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MILENA ORŁOWSKA

Remont Olefin II, oczka w głowie
PKN Orlen, rozpoczął się 1 lipca. I już
tego dnia doszło do tragedii. Z jed-
nego z elementów instalacji wycie-
kły węglowodory, które chwilę po-
tem stanęły w ogniu. Płomienie uda-
ło się ugasić pracownikom PetroRe-
montu, wykonawcy modernizacji.
Niestety, dwóch z nich uległo bardzo
ciężkim poparzeniom (jeden zmarł
w szpitalu w Nowej Soli). Minęły dwa
dni i scenariusz się powtórzył: znów
doszło do wycieku frakcji węglowo-
dorowej i zapłonu. I po raz kolejny
ucierpiało dwóch pracowników Pe-
troRemontu. Na szczęście ich obra-
żenia nie były już tak poważne jak
wcześniej.

Zakład miał szczęście
Koncern powołał komisję technicz-
ną, która miała zbadać okoliczności
wypadków, wskazać ich przyczynę
i tych, którzy zawinili.

Znamy wyniki jej prac. Stwier-
dziła, że owszem, wina leży po stro-
nie Orlenu, ale za złe przygotowa-
nie instalacji do remontu odpowia-
da jej zdaniem tylko i wyłącznie
trzech ludzi. Wymienia aparatowe-
go i szefa zmiany, czyli praktycznie
sam dół orlenowskiej hierarchii za-
trudnienia, oraz inżyniera – czło-
wieka zajmującego stanowisko z po-
graniczna świata tych, którzy po-
dejmują decyzje, i tych, którzy wy-
konują polecenia. Inżynier ma zo-
stać zdegradowany i przeniesiony
na stanowisko aparatowego, szef
zmiany – także zdegradowany.
A aparatowy, pracownik zakładu
z kilkudziesięcioletnim stażem (we
wrześniu miał odejść na emerytu-
rę) – zwolniony.

– Nie zgadzamy się z tym. Zawi-
niła nie trójka ukaranych, tylko nasz
pracodawca, a konkretnie ludzie, któ-
rzy skracają terminy różnych inwe-
stycji, tną składy osobowe brygad,
nie płacą za nadgodziny – podkreśla-
ją Zbigniew Stępień, Bogusław Pie-
trzak i Krzysztof Barcikowski – prze-
wodniczący Międzyzakładowego
Związku Zawodowego Pracowników
Ruchu Ciągłego i jego zastępcy. 

To najliczniejszy związek w kom-
binacie (łącznie 1370 członków), sku-
pia zatrudnionych na zmiany.

– Te wypadki obnażyły tylko bra-
ki całego systemu, kardynalne błę-
dy przy organizacji remontu – uwa-
żają nasi rozmówcy. – Już wcześniej
zwracaliśmy uwagę, że kiedyś doj-
dzie do tragedii. Do tej pory zakład
po prostu miał szczęście. To zbyt kru-
cha podstawa, gdy w grę wchodzi
ludzkie życie i zdrowie.

Związek zorganizował już dwa
protesty. Kilka dni po wypadku na
Olefinach II ludzie na dwie godziny
odeszli od swoich stanowisk. Po raz
drugi – 22 lipca – przyszli na wiec
przed głównym biurowcem zakła-
du. Razem 200 osób: załoga Olefin
plus delegacje ze wszystkich wydzia-
łów rafineryjnych i petrochemicz-
nych.

Związkowcy: Źle się dzieje
Związkowcy wyliczają: 
11 PPrrzzyycczzyynnąą  wwyyppaaddkkuu  bbyyłł  pprrzzeeddee
wwsszzyyssttkkiimm  sskkrróóccoonnyy  cczzaass  pprrzzyyggoottoo--
wwaanniiaa  iinnssttaallaaccjjii  ddoo  rreemmoonnttuu..  – Jesz-
cze kilka lat temu Olefiny II zatrzy-
mywano na dziesięć dni. Wszystko
przez to, że aparatów nie da się opróż-
nić z niebezpiecznych związków
w czasie krótszym niż tydzień – wy-
jaśnia Stępień. – Tym razem musiały
być gotowe w czasie o połowę krót-
szym. Powiązany z tym problem to
zrzut węglowodorów. Wszystko, co
ciekłe, idzie do ścieków przemysło-
wych, a to, co lotne, w komin do spa-
lenia w płomieniu. Natomiast to, co
po tym spaleniu zostanie – na miasto.
Tylko że w pewnym momencie prze-
kroczono normę, w Płocku zaczęło
śmierdzieć. I dyspozytor polecił owe
zrzuty ograniczyć. 
11 RReemmoonntt  nnaa  OOlleeffiinnaacchh  IIII  ooddbbyywwaałł
ssiięę  bbeezz  wwyykkaazzuu  cczzyynnnnoośśccii,,  sszzcczzeeggóółłoo--
wwoo  oopprraaccoowwaanneejj  pprroocceedduurryy..  Z relacji
naszych rozmówców wynika, że pra-
cownicy dostali do ręki plany z gwa-
rancyjnego zatrzymania instalacji
w ub.r.
11 ZZaakkłłaadd  oosszzcczzęęddzzaa::  nnaa  lluuddzziiaacchh
ii ooppłłaattaacchh  zzaa  nnaaddggooddzziinnyy..  – Na 20 pra-
cowników PetroRemontu przydziela-
no tylko dwóch ludzi obsługi i jedne-
go brygadzistę – wyliczają związkow-
cy. – Przy tego typu niebezpiecznych
pracach taki stan osobowy jest niedo-
puszczalny. 

Związek zebrał zeznania świadków
– ludzi, którzy pracują na Olefinach II,
brali udział w przygotowaniach do re-
montu, byli obecni przy wypadkach.
– Zamieszanie, mętlik, pośpiech, pre-
sja zwierzchników, węglowodory do-
słownie lejące się z rur, tak że trzeba
było w nich brodzić niemal po kolana.
Taki obraz wyłania się z tych relacji
– mówi Zbigniew Stępień. – Aparato-
wy w ogóle nie był dopuszczony do te-

go typu prac. Zgodził się zostać z ludź-
mi z PetroRemontu, bo właściwie nie
było nikogo innego. Poszedł z nimi do
miejsca, które trzeba było rozkręcić,
sprawdził, czy jest bezpiecznie. I by-
ło, z aparatów nic się nie ulatniało. Do-
piero później stało się coś, czego ko-
misja techniczna nie wyjaśniła do koń-
ca. Zapewne z powodu tego całego za-
mieszania, braku koordynacji gdzieś
w innej części instalacji ktoś otworzył
zasuwę. Węglowodory dostały się do
remontowanego fragmentu i doszło
do wybuchu.

– Ukarani to kozły ofiarne – dodaje
anonimowo inny pracownik kombi-
natu. – Zawinili, bo byli w tym momen-
cie w pracy. Teoretycznie mogli nie
zgodzić się na ten bałagan, interwe-
niować, protestować. Ale co to by da-
ło, skoro wszyscy słyszeli tylko: „Szyb-
ciej, szybciej”? 

22 lipca na wiecu protestujący pra-
cownicy produkcji wręczyli przedsta-
wicielowi zarządu petycję. Domaga-
ją się w niej przede wszystkim „obiek-
tywnej oceny wypadku i sprawiedli-
wego potraktowania pracowników
obarczanych winą”. – Przy okazji przy-
pominamy, że pora skończyć z lekce-
ważeniem niemal dwutysięcznej za-
łogi – twierdzi przewodniczący związ-
ku. – Nie zgadzamy się na ogranicza-
nie składu osobowego brygad, wypła-
canie wynagrodzeń za nadgodziny
„po uważaniu” za pośrednictwem ob-
cych firm, zaniżone zaszeregowanie
pracowników ruchu ciągłego. Skoro
to właśnie na nich ciąży odpowiedzial-
ność za całe zło w zakładzie, to dla-
czego wykształcony doświadczony
aparatowy ma grupę zaszeregowania
równą np. referentowi? Czas najwyż-
szy również, żeby firma uważająca
się za nowoczesny koncern europej-
ski, co szczególnie widać po zarob-
kach zarządzających, zaczęła stoso-
wać europejskie unormowania w za-

kresie czasu pracy pracowników ru-
chu ciągłego.

Związkowcy zapowiadają, że na
tych dwóch protestach nie skończą
obrony ukaranych pracowników. I że
będą ich wspierać, gdy ci zdecydują
się wystąpić na drogę sądową.

Orlen: Wszystko jest OK 
Koncern obstaje przy swoim. Winni
są aparatowy, szef zmiany i inżynier.
– W różnym stopniu, wykonawczym
i nadzorczym, odpowiadają za niena-
leżyte przygotowanie odcinka insta-
lacji do prac remontowych – mówi Be-
ata Karpińska z biura prasowego spół-
ki. – Kary, oparte również na opinii
prawnej, są adekwatne do wniosków
z prac komisji. Nie mają trybu dyscy-
plinarnego, uwzględniają skalę odpo-
wiedzialności i skomplikowania wy-
konywanych zadań oraz dotychcza-
sowy nienaganny przebieg pracy. 

Karpińska uzupełnia, że komisja
przebadała cały przebieg procesu przy-
gotowań do remontu. I uchybienia zna-
lazła tylko na ostatnim etapie: przy za-
bezpieczeniach i bezpośrednim nad-
zorze prac. – Nie ma mowy o żadnej
dyskryminacji stanowiskowej, zarzu-
ty w tym zakresie są bezpodstawne
– twierdzi. – Wyniki prac, a szczegól-
nie dokumentacja, bez żadnych wąt-
pliwości wskazują na odpowiedzial-
ność wspomnianych trzech osób. 

Choć i związkowcy, i spółka oce-
niają jedno zdarzenie, odnosi się wra-
żenie, jakby mówili o dwóch zupełnie
różnych sytuacjach:
11 OOkkrreess  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa  iinnssttaallaaccjjii  ddoo
rreemmoonnttuu..  Według związkowców, sta-
nowczo za krótki, zdaniem Orlenu,
dłuższy niż zwykle. – Instalacja była
fizycznie przygotowywana przez pięć
dni, choć podczas remontów Olefin II
stosowano dotąd okresy czterodnio-
we – informuje Beata Karpińska. – Te-
raz ten czas został wydłużony, ponie-

waż instalację remontowano po raz
pierwszy od modernizacji w 2005 r.
11 OOggrraanniicczzaanniiee  zzrrzzuuttuu  wwęęgglloowwooddoo--
rróóww..  Wynikało wyłącznie z dbałości
o środowisko naturalne i zachowanie
dopuszczalnych norm emisji – tłuma-
czą w biurze prasowym. – Przyjęcie ta-
kiego trybu nie miało żadnego wpływu
na czas przygotowania do remontu.
11 BBrraakk  sszzcczzeeggóółłoowweejj  pprroocceedduurryy  rree--
mmoonnttuu..  Orlen twierdzi, że przygoto-
wanie instalacji do robót odbywało się
na podstawie instrukcji technologicz-
nej. – Sposób wykonania poszczegól-
nych prac, ich zakres, kolejność opie-
rają się na merytorycznej wiedzy [z
zakresu bezpieczeństwa pracy – red.]
ludzi obsługujących i nadzorujących
działanie instalacji – mówi Beata Kar-
pińska. – Trzeba sprecyzować, że okres
przygotowawczy to nie tylko fizyczne
wykonanie, ale także dodatkowe szko-
lenia dla pracowników zewnętrznych,
wspólne dokładne omawianie kolej-
nych części procesu. W przypadku te-
go remontu, ze względu na skompli-
kowaną instalację i zakres prac, ten
etap ze strony koncernu przeprowa-
dzony został szczególnie starannie.

Karpińska zapewnia, że PKN Or-
len poważnie podchodzi do oczeki-
wań protestujących pracowników
i rozważa możliwość ich spełnienia.
Ale dodaje, że np. obsada jednej zmia-
ny pracowników podczas remontu
Olefin – kilkudziesięciu osób na kilku-
set pracowników wykonawcy – to prze-
cież standard, który już obowiązuje.
– Nie można mówić, że układ nadzór-
-wykonawca odbiegał od przyjętych
norm stosowanych przez firmy nafto-
we przy remontach – dodaje. 

