
PŁOCK 

Jak przegrać wygrany mecz?
W sobotę to pytanie nie schodziło
z ust kibiców. Zagłębie właściwie ni-
czym nie zaskoczyło. Z góry można
było założyć twardą obronę i napraw-
dę zabójcze kontry, które na szczę-
ście kilka razy udało się powstrzy-
mać Marcinowi Wicharemu. Można
też było założyć, choć i to wiedzą
wszyscy, że dużo trudniej będzie rzu-
cić bramkę Szymonowi Ligarzew-
skiemu niż przed tygodniem Macie-
jowi Stęczniewskiemu z Vive. A że
jest to jednak możliwe, udowodnił
choćby Artur Niedzielski, który do
tej pory zdawał się mieć kompleks
Ligarzewskiego. Tymczasem jego go-
le zdobyte po kontrach robiły wra-
żenie, zwłaszcza z 19. min, gdy
w dwóch akcjach doprowadził do re-
misu 7:7. Że Ligarzewskiego można
pokonać, pokazał też sam Wichary
w 9. min – gdy posłał nad nim piłkę
do siatki potężnym rzutem spod
własnej bramki. Wtedy było 3:3.

W całym spotkaniu były jeszcze
dwa remisy – w 7. min 2:2 i kwadrans
później 8:8 – to zasługa rzutów kar-
nych skutecznie wykorzystanych
przez Marka Witkowskiego. Więcej
ta sztuka nafciarzom się nie udała.
Dlaczego? Przecież tyle razy docho-
dzili rywala na jedną bramkę!

– Nie mogliśmy zrobić nic więcej
–żalił się Łukasz Szczucki. –Przecież
sędziowie pilnowali wyniku. Jak tyl-
ko mogliśmy dojść Zagłębie na remis,
od razu był gwizdek. A to kroki, a to
przekroczenie, a to faul w ataku! I to
Zagłębie odskakiwało. Tylko dlacze-
go w ten sam sposób nie byli karceni

gospodarze? Dlaczego nikt nie widział
kroków choćby Pawła Orzłowskiego?
Czy jego faulu na Bartku Wuszterze,
po którym powinien być rzut karny
i czerwona kartka dla tego zawodnika
Zagłębia? Nic więcej nie mogliśmy zro-
bić...

Z kolei trener Wisły Bogdan Za-
jączkowski stwierdził: –Zrobić coś jed-
nak mogliśmy. Popełniliśmy za dużo
indywidualnych błędów w obronie,
które zostały skrzętnie wykorzystane.
No inie byliśmy skuteczni. Te kilka bra-
mek spokojnie można było dorzucić.
Były też błędy w ataku. Zawodnicy
chcieli osiągnąć cel za szybko, zamiast
spokojnie rozegrać akcję. Przecież tak
właśnie powinno się grać na wyjeździe!
Tymczasem szybkie akcje przynosiły
szybkie straty iw konsekwencji bram-
ki Zagłębia.

Jeszcze w 56. min po kontrze To-
masza Palucha Wisła przegrywała
24:25. A jednak, choć na parkiecie za-
brakło najlepszego strzelca ligi Micha-
ła Kubisztala, nasz zespół nie potrafił
tego wykorzystać. Z jednej strony rze-
czywiście sędziowie we wspomnianej
minucie odgwizdali „ofens” Wuszte-
rowi, gdy przy rzucie uwiesiło się na
nim aż trzech rywali. To powinien być
ewidentny rzut karny – jeśli nie za fa-
ul, to za obronę w kole. Wuszter miał
zresztą pecha – żadna z jego bramek
nie została uznana przez sędziów. Apo
wspomnianej akcji poszła kontra.
Nafciarze pilnowali wszystkich naj-
groźniejszych rywali. Wykorzystał to
Adrian Anuszewski, który jakimś cu-
dem zmieścił piłkę między słupkiem
a Wicharym. Co było potem? Wisła

miała jeszcze szansę na bramkę. Jed-
nak Ligarzewski odbił najpierw kar-
nego Palucha i rzuty Rafała Kuptela
czy Adama Twardy. Nie poradził so-
bie tylko z Paluchem w 57. min (27:25).
Dla niego to było małe zmartwienie,
skoro Zagłębie zdobyło jeszcze trzy
gole.

Taka Wisła bez głowy, przybita – bo
nafciarze zdawali się być pogodzeni
zporażką na długo przed końcem spot-
kania – taka Wisła nie mogła pokonać
Zagłębia, choć wygrana była w zasię-
gu ręki.

W niedzielę, choć nie mógł grać
zdyskwalifikowany za czerwoną kar-
tkę Damian Wleklak, Wisła zdawała
się być zupełnie innym zespołem. Wi-
dać to było na rozgrzewce. Skupienie,
zaciętość i późniejsze żywiołowe „kle-
panie” podczas przedmeczowej pre-
zentacji pokazało nafciarzy zpazurem.
Takie same były pierwsze minuty spot-
kania. Już wpierwszej akcji Artur Nie-
dzielski sprawił sobie urodzinowy pre-
zent. I choć w 3. min wyrównał Piotr
Obrusiewicz, to Wisła nadawała ton
walce. Nafciarze świetnie bronili. Ana-
wet gdy głupio tracili piłkę w ofensy-
wie, wychodzili z opresji obronną rę-
ką. To m.in. zasługa Andrzeja Marszał-
ka. Z kolei w ataku gole Rafała Kupte-
la i Bartosza Wusztera wyprowadziły
nasz zespół na prowadzenie 3:1.