Podobnie z malejącym od lat sta-
nem osobowym brygad. W ocenie
spółki na instalacji nie ma luk kadro-
wych. – Stan zatrudnienia jest prak-
tycznie zgodny z docelowym – zapew-
niają w biurze prasowym. – Różnica
wynosi zaledwie dwa etaty, które są
w trakcie uzupełniania. 

A żądania dotyczące oceny przy-
czyn wypadku i ukarania winnych?
– W rozumieniu kierownictwa spółki
zostały spełnione – odpowiada Beata
Karpińska. – Okoliczności wydarze-
nia zostały przebadane pod każdym
z możliwych punktów widzenia, łącz-
nie z prawnym. Wyniki tych prac są
obiektywne i nie powinny budzić żad-
nych wątpliwości. 

Będzie niezależna komisja?
To z pewnością nie koniec tego sporu.
Ukarani pracownicy mogą iść do są-
du pracy. Swoje śledztwo w sprawie
przyczyn wypadku prowadzi płocka
prokuratura. A związkowcy z Orlenu
(m.in. ci z Międzyzakładowego Związ-
ku Zawodowego Pracowników Ruchu
Ciągłego, związku branżowego, „So-
lidarności”) domagają się powołania
niezależnej komisji ekspertów spoza
zakładu. Napisali już wniosek do pre-
zesa koncernu. Argumentują, że ich
zdrowie i życie są zagrożone. Odpo-
wiednie pismo przesłali także do Pań-
stwowej Inspekcji Pracy.1

milena.orlowska@plock.agora.pl

Orlen karze sam dół
Orlen już wie, kto jest winny wypadku w kombinacie – odpowiedzialnością obarczył szeregowych pracowników:
aparatowego, szefa zmiany i inżyniera utrzymania ruchu. Ukaranych bronią związkowcy: – Winna jest góra! 

W Olefinach II produkuje się etylen i propylen

D
O

M
IN

IK
 D

ZI
E
C

IN
N

Y

JUTRO W „GAZECIE”

Orlen Deutschland
partnerem gwiazd

Bundesligi

Niemiecka sieć
płockiego koncernu

będzie promować swoje
stacje za pośrednictwem

piłkarzy Herthy Berlin,
HSV Hamburg

i Bayeru Leverkusen
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MARIUSZ PIOTROWSKI
To już druga edycja Rynku Sztu-

ki. Powstał on z połączenia trzech
innych cyklicznych imprez organi-
zowanych przez POKiS: Jazzu na
Starówce, Nadwiślańskiego Festi-
walu Teatrów Ulicznych oraz Kina
Letniego na Starówce. Rynek sta-
wia na połączenie muzyki z perfor-
mancem i spektaklami teatralny-
mi i kusi wszystkich dużą dawką al-
ternatywnej sztuki. W tym roku po-
szerzeniu uległa formuła festiwalu
– impreza potrwa cały tydzień. 

Zacznie się od mocnego uderze-
nia – począwszy od niedzieli, co-
dziennie aż do środy, zawsze
o godz. 21 na rynku wyświetlane bę-
dą najwspanialsze nieme f ilmy
z muzyką na żywo. Jako pierwszy
obejrzymy niemieckie „Metropo-
lis” z 1927 roku, futurystyczną wi-
zję przyszłości świata, do którego
muzykę wykona Yerba Mater – je-
den z najciekawszych zespołów gra-
jących muzykę etno, inspirowaną
rozmaitymi kręgami kulturowymi.
W poniedziałek święto dla fanów
komedii, Rynek Sztuki zaprasza na
absolutny kanon niemego kina,
„Brzdąca” z Charliem Chaplinem
w roli głównej. To historia włóczę-
gi, który znajduje porzucone nie-
mowlę i choć początkowo stara się
pozbyć dziecka, w końcu postana-
wia je wychować. Idylla zostaje
przerwana po pięciu latach, gdy po-
jawia się matka, która chce odebrać
swoje dziecko... Do filmu zagra Ga-
dająca Tykwa, specjaliści od afry-
kańskich rytmów. We wtorek na
rynku będzie pokaz „Erotikonu”,
błyskotliwej szwedzkiej komedii
romantycznej z 1920 roku. Główna
bohaterka filmu pragnie rozwieść
się z mężem i pozoruje w tym celu
zdradę małżeńską, jednak wywo-
łuje tym zazdrość nie męża, lecz
„kochanka”. Pokazowi filmu towa-
rzyszyć będzie dźwięk autorstwa
grupy Laterna. W środę znowu zo-
baczymy Chaplina w nieśmiertel-

nej „Gorączce złota”. O muzykę za-
dba Dominik Strychalski. 

– Stawiamy na muzyczną różno-
rodność, rzecz jasna powiązaną te-
matycznie z filmem. Będą zarówno
elektroniczne dźwięki, jak i bardziej
klasyczne gatunki muzyczne – zapew-
nia Bartek Staniszewski z POKiS.

Czwartek będzie należał do fanów
jazzu, nie tylko tego klasycznego.
O godz. 19 wystąpi koncertowe trio
najlepszego polskiego gitarzysty jaz-
zowego Jarosława Śmietany z Woj-
ciechem Karolakiem w składzie.
Główną gwiazdą wieczoru będzie
jednak Mark de Clive-Lowe, w poło-
wie Japończyk, w połowie Nowoze-
landczyk, pianista i muzyczny wizjo-
ner, protoplasta nu-jazzu, bezboleś-
nie mieszający jazz z elektroniką i ho-
usem.

Ostatnie trzy dni to wybuchowa
mieszanka wszystkich trzech dzie-
dzin sztuki – głównych składowych
imprezy. Piątkowy wieczór otworzy
koncert Sambora Dudzińskiego, ak-
tora, kompozytora i multiinstrumen-
talisty, związanego obecnie z wro-
cławskim teatrem muzycznym.
O godz. 20 wystąpi Maciej Maleń-
czuk ze swoim najnowszym koncer-
towym projektem „Psychodancing”.
Usłyszymy utwory Maleńczuka, jak
i covery Bohdana Łazuki, Wojciecha
Młynarskiego, Johnny’ego Casha czy
Franka Sinatry, grane w nowych
aranżacjach. 

W sobotę o godz. 23 – niezwykle
ciekawy, ostatni na tej imprezie, nie-
my film. Obraz współczesny – nakrę-
cona w ubiegłym roku „Antena”, ar-
gentyńska surrealistyczna opowieść
o totalitarnym świecie, w którym
wszyscy ludzie zostali pozbawieni
głosu i mogą się porozumiewać z naj-
bliższymi, czytając z ruchu warg lub
za pomocą mowy ciała. Jedyną oso-
bą posiadającą głos jest śpiewaczka
La Voz, zniewolona przez telewizję
Tyrana, mającą monopol na wszel-
ką informację. Reżyser filmu Este-
ban Sapir, uznawany za pioniera nur-

tu „nowego kina argentyńskiego”,
pracował nad swoim filmem osiem
lat. Wyjątkowa będzie również aran-
żacja muzyczna Lady Aarp, czyli nie-
samowitego duetu łączącego celtyc-
ką harfę z elektroniką prosto z lap-
topa.

Prawdziwa uczta czeka też miłoś-
ników teatrów ulicznych. W sobotę
o godz. 22 wystąpi francusko-czeska
grupa Decalages, która zagra spek-
takl „TaBalada”, poruszający temat
starości i umierania, w oparciu o ja-
poński film „The Ballad of Najara-
ma” nagrodzony Złotą Palmą w Can-
nes. Opowiada on historię starej mat-
ki Orin i jej syna Tashuei. Zgodnie
z tradycją kobieta ma zostać porzu-
cona w górach, ponieważ z powodu
wieku jest zbędna w swojej społecz-
ności. Przedstawienie będzie pełne
akrobacji i gry świateł. Godzinę
wcześniej na rynku wystąpi warszaw-
ski teatr Akt z głośnym spektaklem
„Ikar”. 

– Próbowaliśmy ściągnąć ich do
Płocka już rok temu, bo ich występy
zapierają dech w piersiach. Część ak-
cji dzieje się na sporej wysokości, jest
dużo ognia. Spektakl jest luźną in-
terpretacją słynnego mitu, który jest
przeniesiony we współczesne realia
– mówi Staniszewski.

W wielkim finale Rynku Sztuki
zaprezentuje się krakowski Teatr Wa-
gabunda. W niedzielę od godz. 14 do
18 da wielkie przedstawienie „Ma-
giczny port”. 

– To widowisko parateatralne re-
alizowane z myślą o dzieciach i do-
rosłych z dużą ilością ruchomych in-
stalacji tworzących reakcję łańcu-
chową – zachęca Staniszewski, któ-
ry jest przekonany, że tak jak w ubieg-
łym roku impreza ściągnie na sta-
rówkę tłumy. Uśmiecha się: – Czasem
trzeba ludzi trochę zaszokować, ta-
ka jest nasza rola.

Więcej o Rynku Sztuki w piątko-
wym „Co jest grane”.1

mariusz.piotrowski@plock.agora.pl

FESTIWAL POKIS: TEATR,FILM,MUZYKA

TRZY W JEDNYM, CZYLI RYNEK
PEŁEN DOBREJ SZTUKI 
Od niedzieli przez cały tydzień Stary Rynek zamieni się w Rynek Sztuki: będą koncerty gwiazd, przedstawienia
teatrów ulicznych i prawdziwy hit – pokazy najsłynniejszych niemych filmów z muzyką graną na żywo

W SOBOTĘ 
9 sierpnia

TYDZIEŃ Z GAZETĄ
W PONIEDZIAŁEK 
11 sierpnia

WE WTOREK 
12 sierpnia

W ŚRODĘ 
13 sierpnia

W CZWARTEK 
14 sierpniaJUTRO
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„Hity na lato” na DVD. 
Kim Basinger i Jeff  Bridges 
w filmie „Drzwi w podłodze” 

Przewodniki po Polsce
cz. 9. – Tatry i Podhale
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Agatha Christie
Kryminały na letnie wieczory
- trzecia z 5 płyt audio

„Rośliny i zwierzęta” 
cz. 5. - Ssaki, płazy i gady
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Złote przeboje: kolekcja 
hitów na lato na płytach CD 
- cz. 5.
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Książki kucharskie Macieja
Kuronia: cz. 2. - „Przetwory 
z owoców”

Zobacz też na wyborcza.pl i w telegazecie TVP i TVN - s. 123

26743806

CCoośś  CCii  zzmmaalluujjeemmyy!!

Typuj mury, przesyłaj zdjęcia:
galeriepodworkowe@gazeta.pl

AKCJA GAZETY 

Zgłoś swój blok,podwórko,ścianę

Spektakl „Ikar” Teatru Akt
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„Brzdąc” Charliego Chaplina
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Mark de Clive-Lowe

M
AT

E
R

IA
ŁY

 O
R

G
A
N

IZ
AT

O
R

Ó
W

Maciej Maleńczuk
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HUBERT WOŹNIAK

T
o bardzo ważna wiado-
mość. Park zakończył etap
organizacji, budowy swo-
ich wewnętrznych dróg
i wkroczył w okres, w któ-

rym przedsiębiorcy zaczynają wyko-
rzystywać przeznaczenie gruntów,
które w PPPT czekają na inwestorów.

W parku zdecydowała się już za-
inwestować płocka spółka Lasermet,
która zajmuje się usługami z zakre-
su cięcia laserem, obróbką metali
oraz produkcją nietypowych kon-
strukcji stalowych. 

Druga firma to Politechnik – spół-
ka wyspecjalizowana w produkcji
i obróbce specjalistycznych rur do
wymienników ciepła do instalacji
technologicznych. 

Kolejna to Henczke-Budownictwo
(kiedyś Stangpol). Firma budowlana
oferująca także usługi projektowe.
Płocczanie usłyszeli o niej m.in. przy
okazji przetargu na budowę trzecie-
go odcinka dróg dojazdowych do dru-
giego mostu – drogi między Tokarami
a Ciechomicami. Firma Henczke-Bu-
downictwo starała się o ten kontrakt,
ale przetarg został unieważniony.

Te trzy firmy zajmą łącznie oko-
ło sześć hektarów powierzchni, na
których staną należące do nich bu-
dynki magazynowo-przemysłowe
oraz biurowce. Pracować w tych spół-
kach będzie – według wstępnych kal-
kulacji – łącznie około 80 osób. 

Ale to nie koniec nowości. Prezes
PPPT Jarosław Troch nie chce ujawniać
szczegółów, ale potwierdza, że toczą się
negocjacje z kolejnymi kontrahentami,
tym razem zagranicznymi. Iszykuje się
sprzedaż następnych trzech hektarów
gruntu dla firmy z kapitałem francu-
skim oraz międzynarodowym. Jedna
z nich zainteresowana jest inwestycją
w Płocku o szacunkowej wartości 40
mln zł, druga – aż miliarda. 

Obydwa przedsięwzięcia oznacza-
ją dla miasta łącznie około 150 nowych
miejsc pracy. Paradoks polega tylko na
tym, że ta inwestycja za miliard da 20
nowych etatów, a ta za 40 mln – resztę. 

Z wyjaśnień prezesa PPP-T Jaro-
sława Trocha wynika też, że inwesty-
cje te zbiegną się w czasie z kolejnymi
dwoma przedsięwzięciami, które do-
finansowywane są pieniędzmi unij-
nymi z Regionalnego Programu Ope-

racyjnego, sterowanego przez urząd
marszałka Adama Struzika. Jest to Da-
ta Center (ośrodek obliczeniowy) oraz
Centrum Usług Korporacyjnych (cen-
trum administracyjne obsługujące
m.in. Orlen). Łącznie wartość tych
przedsięwzięć sięga ok. 150 mln zł,
z czego ok. 40 proc. to środki unijne.

Zadowolenia z inwestycji w PPPT
nie ukrywa radna Barbara Smardzew-
ska-Czmiel (PiS), szefowa komisji ds.
inwestycji w płockiej radzie miasta:
– Bo nic innego nie zostaje, jak cieszyć
się z faktu, że park się rozwija – sko-
mentowała. – Był pewien okres stagna-
cji, choć jak tłumaczył prezes PPPT,
tylko pozornej. Zapowiadał, że park
wkrótce będzie się rozwijał, i słowo sta-
ło się ciałem. A sam fakt, że ludzie znaj-
dą tam pracę, powinien cieszyć wszyst-
kich ponad partyjnymi podziałami.

Inaczej radny Piotr Nowicki (SLD):
– Najważniejsze, by do Płocka i parku
przyszła duża zewnętrzna firma, któ-
ra zainwestuje tu jeden lub dwa mi-
liardy złotych – powiedział. – Słysza-
łem zapewnienia, że taka inwestycja
ma nastąpić, ale na zapewnieniach na
razie się kończy. Będę się cieszył tak-
że z faktu, jeśli jednego dużego inwe-
stora zastąpi kilkunastu mniejszych,
którzy zapewnią podobną liczbę
miejsc pracy. Ale niech będą to nowe
spółki, a nie istniejące na rynku płoc-
kim zakłady, które tylko przeniosą się
do parku, czyli zmienią adres – dodał.1

hubert.wozniak@plock.agora.pl

Nowi w parku
Pierwsze trzy firmy zagościły w Płockim Parku
Przemysłowo-Technologicznym. Wszystkie kupiły już grunt
i otrzymały pozwolenie na budowę

Remont drogi wojewódzkiej nr
567 z Płocka do Góry dotarł do gra-
nic miasta. We wtorek drogowcy za-
częli frezowanie nawierzchni przy hur-
towni Budmatu i wprowadzili tam
ruch wahadłowy sterowany światła-
mi. Od razu spowodowało to duże
korki.
Drogowcy pracują obecnie na odcin-
ku od rozwidlenia drogi wojewódz-
kiej z ul. Boryszewską do samego Bo-
ryszewa. Po sfrezowaniu ok. 300-me-
trowego odcinka będą kładli specjal-
ną podbudowę. W czwartek chcą za-
cząć układać warstwę wiążącą asfal-
tu. – Na razie zrobiliśmy już krawęż-
niki, wyznaczyliśmy miejsce pod
dwie zatoki autobusowe i prowadzą-
ce do nich chodniki. Warstwę wią-
żącą spróbujemy ułożyć do niedzie-
li – mówi Zbigniew Gontarek, kierow-
nik robót. Najpóźniej na początku

przyszłego tygodnia zniknie w tym
miejscu ruch wahadłowy. Powróci za
kilka tygodni, gdy drogowcy zaczną
układać warstwę ścieralną.

Tymczasem ruch wahadłowy wią-
że się nie tylko z korkami, ale także
utrudnieniami dla wyjeżdżających
z ul. Boryszewskiej. Autobusy linii
nr 20 np. nie mogą wyjechać w ul. Oto-
lińską, bo przejazd blokują czekające
na przejazd samochody. 

– Mieliśmy kilka telefonów od pa-
sażerów odnośnie kursowania „dwu-
dziestki”. Zbadamy to dzisiaj i posta-
ramy się jakoś naprawić ten problem
– mówi Sławomir Pakulski, kierownik
działu eksploatacji i utrzymania ru-
chu w Komunikacji Miejskiej.

– Zobaczę, co da się zrobić. Spró-
bujemy ustawić światła w taki sposób,
żeby nie blokowały wyjazdu z ul. Bo-
ryszewskiej – dodaje Gontarek.1MAPI

Uważaj na korki na ul. Otolińskiej

26766120

R E K L A M A

Szykuje się sprzedaż
następnych trzech hektarów
gruntu dla firmy z kapitałem
francuskim oraz
międzynarodowym.
Jedna z nich zainteresowana
jest inwestycją w Płocku
o szacunkowej wartości
40 mln zł, druga – aż miliarda

Remontowana ul. Otolińska. Prace drogowe plus ruch wahadłowy równa się
gigantyczne korki
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Książnica Płocka i Płockie Sto-
warzyszenie Przyjaciół Książki i Bib-
liotek zapraszają do udziału w Festi-
walu Baśni Europejskiej. Warunka-
mi są tylko wyobraźnia, zapał i do-
bry kontakt z dziećmi.
We wrześniu wszyscy w wieku od 18
do 100 lat mogą powrócić do krainy
bajek i baśni. W ramach projektu „Li-
terackie ABC, dla każdego, kto Eu-
ropę poznać chce”, w Płocku orga-
nizowany jest Festiwal Baśni Euro-
pejskiej, czyli wielkie opowiadanie
bajek. Dorośli będą walczyć o tytuł
Bajarza Europejskiego, a także Ba-
jarza Publiczności. Celem akcji jest
przede wszystkim promowanie lite-
ratury europejskiej oraz zachęta do
czytania książek w ogóle.

– Program festiwalu będzie zależał
od osób, które się zgłoszą – podkreśla
Monika Ostrowska, kierownik Biblio-
teki dla dzieci im. Wandy Chotomskiej.
– Baśnie można prezentować w najróż-
niejszy sposób, począwszy od zwykłe-
go opowiadania, na scenkach i prezen-
tacjach multimedialnych skończywszy. 

Chętni sami wybierają swoją ulu-
bioną baśń europejską, w razie trud-
ności pracownicy biblioteki służą pod-
powiedzią. Mile widziane są baśnie
krajów należących do Unii Europej-
skiej, ale organizatorzy zgodzą się tak-
że na inne. Zwycięzców wybierze dzie-
cięce jury oraz publiczność. Organi-
zatorzy podkreślają, że będzie to fe-
stiwal, który łączy pokolenia.

– Festiwal jest przede wszystkim
dla dzieciaków, dlatego tak ważny bę-
dzie przekaz – twierdzi Ostrowska.
– Oczywiście bardzo by nam zależało
na udziale osób znanych w mieście,
ale nikogo na siłę nie namawiamy.

Dla laureatów przewidziane są
atrakcyjne nagrody, m. in. książki, ale
również niespodzianki.

Aby uatrakcyjnić festiwal, organiza-
torzy chcą zaprosić z Warszawy człon-
ków „Grupy Studnia O”, specjalizują-
cych się w sztuce pięknego opowiada-
nia, organizatora Międzynarodowego
Festiwalu Sztuki Opowiadania.

Festiwal odbędzie się 24 i 25 wrześ-
nia w Bibliotece dla dzieci im. W. Cho-
tomskiej przy ul. Sienkiewicza 2 lub
w Książnicy Płockiej przy Kościuszki 6.
Wszystko zależy od liczby uczestników.
W przypadku, gdy zgłosi się mało baja-
rzy, impreza potrwa tylko jeden dzień.
Zgłoszenia są przyjmowane do 7 wrześ-
nia w bibliotece przy Sienkiewicza. Na
wrzesień biblioteka dla dzieci przewidu-
je także m. in. dyskusje o literaturze dla
młodzieży pod hasłem „Sprawy ważne
inajważniejsze rówieśników zEuropy”. 

Czy w innych krajach promowana
jest literatura polska?

– Byłam ostatnio w Skandynawii.
Z ciekawości zajrzałam do dwóch bib-
liotek w Szwecji i w Norwegii. Nieste-
ty, nie znalazłam tam ani jednej książ-
ki polskiego autora, były tylko pozy-
cje tłumaczone na język polski – mó-
wi kierownik dziecięcej biblioteki.1

ALEKSANDRA DYBIEC
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HUBERT WOŹNIAK

Na północnym Mazowszu nigdy nie
było imprezy motoryzacyjnej takiej
rangi, która od razu, na starcie, sta-
ła się rundą Rajdowych Samocho-
dowych Mistrzostw Polski. Tempe-
ratura wokół imprezy rośnie, bo rajd
jest teraz także rundą Pucharu Stre-
fy Europy Centralnej oraz kandydu-
je wyżej, by w miejsce Rajdu Polskie-
go stać się jedną z rund mistrzostw
Europy. 

Grzegorz Gac, dyrektor rajdu,
sukces przedsięwzięcia tłumaczy
w ten sposób: – Rajd Orlen jest spad-
kobiercą Rajdu Warszawskiego, roz-
grywanego od wielu lat w różnych
regionach Polski. W ubiegłym roku
został rozegrany w Płocku i okoli-
cach. Organizatorem rajdu jest Au-
tomobilklub Polski, najstarszy wPol-
sce, a sponsorem tytularnym PKN
Orlen. Sukces zawdzięczamy trady-
cji i doświadczeniu wyszkolonych
osób, które od lat pracują przy orga-
nizacji rajdów w Polsce. W Płocku
znaleźliśmy bardzo dobry grunt iat-
mosferę do organizacji imprezy mo-
torowej. Wspiera nas zarówno PKN
Orlen, z którego inicjatywy powstał
całkowicie nowy rajd, jak iUrząd Mia-

sta Płocka. Wszyscy doskonale rozu-
mieją, że rajdy są bardzo atrakcyjną
formą promocji dla regionu. 

Przypomnijmy: Rajd Orlen wystar-
tuje w tym roku 20 i 21 września.
Wprzeciwieństwie do ubiegłorocznej

imprezy potrwa dwa, anie trzy dni, ale
takie są wymogi regulaminowe pucha-
ru mistrzostw Europy. Nie będzie też
ostatnią rundą mistrzostw Polski, któ-
ra rozstrzyga, kto zdobył główny tytuł.
Zmieni się także trasa. 

– Część trasy Rajdu Orlen przeno-
simy na południową stronę Wisły –tłu-
maczy Grzegorz Gac. – Wynika to za-
równo z inicjatywy naszego sponso-
ra, firmy Orlen, która chciała zwię-
kszyć dostępność widowiska dla szer-

szej grupy rajdowych pasjonatów, jak
również wymogów FIA dotyczących
organizacji rajdów zaliczanych do cy-
klu Pucharu Strefy Europy Central-
nej. Część ubiegłorocznych odcinków
specjalnych pozostanie wrajdzie, jed-
nak w nieco zmienionej konfiguracji.
Resztę zaprojektowano od początku.

Nie zabraknie jednak zakończone-
go specjalnie zbudowaną hopą kryte-
rium Mostowa. Kierowcy pojadą po niej
wsobotę 20 września dwukrotnie –raz
w dzień, a potem już po zmierzchu. 

Rajd Orlen będzie obserwowany
przez przedstawiciela FIA (Między-
narodowej Federacji Samochodowej).
Jego raport będzie opisywał wszyst-
kie wady izalety imprezy. Ale jednym
z głównych kryteriów oceny będzie
kwestia zabezpieczenia rajdu.