I to był właściwie początek końca
wielkiej Wisły, która miała walczyć
o zwycięstwo. Osiem bramek z rzędu
lubińskiej siódemki mogły pozbawić
jakichkolwiek złudzeń. I choć w tym
czasie w pierwszej połowie sędziowie
znów pilnowali wyniku, płocczan do

zrywu poderwali wespół rozgrywają-
cy Marek Witkowski iskrzydłowy Nie-
dzielski. To przecież oni i Marszałek,
i siedzący na ławce rezerwowych asy-
stent trenera Artur Góral przed 12 la-
ty zdobywali pierwsze mistrzostwo
dla Płocka. Weterani wsparci Adamem
Twardo, który z tym jednym wyjąt-
kiem, gdy zdobył gola, nie spisywał się
najlepiej, potrafili wyciągnąć wynik
do zaledwie dwóch bramek przed
przerwą. Podobać mogły się niektóre
interwencje Marszałka i Wicharego.
Po zmianie stron znów wydawało się,
że Wisłę stać jeszcze na postawienie
się wymagającemu rywalowi, ale i wy-
raźnie niesprzyjającym sędziom.
Znów cztery gole z rzędu Witkowskie-
go i w 39. min było 15:13 dla gospoda-
rzy.

W tym czasie w zespole gospoda-
rzy wynik ciągnął Michał Kubisztal,
który był nie do zatrzymania. Cokol-
wiek by jednak powiedzieć oarbitrach,
Wisła przegrała ten mecz na własne
życzenie. – Zagraliśmy jeszcze gorzej
niż w sobotę – mówił zdenerwowany
Marek Woliński, członek zarządu Wi-
sły. – Nie grały u nas tak na dobrą spra-
wę całe formacje. Fatalna była skutecz-
ność...

W płockim zespole powietrze zda-
wało się uchodzić ze wszystkich. Gdy
w końcówce Witkowski nie rzucił kar-
nego, miał łzy w oczach. Zupełnie
zdruzgotana była grupa 40 kibiców
nafciarzy, która jednak dopingowała
swój zespół do końca. To był najlepiej
i najrówniej walczący „zawodnik” Wi-
sły.  1
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Czy Wisła przegrała mistrzostwo Polski?
Zagłębie – Wisła Płock 30:25 i 28:18. Kompromitujące porażki nafciarzy w Lubinie. W wielkim finale play-off
szczypiornistów Zagłębie upokorzyło trzykrotnego zdobywcę mistrzowskiego tytułu. – Wisła, my wierzymy
– śpiewają jeszcze fani Wisły. Ale przez łzy

ZZaaggłłęębbiiee:: Ligarzewski, Świrkula – Ku-
bisztal 6, Kozłowski 5 (2 z karnych),
Jaszka 5, Tomczak 4, Jasiński 4, Anu-
szewski 3,Orzłowski 1,Niedośpiał 1,R.
Fabiszewski 1,Pankiewicz,Obrusiewicz.
WWiissłłaa::  Wichary 1, Marszałek – Niedziel-
ski 5, Paluch 5 (1), Kuptel 3, Zołoteń-
ko 3, Radojević 3, Witkowski 3 (2), Ti-
tov 1, Wleklak 1 CZ, Wuszter, Szczuc-
ki, Twardo, Rumniak
KKaarryy::  Zagłębie – 10 minut, Wisła – 6
minut
SSęęddzziioowwaallii::  Marek Majka (Gliwice),
Grzegorz Wojtyczka (Chorzów)

30 (14)
ZAGŁĘBIE
LUBIN

25 (11)
WISŁA
PŁOCK

ZZaaggłłęębbiiee:: Ligarzewski, Świrkula – Orz-
łowski, Stankiewicz 2, Niedośpiał 1,
Steczek, Tomczak 1, Jasiński 4, Koz-
łowski 3, Kubisztal 10 (2), Jaszka 2, R.
Fabiszewski 3, Obrusiewicz 1 (1), Anu-
szewski 1;
WWiissłłaa::  Marszałek, Wichary – Kwiatkow-
ski, Niedzielski 4, Szyczkow 1, Witkow-
ski 7 (1), Paluch, Kuptel 1, Wuszter 1,
Zołoteńko, Szczucki, Twardo 1, Rado-
jević 2, Rumniak 1.
KKaarryy::  Zagłębie – 12 minut, Wisła – 12
minut
SSęęddzziioowwaallii::  Marek Majka (Gliwice),
Grzegorz Wojtyczka (Chorzów)

28 (11)
ZAGŁĘBIE
LUBIN

18 (9)
WISŁA
PŁOCK

CRACOVIA – WISŁA
12 strzały 9
5 celne 6
14 faule 13
0 spalone 2
11 rożne 2

Robert Gubiec miał pretensję do sędziego za niesłusznie jego zdaniem podyktowany rzut karny dla rywali
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