Przypomnijmy więc, że aby nic się
nie stało, wystarczy przestrzegać za-
ledwie dwóch podstawowych zasad.
Oglądać zmagania kierowców zmiejsc
bezpiecznych, oznaczonych zieloną
taśmą. Tam, gdzie jest ona czerwona
– przebywać nie wolno. I bezwzględ-
nie trzeba stosować się do poleceń tzw.
safeciarzy, którzy pilnują bezpieczeń-
stwa.1

hubert.wozniak@plock.agora.pl

Rajd Orlen promuje region
Wiadomo już, że zmieni się trasa rajdu, a na ul. Mostowej stanie hopa, sztuczne wzniesienie, z którego
samochody wyskakiwać będą w powietrze

Od poniedziałku w DPS w Zakrze-
wie trwa kolejny plener plastyczny
dla artystów z kręgu sztuki naiwnej
i art brut. To pierwsza taka impreza
organizowana w całości przez sto-
warzyszenie „Oto ja”.
W plenerze bierze udział 25 artystów
z domów pomocy społecznej w Za-
krzewie, Brwilnie, Koszelewie i Mi-
szewie Murowanym. Jak zgodnie
przyznają ich opiekunowie, artyści
czekają na niego przez cały rok.

To już dwunasty wakacyjny ple-
ner, po raz jedenasty odbywa się on
w Zakrzewie. Pierwsze były warszta-
ty ceramiczne w Miszewie Murowa-
nym, ale jak przyznała Beata Jasz-
czak, szefowa „Oto ja”, od początku
było jasne, że najwłaściwszą formą
będzie plener malarski.

Bo to właśnie dzięki plenerom
w Zakrzewie zaczęto mówić o „płoc-
kim zagłębiu sztuki naiwnej”, a pra-
ce artystów, takich jak Tadeusz Gło-
wala czy Adam Dębiński, były wy-
stawiane i zbierały pochwały w Pol-
sce i za granicą.

Organizatorzy dają artystom pra-
cownię, sztalugi, farby i płótna oraz
całkowicie wolną rękę. Pracownia
jest dostępna przez całą dobę i twór-
cy przychodzą tam, kiedy akurat ma-
ją wenę i ochotę. – Nikt ich do nicze-
go nie przymusza, ale sami bardzo
garną się do malowania – zapewnia
Iwona Markiewicz z „Oto ja”. – Jeśli
nie chcą malować, rozmawiają, od-
poczywają albo spacerują.

Plener potrwa do niedzieli, ale
już w sobotę po południu otwarta
zostanie w DPS poplenerowa wy-
stawa wszystkich prac. – Niektórzy
potrafią namalować kilka obrazów
dziennie, a Tadeusz Głowala w cza-
sie całego pleneru jest w stanie
stworzyć jedną pracę. To indywi-
dualna sprawa – mówi Markiewicz.
Dodaje, że na plenerze są nowe oso-
by, ale za wcześnie jeszcze mówić,
czy będą to nowe gwiazdy sztuki
naiwnej.

Plener to także „Enerdżunia”
– happening Dominika Jałowińskie-
go i Piotra Wysockiego (instalację
tego ostatniego pt. „Irena” mogliś-
my pod koniec czerwca oglądać
w Płocku). Na wielkiej przestrzeni

koło DPS włożą do ziemi 200 dużych
i kolorowych wiatraków, które utwo-
rzą wielki okrąg. – Chcemy zbudować
taki ogród energetyczny, w którym
wytworzy się pole dzięki wirowaniu
wiatraków. Sami damy ludziom ma-
łe wiatraczki i zaprosimy do środka,
gdzie postoimy sobie, pobierzemy
energię i będziemy ją sobie nawzajem
oddawali – mówi o „Enerdżuni” Wy-
socki. W happeningu wezmą udział
artyści z pleneru, mieszkańcy Zakrze-
wa i wszyscy chętni. Wszystko zacznie
się o godz. 15 i potrwa do późnego wie-
czora.

– Nie biorę czynnego udziału w ple-
nerze, ale obserwują i widzę, że jest
tu bardzo fajna atmosfera. Wszyscy
sobie malują, a do tego my chcemy
zrobić taką integracyjną zabawę z ko-

lorem – mówi autor „Enerdżuni”
o plenerze.

Na wrzesień w siedzibie galerii „Oto
ja” przy pl. Narutowicza planowana
jest z kolei wielka wystawa, na której
zaprezentowane będą prace z Zakrze-
wa i obrazy z pleneru nadmorskiego
w Orzechowie k. Ustki, gdzie naiwni
artyści przebywali w połowie lipca.
Plener w Zakrzewie jest częścią wię-
kszego projektu pod hasłem „Oto my.
Sprawni nie tylko artystycznie”, w ra-
mach którego wystawa prac będzie
pokazywana także w poznańskiej Ga-
lerii Tak i w Toruniu.

Plener w Zakrzewie jest współfi-
nansowany przez Urząd Miasta Płoc-
ka oraz Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej.1

MARIUSZ PIOTROWSKI

„Oto ja” i pozytywna „Enerdżunia” Świetnie opowiadasz? Walcz
o tytuł Europejskiego Bajarza

26762366.n

GAZETA ZAPRASZA NA

Sektor
rodzinny

Wisły Płock
Najbliższy mecz:

Wisła Płock 
- GKS Katowice

sobota, godz. 20

Takie portfele w sobotę 
na meczu otrzymają dzieciaki 

w sektorze rodzinnym Wisły Płock

więcej na 
www.wisla.plock.pl

Adam Dębiński, podopieczny DPS w Brwilnie,w pracowni malarskiej
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Plakaty reklamujące Rajd Orlen już wiszą w mieście. Ten można oglądać na Nowym Rynku
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MAŁGORZATA SIUTA

Interpelację w tej sprawie złożył nie-
dawno płocki radny Krzysztof Bu-
czkowski. Dotyczyła odcinka ul. Biel-
skiej, od skrzyżowania z ul. Ostatnią
do skrzyżowania z al. Kobylińskie-
go. Radny prosił ratuszowych urzęd-
ników o rozważenie możliwości wy-
dzielenia dodatkowych miejsc par-
kingowych na chodniku po zachod-
niej stronie ulicy. Jego zdaniem do-
brym rozwiązaniem byłyby zatoki
podobne do tych, które istnieją po
przeciwnej stronie, obok budynku
poczty. Radny uzasadniał, że chod-
nik jest dość szeroki: pomieści i pie-
szych, i samochody. 

A teraz obowiązuje tam zakaz za-
trzymywania się. Ci, którzy ryzyku-
ją i choćby na chwilę decydują się zo-
stawić tam samochód, muszą liczyć
się z blokadą na kołach albo manda-
tem wypisanym przez strażnika
miejskiego. 

Niestety, odpowiedź na interpe-
lację nie pozostawia wątpliwości.
– Na wskazanym przez pana odcin-
ku ul. Bielskiej nie ma możliwości
lokalizowania dalszych miejsc po-
stojowych – wyjaśnia w niej wice-
prezydent Płocka Dariusz Zawidz-
ki. – Miejsca takie miałyby wpływ
na znaczne pogorszenie bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, wpły-
nęłyby na obniżenie przepustowo-
ści. A zakłócenie ruchu na odcin-
ku ul. Bielskiej wpłynęłoby nieko-
rzystnie na najbliższe, bardzo ob-
ciążone skrzyżowania z al. Jacho-

wicza i ul. Królewiecką, oddalone tyl-
ko o 200 m.

–Interpelacja dotycząca ul. Bielskiej,
podobnie jak wiele innych, została zło-
żona po sugestiach mieszkańców na-
szego miasta – mówi Krzysztof Bu-
czkowski. – Płocczanie widzą, że obok
budynku poczty na tej samej ulicy za-
toczki postojowe powstały, mimo że
chodnik był w tamtym miejscu węższy.
Zasugerowali więc, że warto byłoby za-
pytać o taką możliwość po przeciwnej
stronie. Zapoznałem się już z odpowie-
dzią na interpelację i przyjmuję do wia-
domości negatywną opinię stosownych
służb miejskich. Wierzę, że pan prezy-
dent przeanalizował wszystkie możli-
wości rozwiązania problemu.

W straży miejskiej tłumaczą, że
wcale nie dziwią się kierowcom. – W
centrum miasta brakuje miejsc par-
kingowych – tłumaczy rzecznik stra-
ży miejskiej Jolanta Głowacka. – Jed-
nak na tym odcinku ul. Bielskiej obo-
wiązuje zakaz zatrzymywania. I nie
ma tam tabliczki informującej o tym,
że nie dotyczy on chodnika. Kierow-
cy bardzo często sugerują się tym, że
po przeciwnej stronie ulicy są wydzie-
lone zatoczki. Poza tym uważają, że
chodnik jest w tym miejscu szeroki.
Przepisy mówią, że samochód zapar-
kowany na chodniku powinien zosta-
wiać przynajmniej 1,5 m wolnego pa-
sa dla przechodniów. Na tym odcin-
ku ul. Bielskiej faktycznie, nawet jeśli
samochód stoi na chodniku, piesi idą-
cy w obie strony mogą się mijać.

Rzeczniczka przyznaje jednak, że
zgadza się z argumentami ratusza.

– Chodnik w tamtym miejscu jest bar-
dzo wysoki – argumentuje. – Nikt, dba-
jący o samochód, nie zjedzie z niego
szybko. Dlatego wyjeżdżając na ulicę,
znacznie spowolni ruch. Tymczasem
jest w tym miejscu bardzo duży, szcze-
gólnie w godzinach szczytu. 

Podobnie, zdaniem strażników,
problemem byłoby wjeżdżanie na
chodnik. – Kierowcy bardzo często syg-
nalizują zamiar skręcania w ostatniej
chwili – mówi Jolanta Głowacka.
– I wtedy bardzo łatwo o stłuczkę.

W straży miejskiej potwierdzają,
że mają w tym rejonie sporo inter-
wencji. – Problem nie jest nowy, ist-
nieje już od lat – tłumaczy rzeczni-
czka. – Udzielamy tam pouczeń, da-
jemy mandaty. A bardzo często i tak
kierowcy udają zdziwionych. Zakaz
zatrzymywania obowiązuje zresztą
również po przeciwnej stronie. Nie
dotyczy tylko wydzielonych zato-
czek.1

malgorzata.siuta@plock.agora.pl

Na Bielskiej nie zaparkujesz
Nie ma co liczyć na to, że przy ul. Bielskiej, naprzeciwko poczty, będzie można
parkować samochód. Zakaz zatrzymywania w tym miejscu obowiązywał,
obowiązuje i wygląda na to, że będzie obowiązywał

26764893

Napadł na sklep,
a potem się
wyparł

Wbiegł do sklepu,pięścią uderzył
ekspedientkę. I zabrał kasę fiskal-
ną z jej zawartością. Płocki sąd go
aresztował. 
– Chodzi o 24-latka z Płocka. Nie
przyznaje się do winy, jest butny
i za nic ma policję i sądy – mówi An-
na Lewandowska z biura prasowe-
go płockiej komendy. – W środę tra-
fił na trzy miesiące do aresztu. Mo-
że być ukarany surowo, bo jest re-
cydywistą.

Ta historia wydarzyła się 28 lipca
w sklepie spożywczym przy ul. Ko-
legialnej. Ok. godz. 20 weszło tam
dwóch mężczyzn, jeden był zamas-
kowany. Podbiegł do ekspedientki,
uderzył ją pięścią w twarz i z lady
porwał kasę fiskalną wraz z pieniędz-
mi, w sumie łup wart był kilka tys. zł.

– Policjanci zabezpieczyli ślady
i poszukiwali sprawców. Szybko
przyniosło to rezultat – opowiada
Piotr Jasiński z sekcji dochodzenio-
wo-śledczej płockiej policji. – Ustalo-
no, kim jest jeden z napastników, i ra-
no 4 sierpnia został zabrany z domu
prosto do policyjnej izby zatrzymań.

Zatrzymany mężczyzna ma 24 la-
ta, nigdzie nie pracuje, za to nieraz
miał kontakt z policją, był już kara-
ny. Twardo obstawał przy swojej nie-
winności, mimo obciążających go
dowodów.

– W środę stanął przed sądem,
który rozpatrywał wniosek o tym-
czasowe aresztowanie – dodaje nad-
komisarz Jasiński. – Mimo że szedł
w zaparte, sądu nie przekonał do
swojej niewinności. Został areszto-
wany na trzy miesiące.

Kara za rozbój to do 12 lat pozba-
wienia wolności. Ale w przypadku
recydywisty wyrok może być jesz-
cze surowszy.1 MO

R E K L A M A

Właśnie tego miejsca dotyczyła interpelacja radnego Buczkowskiego. Choć
miejsca jest dość,parkowanie tu jest wciąż nielegalne
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ALEKSANDRA DYBIEC
FOT. TOMASZ NIESŁUCHOWSKI

Oficjalna liczba pątników pierwszego
dnia wynosiła 1,3 tys., ale na trasie do-
pisywało się jeszcze wiele osób. Nie-
którzy idą po raz pierwszy, ale wię-
kszość zna już trudy i radości pielgrzy-
mowania. Są osoby, które maszerują
po raz 27. Starsi i młodsi, dzieci w wóz-
kach i babcie z wnuczkami – na piel-
grzymce wszyscy są dla siebie braćmi
i siostrami. – Idą ludzie od 3 do 103 lat
– mówi radośnie Renata Kowalska,
rzecznik pielgrzymki. Tematem roz-
ważań były pierwszego dnia słowa
z Hymnu o miłości św. Pawła: „Miłość
cierpliwa jest”.

I zgodnie z tymi słowami pierwsze-
go dnia nikt nie skarżył się na bąble na
stopach czy bolące nogi. Jedynym
problemem były... osy. Jak co roku,
pątnicy mogli liczyć na serdeczność
ludzi, którzy przy drogach częstowa-
li ich napojami, owocami i słodycza-
mi. O 14.30 był obiad w Gostyninie.
– Same pyszności: pomidorowa, żu-

rek, kotlety mielone i schabowe, bia-
ła kiełbasa, sałatki, pączki. Tradycyj-
nie orkiestra z Gostynina zagrała nam
na powitanie – relacjonuje Kowalska.

Nowością w tym roku są przenoś-
ne toalety toi toi, z których pielgrzy-
mi mogą korzystać na każdym posto-
ju. Dziesięć niebieskich budek jedzie
za pielgrzymami na samochodzie. 

Drugi dzień pielgrzymki to trady-
cyjny dzień zawierania małżeństw.
Niestety, w tym roku nikt nie chciał
pobrać się podczas wędrówki. 

Trasa pielgrzymki została podzie-
lona na dziewięć etapów, każdy ma
około 30 km. Pątnicy dotrą na Jasną
Górę 14 sierpnia. W środę wyruszył
także z Płocka rajd rowerowy na Jas-
ną Górę i do Kielc. Organizatorem jest
Parafialno-Uczniowski Klub Sporto-
wy Viktoria przy parafii św. Józefa.
Rowerzyści dotrą do Częstochowy już
w czwartek, później ruszą w kierun-
ku Gór Świętokrzyskich.1

aleksandra.dybiec@plock.agora.pl
tomasz.niesluchowski@plock.agora.pl

Pielgrzymi z Płocka już w drodze 
Wczoraj wyruszyła 27. Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę. Wędrówka rozpoczęła się od mszy, którą o godz. 6
w katedrze odprawił bp Piotr Libera. Potem biskup dołączył do pielgrzymów. I szedł z nimi przez cały dzień

26413564

Biskup Piotr Libera najpierw pobłogosławił pielgrzymów,potem wyruszył z nimi w drogę

Porządkowi – ich głowa w tym,by
pielgrzymka dotarła cała i zdrowa aż na
Jasną Górę

Ksiądz Tomasz Radkiewicz, salezjanin,
duszpasterz akademicki,organizator
Wieczorów Chwały,dbał o oprawę
muzyczną

–W drogę wyruszamy
z najróżniejszymi intencjami – mówią
pielgrzymi. – Prosimy o dobre studia,
dobrą pracę,dobrego męża, zdrowie
dla rodziców,szczęście dla dzieci... 
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Pielgrzymi rowerowi – oni na Jasnej Górze mają być już w czwartek

Głównymi ulicami pielgrzymi szli tylko do gór. Potem skręcili do lasu,od tej pory poruszają się leśnymi duktami
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Aaaa farmakologicznie 0889 392 898. 

AaFARMAKOLOGICZNIE tanio 506316395 

Aa Ginekolog dyskretnie 508799996 

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

GINEKOLOG-DYSKRETNIE 518 599 810 

Stomatologia, protetyka, chirurgia 
Gabinet Dentystyczny Izabela Grabowska 

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

ZABIEGI GINEKOLOGICZNE 
PEŁEN ZAKRES 

www.planowanie-rodziny.org 

AAAAAAAAAAAAAA Atrakcyjne, młode, 
dobre warunki, Warszawa; 0-512 895 112 

AAAAAAAA ZATRUDNIMY OD ZARAZ 
DZIEWCZYNY DO SUPER LOKALU W 

WARSZAWIE. GWARANTUJEMY 
BARDZO WYSOKIE ZAROBKI, 

PRZYJACIELSKĄ ATMOSFERĘ, 
ZAMIESZKANIE, POMOC NA STARCIE, 
ELASTYCZNE GODZINY I DNI PRACY. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
888 924 956 !!!!! 

AAAAA KOBIETY, WYSOKIE ZAROBKI, 
SAMA USTALASZ DNI I GODZINY PRACY 
ZAKWATEROWANIE TEL./SMS 0518807461 

AAA !!! Ekskluzywny lokal zatrudni 
atrakcyjne panie. Wysokie zarobki, 

możliwość zakwaterowania 500 763 882 

Aaa! Mike, zwyczajne dziewczyny! Super 
zarobki, luźne godziny pracy, przyjazna 
atmosfera sms/tel. 516 405 617, W-wa 

AAA Młode Panie. Zarobki do 1 tys.zł./dzień 
Dni i godz.do ustalenia. W-wa. 0-516 264 428 

BLACHARZY, DEKARZY 0-602 23 19 54 

 Brukarzy niepijących na stałe 0665829668 

Brygadę Monterów rusztowań zatrudni 
duża firma 022/ 424 76 05, 0502 272 375 

Brygady do budowy domu. 0 605 326 083 

BRYGADY lub FIRMY murarzy GK 
na budowie w Warszawie tel. 0-693 506 536 

Budowlańców spanie bryg. 602284112 

Do dociepleń elewacji, Warszawa,  
tel. 608 435 767 

Do montażu kominków, 022 614 90 70 

Do pracy w ogrodnictwie 0603 352 017 

 
Doradztwo Personalne SET 

(wpis do rejestru 398/2) 
PILNIE poszukuje do pracy: 

 

- SPAWACZY  
z uprawnieniami 141 (TIG) 

grupa I 
 

(praca na terenie Płocka, delegacje). 
 

Ul. Małachowskiego 6, 09-400 PŁOCK 

Tel. 024 262 03 35,  
Kom. 605 610 619 

rekrutacje@setdoradztwo.pl 

www.jobset.pl 
 

Dyrektor zespołu szkolno - przedszkolnego 
w Nowej Wsi ul. Główna 96,  
tel. 022 7582605, 0608434144  
zatrudni od 01.09.2008 r. -nauczycieli  
języka angielksiego w niepełnym wymiarze 
godzin. 

Firma budowlana zatrud. 601808318 W-wa 

Firma instalacyjna zatrudni w Warszawie 
hydraulików, spawaczy-hydraulików  
telefon: 603 945 155 

Firma- murarzy,zbrojarzy,cieśli 514 158 747 

Firma posadzkarsko-dekarska pilnie 
zatrudni GEODETĘ, BETONIARZY, 
ZACIERACZY, tel. 0601 39 11 82 
oraz DEKARZY tel. 0508 24 58 64 

FIRMA Z BRANŻY ALKOHOLOWEJ  
ZATRUDNI:  

- KIEROWCÓW (kat. B, C) 
Aplikację proszę składać w Hurtowni  

“RYSIO” Sp. z o.o. ul. Rembielińskiego 8 

Glazurnicy malarze gipsiarze 602 774 091 

gogo.pl 
ZATRUDNI TANCERKI 

501 070 060; gogo@gogo.pl 

Gosposię z zamieszkaniem 
do prowadzenia domu dla 4 osób,  

z referencjami 
W-wa\Pyry 2000 PLN \ mc, 0-722 29 01 64 

Hostesse VIP do 300h W-Wa 519783153 

HYDRAULIKÓW w W-wie (0-22) 613 02 56 

KIEROWCA C+E 0609 200 200 

KIEROWCA C+E, Kraj, 691 346 266 

Kierowca C, E- kraj, zagranica 602249064 

KIEROWCY - transport międzynarodowy 
kat. C+E, okolice Warszawy. 
Tel.: , 693 340 075,022 720 44 04 

KUCHARZA I WYKWALIFIKOWANE 
POMOCE NA B.D. WARUNKACH 
ŁOMIANKI K/W-WY 502 548 850 

Mechanik sam. 0-22 720 76 36 , 8-17.00 

Mexem Sp. z o.o. zatrudni KIEROWCÓW 
z kat. C + E, zarobki nawet do 6000 zł.  

Oferty: tel.: 022 738 12 70 lub:  
022 738 12 55 w godz.: 10:00 - 13:00 

Młode ładne dziewczyny do spotkań z 
panami. Zapewniam pełną dyskrekcję 
bardzo wysokie zarobki 511 211 589 

Murarzy, tynkarzy, szpachlarzy 509854779 

MURARZY W WARSZAWIE 602 223 723 

Poszukuję pani do prowadzenia domu 
(sprzątanie, pranie, prasowanie). 
Tel: 606-108-627, 606-326-000 

Pracowników budowlanych, dobre warunki, 
zakwaterowanie. Warszawa i Trójmiasto.  
Tel. 0 604 284 650 

Pracowników do gospodarstwa rolnego, 
koło Warszawy, 606 612 083 

Przedstawiciel handlowy, umiejętność  
w nawiązywaniu kontaktów z klientami, 
negocjowanie warunków sprzedaży, 
dyspozycyjność, wykształcenie średnie 
ekonomiczne, prawo jazdy kat. B, znajomość 
języka angielskiego lub niemieckiego 
Informatyk, administrator sieci-prowadzenie 
całej administracji, znajomość tematyki 
systemów Kadry-Płace Zainteresowanych 
prosimy o przesyłanie aplikacji na adres 
email: Tamara.Zajac@elanor.pl 

Przyjmiemy grupy na docieplenia oraz 
podwykonawców, tel. 662 160 201 

 Restauracja o mocnej pozycji rynkowej 
znajdująca się w centrum Zielonej Góry  

zatrudni 

SZEFA KUCHNI 
Wymagania: 
- wykształcenie średnie gastronomiczne 
- 5 lat praktyki w gastronomii 
- umiejętność w organizacji cateringów 
- znajomość i stosowanie HACAP 
- mile widziany dyplom mistrzowski oraz 
uprawnienia pedagogiczne niezbędne do 
szkolenia uczniów 
 
Oferujemy bardzo dobre warunki pracy i płacy 
w gronie dobrze wyszkolonej i doświadczonej 
30 - ossobowej załogi. 
Oferty składać do 12.08.2008 na adres email: 
darek.j@wp.pl, lub pocztą na 
adres Biuro Ogłoszeń, ul. Sulechowska 4a, 
65-119 Zielona Góra, Tel. 600 81 59 41 

Salowa do domu opieki pod Warszawą, 
1800 zł na rękę + mieszk., 0 22 374 29 59 

Tynkarzy do tynków gipsowych 509287995 

Zatrudnię kierowce międzynarodowego, 
wymagane prawo jazdy kategorii C+E+karta 
pracy.Tel 773 06 20 

Zatrudnię kierowcę do rozwozu pizzy  
z własnym samochodem, 0 602 71 66 63 

Zatrudnię kierowcę w transporcie 
międzynarodowym kat. C+E, 512 180 215 

Zatrudnię PIELĘGNIARKI do opieki 
długoterminowej na umowę-zlecenie,  

tel. 366 88 64/65 

Zatrudnię pracownika na pół etatu 
z prawem jazdy kat. B  

(może być student lub rencista).  
Tel. 024 268 70 14, plock@jorapol.pl 

Zatrudnię spedytora międzynarodowego. 
Mile widziane doświadczenie w pracy, 
znajomość języków obcych. Tel. 7730620 

Zatrudnimy POLEROWNIKA  
do polerowania ręcznego granitu  

i marmuru na kolankówkach.  
Możliwość zakwaterowania.  

Tel. 022 837 32 52, 0 693 528 714 

Anglia! Przdsiębiorstwo mięsne... 5,52-7,44 
funt/h - pakowanie mięsa; 6,92-8,92 funt/h - 
wykrawanie mięsa. www.imperial.org.pl Tel. 
094 340 00 54 

Monterów konstrukcji stalowych w 
Niemczech. Tel. 034 365 12 81 

Monterów aluminium oraz spawaczy 
aluminium z uprawnieniami MIG; 602 231 421 

NIEMCY ZATRUDNIĘ ATRAKCYJNE 
PANIE TEL. 0049 15 77 71 01 965 

Praca dla kobiet w Niemczech opieka  
przy starszych osobach. Wymagana 
komunikatywna znajomość niemieckiego, 
900-1000 euro, tel. 076 831 31 68. 

Praca od zaraz ! - Słowacja, Czechy na 
stanowisku PRACOWNIK PRODUKCJI  

dla kobiet, mężczyzn, także bez 
doświadczennia. 

Dobre warunki zatrudnienia!  
Zapewniamy zakwaterowanie i przejazd! 

SK Expres: 667 777 108 
e-mail: biuropl@skexpres.cz 

AA SZUKASZ PRACOWNIKA OD ZARAZ!  
Nie ma problemu. Zadzwoń 0503 083 464 
www.pracujwkraju.pl 

 NIEMIECKI; tel. 609 852 342 . 

 
 

Z ogromnym żalem żegnamy Panią 
 

 
 

dr med. 

Irenę Walewską 
 

wieloletniego pracownika Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, 
wspaniałego serologa, szlachetnego Człowieka, naszego Przyjaciela. 

 
 

Rodzinie Zmarłej 
 
 

składamy wyrazy głębokiego ubolewania 
 
 

Dyrekcja i współpracownicy z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii 
 
 

 
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 

 
żegna 

 
 
 

 

dr Halinę Chamerską 
 

kustosza dyplomowanego 
 

w latach 1962-1967 kierownika Oddziału Prac Naukowych BUW, 
Osobę o wielkiej kompetencji zawodowej, całym sercem oddaną pracy 

 
Dyrekcja i pracownicy BUW 

 

 

Ewie, Basi, Michałowi 
 

wyrazy bólu i współczucia z powodu śmierci 
 
 
 

 

Grzegorza Cichomskiego 
 
 
 

składają 
Barbara i Piotr 

 

 
Panu 

 
prof. 

 

Aleksandrowi Wolszczanowi 
 

wyrazy głębokiego współczucia  
w związku ze śmiercią  

 
 

Matki  
 
 

składają  
 

Rektor, Senat i pracownicy  
Uniwersytetu Szczecińskiego 

 
 
 
 
 

 
5 sierpnia 2008 roku po ciężkiej chorobie zmarł nasz Przyjaciel 

 
 

 

Grzegorz Cichomski 
producent filmowy 

 
 

Wyrazy głębokiego współczucia  
 

Rodzinie oraz Najbliższym 
 
 

składają 
przyjaciele i współpracownicy z Opus Film 

 

 
Naszemu drogiemu Koledze 

 

Michałowi Cichomskiemu 
 
 

wyrazy ubolewania z powodu śmierci  
 
 

Taty 
 
 

składają  
przyjaciele z Opus Film 

 

informujemy

Nekrologi

i kondolencje

na płockie strony

Gazety Wyborczej

na następny dzień przyjmujemy

do godziny 16.

W nekrologach i kondolencjach

można zamieszczać

elementy graficzne.

ZDROWIE

PRACA

DAM PRACĘ

PRACA ZA GRANICĄ

SZUKAM PRACY

EDUKACJA

KOREPETYCJE
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9Ogłoszenia drobnelPłock
www.plock.gazeta.pl

Antykwariat “ŻAK” podręczniki, książki. 
Skup - sprzedaż. Płock, ul. Królewiecka 25/14 
I-p., pn.-pt.1000-1800, sob.1000-1400 T. 2628586 

BP 57.3m, Wołomin k/W-wy, 0509 556 883 

Apartament na sprzedaż. Ostatni. 
Śródmieście W-wy. Pow. 65 mĂ 

Atrakcyjna cena. Idealna  
lokalizacja, 601 214 919 

M-5, na Wielkiej Płycie, IIIp.,0 506 910 151 

 W-wa Zacisze domek 50m do rozbudowy 
na działce 970m, 1 500 000 zł 022/826 99 74 

BP Nowy, dwupokoleniowy DOM  
w Zatoniu koło Zielonej Góry.  

Tel. 0 607 925 922 

www.dzialkinadmorzem.pl 
602 694 881; 603 912 541 

4.5 ha - woj. podlaskie, 5 km od 
Bobrownik (granica), przemysłowa na 
obsługę podróżnych, 15 zł/m2, 0607 981 091 

BP 2 pok. 46 m2 Warszawa Bemowo meble 
AGD 1800 zł tel. 0-500 86 34 07 po 16.00 

W-wa, Filtrowa, 2pok., 32m2, 501065141 

Gdańsk Wzgórze Mickiewicza, 2 pokoje, 
wczasowiczom/studentom wynajmę. 
Tel. 0 58 302 95 66, 0 603 191 008 

Wynajmiemy miejsca noclegowe dla firm - 
Ursus tel. 662 160 211 

Kupię ziemię rolną w Płocku 
i okolicach, tel. 0 505 460 938 

Do wynajęcia w Ursusie tel. 662 160 211 

Sprzedam nowe hale lub wynajmę 1250 
i 1500 m2, 30 km od Wrocławia, przy głównej 
trasie Wrocław - Warszawa, 601 79 75 38. 

LOKAL 20m2 Centrum Handlowe Reduta  
w W-wie z wyposaż. 0-509 150 750 po 14.00 

Piekarnia i pomieszczenia na działalność 
gospodarczą do wynajęcia w Ogrodzieńcu  
tel. (032)773 21 90, 603 193 544. 

Warszawa al. Jerozolimskie 28. Wynajmę 
lokal handlowy o pow. 62m2 z zapleczem, 

od 1.X.2008 r. tel. 0-22 828 61 82 (8-16) 

 Sprzedam dochodowy zakład produkcji 
spożywczej z rynkiem zbytu i technologią.  
Tel. 605 15 16 12 (w godz. od 16.00 - 20.00) 

Sprzedam nieruchomość w Słupnie  
k. Płocka ok. 3 ha, z przeznaczeniem  

na działalność przemysłową 
cena do negocjacji tel. 602 331 720 

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

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

Parkiet producent, transport, 085/653 75 04 

ELMAR - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
tel. 603 816 122. SZYBKO, SOLIDNIE 

Hydraulika, malowanie, glazura 371 58 76 

Klimatyzacja, 5 lat gwr.Tel.0 784 038 558 

KLIMATYZACJE 
Sprzedaż, montaż, serwis 

Tel. 0 602 851 152 

Pełen zakres, 0 518 344 607. 

Tynki gipsowe 14zł, gładzie bezpyłowe 11zł 
panele podłogowe 10 zł, poddasza od 25 zł, 
ocieplenie budynków od 20 zł, terakota, 
glazura od 25 zł i inne. Tel. 511 933 533. 

Aa frezarki, tokarki i inne, tel. 602 297 394 

Agregat prądotwórczy 600 839 797 

ANGLIA, IRLANDIA - NOWY TOWAR 
BARDZO DOBREJ JAKOŚCI,  
TEL. 0-602 393 013, 0-602 62 44 38 

ARTYKUŁY PO 4 ZŁ; TEL. 0-663 030 030 

Frezarki, tokarki i inne, tel. 0 604 480 750 

Luksusowy ośrodek wypoczynkowy nad 
morzem na 230 miejsc, tel. 0 509 877 260 

Niesort sort Anglia wys. jakość 22 8478660 

ODZIEŻ, sort, niesort, 0-601 409 269. 

ODZIEŻ UŻYWANĄ POSKLEPOWĄ 
LETNIĄ KUPIĘ 022 773 06 20 

Odzież z Angli - Charity 887 121 242 

SAUNY, www.infraline.pl, 054 2342411 

Sprzedam Spółkę Handlową Ukraińsko-
Polska z siedzibą we Lwowie,600 202 967 

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

Sprzedaż, serwis, wynajem wózków 
widłowych marki Komatsu i Toyota.  

Tel. 0667 666 053 

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

26 wysepek (lub pojedynczo) z tel. kom. 
Skup, sprzedaż w hipermarketach i galeriach 
handlowych na terenie Polski. 0511985333 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa zadłużone spółki 
tel:0 692-731-041, www.kancelaria-gosp.com 

Aa obrabiarki metalu kupię, tel.602 297 394 

A tokarki, frezarki, inne kupię 605 573 570 

Kupię maszyny stolarskie. 601453441.  

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

PS,PP,Pcv odpady 226715354, 602527366 

 TRANSFORMATORY; 0 601 313 974. 

IMPORT NA ZAMÓWIENIE 0603 510 510 

100% narzutu 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 

 UKRAINA kontakty gosp. 082 562 87 10 

UKRAINA pracownicy tel/fax 082 565 89 00 

Chcesz szybko zwiększyć swoje 
możliwości finansowe?  

Tani kredyt bankowy, także dla emerytów 
i rencistów. Tel. 0 604 684 454 

Duże kredyty, komornicze, restrukturyzacje, 
hipoteczne. tel. 801 000 898 

 Firmie w problemie, kapitał, przejęcia, 
refinansowanie zobowiązań, pomoc w 
zajęciach. tel. 0 793 023 898 

LEASING  
JUŻ OD 10% WPŁATY 

PROCEDURY UPROSZCZONE 
SAM. Z WINDYKACJI  

TEL. 0 601 176 926, 024 266 90 10 

Pożyczki dla Firm bez zaświadczeń, 
uproszczone procedury; 150tys. rata: 931,60 
infolinia: 608-921-608 

Prowadzisz działalność gospodarczą? 
Ten kredyt jest dla Ciebie. Minimum 

formalności. Tel. 0 604 684 454 

Szybkie kredyty dla firm i osób 
fizycznych hipoteczne, gotówkowe,  
samochodowe, obrotowe. Bez ZUS i US  
bez zaśw. o dochodach, tel. 504 190 757 

Windykacja. Sprawy karno - gospodarcze.  
tel. 0801 000 898, 0791 167 555 

Transport kontenerów, baraków, maszyn 
materiałów budowlanych, załadunek, 

rozładunek HDS. Tel. 602 439 829 

 PODSŁUCHY 504 535 070 

Serwis komputerowy. (024) 26-77-000 

Kolonie dla dzieci 6-12 lat blisko Warszawy 
( 029 ) 596 65 18 /19 , 0-502 276 201 
www.agrotrzcinscy.com.pl 

Kol. 580/2tyg. 023 6616131; 0663 061 633 

CHATKA CHORWATKA 0038521886268 
Apart. wyspa-mosty! Mówimy po polsku! 

Słowacja - wSPAniały wypoczynek w 
oazie gorących źródeł Bojnice 1595 
www.cut.pl Tel: 0338530732 

Domki. 601 380 014, www.diana.mitnet.pl 

Domki 15 zł www.mok.afr.pl 0603 581 305 

Gdynia pokoje pracownicze. 058/624-88-31 

Jastrzębia Góra, pokoje, tel. 058 674 91 93 

JURATA - POKOJE www.pokoje.com.pl 

60m do plaży Karwia 058/6749091 gc.afr.pl 

MIĘDZYZDROJE, pokoje z łazienkami,kom- 
fortowo wyposażone parking 091/328 06 85 

Międzyzdroje pok. z łaz. Tel. 091 32 80 018 

Rowy pokoje przy plaży tanio 887 956 316 

Rowy pokoje tanio 0887-799-303 

Sopot - centrum samodzielnie, 694 851 675 

Władysławowo - apartament - mieszkanie 
4 osoby, tel. 0502 341 021, 0501 216 641 

Władysławowo, wczasy 058 674 15 95. 

Władysławowo wolne pokoje 609 494 581 

AAA komfortowy domek tuż nad jez. Narie, 
pomost łódka, tel. 504 093 675 

AAA.Mikołajki - OW Wagabunda - tanie 
domki z łaz., bar, wczasy,urlopy, weekendy,  
tel. (087) 42 16 018, kom. 0-506 968 920 

Borowski las k/Mrągowa - pokoje z łaz., 
las, cisza. TANIO. Tel: 089/742-73-20 

Mazury k/Giżycka, kruklan.pl, 087 4217033 

Mazury k/Pisza, wiartel.pl, 087 4240100 

Mazury Waszeta.pl k.Olsztynka 895194070 

Mazury wczasy k.Mrągowa 089 7421145 
www.owpiecki.pl 089 7421025 www.owpttk.pl 

Wczasy z przyrodą -pensjonat 0183324071 

DOMKI - www.rudawka.pl - 0600 090 141 

Komfortowe apartamenty w Ustroniu, 
www.villamontania.pl Tel. 033/ 488 65 52 

Rabka ośrodek wczasowy. 018 269 22 00 

WISŁA www.anna.wisla.pl 033 855 33 87 

www.zakopanekrokus.pl - rabat 20%. 

Zakopane apartamenty 018 201 42 49. 

Pokoje z łaz. nad morzem 059/8117379 

Od 3 do 30 osób, klima, tel: 0602 682 666 

 Kraków - centrum noclegi, 012 422 24 25 

Wynajmę flotę kajkaów + sprzęt biwakowy+ 
sprzęt asekuracyjny\ +transportTel: 601- 375 -
623 
 

Rodowodowe LABRADORY, 601 551 642 

SZWAJCARY (022)3041842 swissydog.eu 

COMPENSA TU SA VIG INFORMUJE  
O ZAGUBIONEJ POLISIE 19024/2201271 

Informujemy, że pieczątka spółki 
VOYTMAR S.C.  

Mariusz Chiba, Wojciech Nowakowski 
09-400 Płock, ul. Grodzka 5 

NIP 774-297-98-79 Regon 140817310 
tel. 503-48-11-13  

z dniem 31.07.08r. traci ważność. 
Wszystkie dokumenty, na których 

widnieje ta pieczątka od dnia 31.07.08r. 
tracą ważność. 

Likwidatorzy Uninontex SP Sp. z o.o. na 
podstawie art 279 Ksh ponownie informują, 
że z dniem 11-08-2007 r Spółka została 
postawiona w stan likwidacji z powodu 
niewypłacalności i odmowy wszczęcia 
postępowania upadłościowego 
(art 13 Pr U i N). W związku z tym wzywamy 
wierzycieli do składania uwierzytelnionych 
roszczeń wobec Spółki. 

PRZEDSIEBIORSTO GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ  

w Jarosławiu  
37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15  

ogłasza przetag ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości. 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 
nieruchomości zlokalizowanej  

przy ul. Reymonta w Jarosławiu 
o powierzchni 0,8606ha zabudowanej 

obiektami admistracyjno gospodarczymi 
o powierzchni użytkowej 1889,53m2. 

1. Cena wywołacza wynosi 1.500.000zł 
(jeden milion pięćset tysięcy złotych) 

netto 
2. wysokość wadium wynosi 150.000zł 

(sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) 
Przetarg odbędzie się w dniu 25 sieprnia 

2008 roku (poniedziałek)  
o godz. 11.00 w siedzibie spółki  

przy ul. Przemyskiej 15 w Jarosławiu. 
Spółka zastrzega sobie prawo  

do odwołania przetargu bez podania 
przyczyny lub do jego unieważnienia. 
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona 

jest na stronie internetowej: 
www.pgkim.jaroslaw.pl 

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. (016) 624 47 35  
jak również (016) 621 43 80  

lub (016) 621 54 08 

Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA 
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców 
Śląskich 2-4 informuje, że w dniu 27.02.2008 
roku zostału unieważnione nastepujące druki: 
RBM nr 00002029, 00002085, 00002086 
Osoby oferujące sprzedaż ubezpieczeń 
posługujące się ww. drukami robią to bez 
pełnomocnictwa, wiedzy i zezwolenia  
TU EUROPA SA. Oznacza to, że 
legitymowanie się unieważnionym drukiem 
Polisy nie wiąże się z posiadaniem 
ubezpieczenia, którego dotyczy ten druk. 
Stąd w razie zaistnienia zdarzenia 
ubezpieczeniowego TU EUROPA SA nie 
będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu 
umów, których zawarcie potwierdzone  
będzie unieważnionym drukiem i nie wypłaci 
świadczenia, ponieważ osoba zgłaszająca 
roszczenie o wypłatę swiadczenia nie jest 
prawnie ubezpieczona w TU EUROPA SA. 
Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o kontakt z TU EUROPA SA  
w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia 
posługiwania się drukami, o których mowa  
w ogłoszeniu. Towarzystwo Ubezpieczeń 
EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu  
przy Ul. Powstańców Śląskich 2-4, 
tel. 071/ 334 18 92 

TU Allianz Polska SA, TU Allianz Życie 
Polska SA z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 unieważnia 
następujące druki ścisłego zarachowania: 
kwitariusze życiowe: 285164-285170, 
Polisa Wspólny Parasol: 49316-49320, 
polisy Globtroter: 744487-744490 oraz 
764500, kwitariusze majątkowe: 
4275883-4275885, 03788072, NW 
komunikacja: 493806-493810, OC 
komunikacja: 1865379, 1865380, 1968677, 
Allianz Biznes Plus: 35819, Ochrona prawna: 
00030277, OC graniczne 00037284, 
NNW grupowe: 00031094. Oświadcza 
ponadto, że nie ponosi odpowiedzialności  
za zobowiązania powstałe w związku 
z użyciem określonych druków począwszy 
od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. 

Unieważniam od 31.07.2008 zagubioną 
pieczątkę: Andrzej Pacocha, adwokat Kanc. 
Adw. 00-682 Warszawa ul. Hoża 72 m 4 
tel. 629 23 37 

ZARZĄD CHEŁMSKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ W CHEŁMIE 

zawiadamia, że w dniu 25.08.2008 r, 
o godz. 12:00 w sali nr 208 

przy ul. Lwowskiej 51 odbędzie się 
PRZETARG USTNY LICYTACYJNY 

NIEOGRANICZONY 
na pierwszeństwo nabycia prawa 

użytkowania wieczystego działki gruntu 
Nr 340/26 o powierzchni 1408,00 m2 

obręb 23 przy ul. Wolności w Chełmie. 
Cena wywoławcza wartości działki 

o powierzchni - 1408,00 m2 wynosi - 
190 000,00 zł + 200,00 zł. 

/koszt operatu szacunkowego/. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wniesienie wadium w wysokości 

10 % ceny wywoławczej tj. - 19000,00 zł. 
na konto ChSM w BGŻ O/Chełm 

Nr 12 203000451110000000111730 
najpóźniej w dzień przetargu. 

Postęp w licytacji nie może być mniejszy 
niż 300,00 zł i może odpowiadać jej 

wielokrotności. Nabywca ponosi koszty 
sporządzenia aktu notarialnego. 

Postępowanie przetargowe uważa się za 
prawidłowe i przetarg jest ważny jeżeli 
do licytacji przystąpi co najmniej dwie 
osoby. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do unieważnienia przetargu 

bez podania przyczyn. 
Bliższych informacji udziela 

Dział Techniczny 
pokój 312 tel. 082 565-77-51 w. 341 

 A Międzynarodowe Biuro VIP - to dobre 
towarzystwo! 0224230331;www.bmvip.com.pl 
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0088::0000 Porywacz ciał – horror USA
1945 0099::3300 Niech żyje miłość
– melodramat pol. 1991 1111::1155
Brzdąc – komedia USA 1921 

1122::1155 Paryż,Teksas – dramat niem.-fr.
1984 1144::4455 Za drzwiami Actors
Studio: Forest Whitaker 1155::4400 Bez-
kresne niebo – western USA 1952 

1188::1100 Panna Nikt – dramat polsko-nie-
miecki 1996,reż.Andrzej Wajda 

2200::0000 Ale świat: Zagubieni w Pekinie
– dramat chiński 2007, reż. Yu Li
2222::0000 Terminator – film sensacyj-
ny USA 1984, reż. James Came-
ron, wyk. Arnold Schwarzenegger,
Linda Hamilton, Michael Biehn,
Paul Winfield 2233::5555 Samsara
– dramat francusko-włosko-nie-
miecko-indyjski 2002, reż. Pan
Nalin 0022::2200 Środa popielcowa
– dramat USA 2002 

wwwlplocklgazetalpl
Płock l Telewizja 11
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0055::3355 Music Chat 0066::3355 Telesklep
0077::4400 Wyrok (10) 0088::3355 Kochane
kłopoty (6) 0099::3355 Szymon Majew-
ski Show 1100::3355 Kryminalni (49)
1111::4400Telesklep

1122::4455 Fabryka gry 1133::4400 Serce
z kamienia (104) 1144::3355 Szymon
Majewski Show 1155::4400 Kochane
kłopoty (7)  

1166::4400 Wyrok (11) 1177::3355 Kryminalni
(50) 1188::3355 Frasier (24 ost.) 1199::0055
Siostrzyczki (5) 1199::3355 Diabli nada-
li (11) – serial komediowy USA

2200::0055 Na łasce zabójcy – thriller USA
1999, reż. Graeme Campbell, wyk.
Joanna Kerns, Tim Matheson
2211::5500 Bez śladu (24 ost.) – serial
kryminalny USA 2222::4455 Strefa mro-
ku – horror USA 1983, reż. George
Miller, Joe Dante, wyk. Albert Bro-
oks,Dan Aykroyd 0000::4455Wróżki 

TVN SIEDEM ALE KINO!
0077::0000 Hacjenda la Tormenta (197)

0088::0000 Miłość jak czekolada (78)
0099::0000 Puls kultury 0099::3300 Telezaku-
py 1100::0000 Z boską pomocą (31)
1111::0000 Telezakupy 1111::3300 Drogi
i bezdroża

1122::0000 Bianka – droga do szczęścia (15)
1133::0000 Telezakupy 1133::3300 Klasyka
polskiego kina: ESD – dramat polski
1986 1155::3300Burza uczuć (107) 

1166::3300 Hacjenda la Tormenta (198)
1177::3300 Miłość jak czekolada (79)
1188::3300 Tylko Ty 1199::0000 Czy jesteś
mądrzejszy od 5-klasisty? 

2200::0000 Doktor Martin (6) – angielski
serial obyczajowy 2211::0000 Najgorszy
polski kierowca 2222::0000 Wszyscy
kochają Raymonda (170) 2222::3300
Tylko Ty – teleturniej 2233::0000 Klasyka
polskiego kina: Jeniec Europy
– pol.-fr.dramat historyczny 1989 

PULS
0088::0000 Złota – dramat amer.-ang.-fr.

2000 1100::1155 Wielki dąb – dramat
włoski 1996 1111::5555 Żołnierze spod
Salaminy – dramat hiszp. 2003 

1144::0000 Cudowna podróż Kornela Estie-
go – dramat węgierski 1994 1155::4455
Niebo spada – dramat wł.2000 

1177::3300 Cinemania (276) 1188::0000 Jezus
– dramat francuski 1999 

2200::0000 Złota – dramat amer.-ang.-fr.
2000, reż. James Ivory, wyk. Kate
Beckinsale, Jeremy Northam, Nick
Nolte, Uma Thurman 2222::1155 Inny
kraj – dramat angielski 1984, reż.
Marek Kanievska, wyk. Rupert Eve-
rett, Colin Firth, Michael Jenn
2233::5555 Kansas City – dramat USA
1995, reż.Robert Altman,wyk. Jen-
nifer Jason Leigh, Harry Belafonte,
Miranda Richardson 0011::5555 Pokusy
– dramat węg.2002 

ZONE  EUROPA
0077::0000 Łapu-capu 0077::2200 Simpsonowie

XII (18) 0077::4455 Łapu-capu 0088::0000
Zagubione dzieci Buddy – hol. film
dok. 2006 0099::4400 Zozo – dramat
szwedz.-ang. 2005 1111::3300 Przysta-
nek autobusowy – komedia USA
1956 

1133::1100 Ostrza chwały – komedia USA
2007 1144::5500 Oczym szumią wierzby
–ang.-kan.film przygodowy 2006 

1166::4400 Jasne błękitne okna – dramat
polski 2006 1188::2200 Taxi IV – fran-
cuski film sensacyjny 2007 

2200::0000 2200::4455 Łapu-capu 2200::1100
Simpsonowie XII (19) 2211::0000 Eure-
ka II (2) 2211::5500 Rockefeller Plaza
30 II (15 ost.) 2222::2255 Doktor Freud
– dramat USA 1962, reż. John Hu-
ston 0000::5500 Klątwa II – horror USA
2006 0022::3300 Cios poniżej pasa
– film sensacyjny USA 2006 
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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::0055 Notacje 0055::1155 Moda na suk-
ces (3954 i 3955) 0055::5555 Był taki
dzień 0066::0000Kawa czy herbata? 0088::0000
Wiadomości, pogoda 0088::1155 Kwa-
drans po ósmej 0088::3300 Świnka Pep-
pa II (22) 0088::3355Karrypel kontra Grosz-
ki (7) 0099::0055 Jedynkowe przedszkole
0099::3300 Fifi (45) 0099::5500 Lilli czarodziej-
ka (25) 1100::1155Szkoła złamanych serc
(135) 1111::0055W-skersi 1111::2255 Ja i mój
pan 1111::3355 Telezakupy
1122::0000 WWiiaaddoommoośśccii
1122::1100 AAggrroobbiizznneess – magazyn 
1122::2200 PPlleebbaanniiaa (1072 i 1073)
1133::1155 SSiióóddmmee  nniieebboo  VVIIII (12)

– serial obyczajowy USA
1144::0000 KKllaann (1482) – telenowela
1144::3300 MMyy,,  wwyy,,  oonnii – magazyn 
1155::0000 WWiiaaddoommoośśccii
1155::1100 BBłłęękkiittnnaa  llaagguunnaa  ((TThhee  BBlluuee

LLaaggoooonn)) – film przygodowy
USA 1980, reż. Randal 
Kleiser. (100 min)

1177::0000 TTeelleeeexxpprreessss
1177::2200 CCeelloowwnniikk – magazyn 
1177::3300 PPrrzzeebboojjoowwaa  nnoocc
1177::4400 MMooddaa  nnaa  ssuukkcceess

(3956 i 3957) – serial USA
1188::3300 FFaacceeccii  ddoo  wwzziięęcciiaa

– polski serial komediowy
1199::0000 WWiieecczzoorryynnkkaa: 

Pani Pająkowa i jej przyja-
ciele ze Słonecznej Doliny

1199::3300 WWiiaaddoommoośśccii,,  ssppoorrtt,,  ppooggooddaa
2200::2200 BBuuddzząącc  zzmmaarrłłyycchh  IIII (3 i 4)

– ang. serial kryminalny
2222::2200 SSpprraawwaa  ddllaa  rreeppoorrtteerraa

– magazyn interwencyjny
Prowadzi Elżbieta Jaworowicz.

2222::5555 TTwwaarrddzziieell  ((KKnnaallllhhaarrtt))
– dramat niemiecki 2006,
reż. Detlev Buck, wyk.
David Kross, Jenny Elvers,
Erhan Emre, Kai Müller.
(95 min)

0000::3355 KKssiiąążżkkaa  hhiissttoorryycczznnaa  rrookkuu
–– ppooppuullaarrnnoonnaauukkoowwaa

0000::4455 PPooggooddaa  ddllaa  kkiieerroowwccóóww
0000::5500 ZZaagguubbiieennii  IIII (14 i 15) 

– serial przygodowy USA
0022::1155 ŚŚppiieewwaaćć,,  

jjaakk  ttoo  łłaattwwoo  ppoowwiieeddzziieećć
– program rozrywkowy
Prowadzą Magda Umer,
Andrzej Poniedzielski.

0022::4455 BByyłł  ttaakkii  ddzziieeńń – felieton
0022::5500 NNoottaaccjjee: Adam Kilian.

Widziałem upadek imperium
– polski cykl dokumentalny

0033::0000 ZZaakkoońńcczzeenniiee  pprrooggrraammuu

TVP 1

Budząc zmarłych II 20:20

0066::0000 W labiryncie (33) 0066::3300
Smaczne Go! 0077::1155 Telezakupy
0077::3300Dwójka Dzieciom: Kacper (44)
0088::0055 M jak miłość (249) – polski
serial obyczajowy 0088::5555Barwy szczę-
ścia (115 i 116) – pol. serial oby-
czajowy 0099::5555Egzamin zżycia (106)
– polski serial obyczajowy 1100::4455
Święta wojna (244) – polski serial
komediowy 1111::2200 Córki McLeoda
(46) – australijski serial obyczajowy
1122::1100 HHaarrrryy  ii HHeennddeerrssoonnoowwiiee

(32) – serial komediowy USA
1122::4400 PPrryywwaattnnee  żżyycciiee  ssuurryykkaatteekk  IIII

(13) – ang. serial przyrodniczy
1133::0055 GGwwiiaazzddyy  ttaańńcczząą  nnaa  llooddzziiee  IIII

– program rozrywkowy
1144::4455 TTyyddzziieeńń  KKuullttuurryy  BBeesskkiiddzzkkiieejj
1144::5555 SSttaatteekk  mmiiłłoośśccii  VVIIIIII (213)

– serial komediowy USA
1155::5500 CCzzaarrnnee  cchhmmuurryy (1) – polski

serial przygodowy 1973, reż.
Andrzej Konic, wyk. Leonard
Pietraszak, Edmund Fetting.

1166::4455 TTyyddzziieeńń  KKuullttuurryy  BBeesskkiiddzzkkiieejj
1166::5500 MM..AA..SS..HH.. (112 i 113) 

– serial komediowy USA
1188::0000 PPrrooggrraamm  llookkaallnnyy
1188::3300 PPaannoorraammaa
1199::0055 CCooddzziieennnnaa  22  mm..  33 (12)

– polski serial komediowy
1199::3300 TTyyddzziieeńń  KKuullttuurryy  BBeesskkiiddzzkkiieejj
1199::3355 SSooppoott  HHiitt  FFeessttiiwwaall  22000088

–– DDrrooggaa  ddoo......
2200::1100 CCoośś  nnaa  sszzcczzęęśścciiee  ((SSoommee--

tthhiinngg  BBoorrrroowweedd,,  SSoommeetthhiinngg
BBlluuee)) – melodramat USA
1997, reż. Gwen Arner,
wyk. Connie Sellecca, Twiggy
Lawson, Jameson Parker,
Ken Howard. (88 min)

2211::4455 HHootteell  BBaabbyylloonn (6) 
– ang. serial obyczajowy

2222::4455 999977 – magazyn kryminalny
2233::1155 FFeessttiiwwaall  FFiillmmuu  ii SSzzttuukkii

„„DDwwaa  bbrrzzeeggii””  –– KKaazziimmiieerrzz
DDoollnnyy//JJaannoowwiieecc  nnaadd  WWiissłłąą

2233::2255 BBeezz  ffiikkccjjii::  NNiimm  zzaappłłoonniiee
zznniicczz..  CChhiinnyy  ww pprrzzeeddeeddnniiuu
IIggrrzzyysskk  OOlliimmppiijjsskkiicchh – niem.
film dokumentalny 2008

0000::0000 PPaannoorraammaa
0000::2255 CCzzyy  śśwwiiaatt  oosszzaallaałł??::  

WWoojjnnaa  ppttaakkóóww – angielski
film dokumentalny 2005

0011::2200 MMiiaasstteecczzkkoo  TTwwiinn  PPeeaakkss
(29) – serial kryminalny USA

0022::0055 WWiieeddźźmmiinn (2) – serial pol.
0022::5555 NNoocc  zzaaggaaddeekk – teleturniej 
0033::5555 ZZaakkoońńcczzeenniiee  pprrooggrraammuu

TVP 2

Coś na szczęście 20:10

0055::0000 Music Spot – program mu-
zyczny 0055::3300Wstawaj! Gramy! –pro-
gram muzyczny 0066::1155 Kochanie,
zmniejszyłem dzieciaki (13) – serial
przygodowy USA 0077::1155 TV Market
– magazyn reklamowy 0077::3300 Wiel-
ka wygrana – teleturniej 0088::2255 Po-
wrót Arabeli (21) – czeski serial fa-
milijny 0099::0000 Słodkie zmartwienia
(34) – serial komediowy USA 0099::3300
Czarodziejki (85) –serial fantasy USA
1100::3300 BBeevveerrllyy  HHiillllss  9900221100 (130)

– serial obyczajowy USA
1111::3300 ZZwwaarriioowwaannyy  śśwwiiaatt  

MMaallccoollmmaa (91) – serial 
komediowy USA

1122::0000 GGoorrąąccee  HHaawwaajjee (16) 
– serial obyczajowy USA

1133::0000 DDoomm  nniiee  ddoo  ppoozznnaanniiaa (99) 
1144::0000 MMiiooddoowwee  llaattaa (55) 

– polski serial komediowy
1144::4455 ŚŚwwiiaatt  wweeddłłuugg  BBuunnddyycchh

(139 i 140) – serial USA
1155::5500 WWyyddaarrzzeenniiaa,,  ppooggooddaa
1166::1155 IInntteerrwweennccjjaa – magazyn 
1166::3300 TTyyllkkoo  mmiiłłoośśćć (18) 

– polski serial obyczajowy
1177::3300 DDaalleekkoo  oodd  nnoosszzyy (133)

– polski serial komediowy
1188::0000 MMiiooddoowwee  llaattaa (56) 

– polski serial komediowy
1188::5500 WWyyddaarrzzeenniiaa,,  ssppoorrtt,,  ppooggooddaa
1199::3300 MMaammuuśśkkii (27) 

– polski serial komediowy
2200::0000 SSkkaazzaannyy  nnaa  śśmmiieerrćć

(33 i 34) – serial 
sensacyjny USA
Spiskowcy próbują odnaleźć Sarę.
Wyprzedza ich jednak Kellerman.
Żąda,by powiedziala mu,co jej oj-
ciec zabrał zWaszyngtonu.

2222::0000 SSttuuddiioo  LLoottttoo
2222::0055 FFaann  ((TThhee  FFaann)) – thriller

USA 1996, reż. Tony Scott,
wyk. Robert De Niro, Wesley
Snipes, Benicio Del Toro,
Ellen Barkin. (116 min)
Gil, kibic bejsbolu, zabija rywala
swojego ulubionego sportowca.
Wpada wszał,gdy ten chce zakoń-
czyć karierę.Porywa syna gwiazdo-
ra.W sprawę angażuje się prezen-
terka popularnej audycji radiowej.

0000::4400 FFaallaa  zzbbrrooddnnii (24) 
– polski serial sensacyjny

0011::4400 AAllee  kkaassaa – teleturniej
0022::4400 ZZaakkaazzaannaa  kkaammeerraa

– program rozrywkowy
0044::4400 NNooccnnee  rraannddkkii

– program rozrywkowy

POLSAT

Fan 22:00

0044::4455 Uwaga! – magazyn reporte-
rów, prowadzi Zbigniew Łuczyński
0055::0055Telesklep 0055::5555Hej-nał Show
– interaktywny program rozrywkowy
0066::5555 Raczkujące melodyjki 
(30 i 31) – serial animowany USA
0077::5500 Szymon Majewski Show
– program rozrywkowy 0088::5555 W-11
– Wydział Śledczy: Brudne interesy
– polski serial fabularno-dokumen-
talny 0099::3355 Telesklep
1100::3355 SSęęddzziiaa  AAnnnnaa  MMaarriiaa  

WWeessoołłoowwsskkaa – polski serial
fabularno-dokumentalny

1111::3300 FFaabbrryykkaa  ggrryy – interaktywny
program rozrywkowy

1122::3300 DDeetteekkttyywwii: Flirt – pol. serial
fabularno-dokumentalny

1133::0055 NNaa  WWssppóóllnneejj (935-937)
– polski serial obyczajowy

1144::2200 PPrraawwoo  ii bbeezzpprraawwiiee (12)
– serial kryminalny USA

1155::1155 KKoobbrraa::  DDrruuggaa  zzmmiiaannaa
(6 ost.) – niemiecki 
serial sensacyjny

1166::1155 RRoozzmmoowwyy  ww ttookkuu – talk-show
1177::2255 SSąądd  rrooddzziinnnnyy – polski serial

fabularno-dokumentalny 
1188::2255 DDeetteekkttyywwii: Kontrakt 

w Kanadzie – polski serial
fabularno-dokumentalny

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

– magazyn reporterów
2200::1155 ZZaabbóójjcczzaa  pprrzzyyjjaaźźńń  ((AA  KKiilllleerr

AAmmoonngg  FFrriieennddss)) – dramat
USA 1991, reż. Charles 
Robert Carner, wyk. Patty
Duke, Margaret Welsh,
Tiffani Thiessen, Angie 
Rae McKinney. (96 min)
Prawdziwa historia nastolatki za-
mordowanej przez jej przyjaciółki.

2222::1100 TTeerraazz  aallbboo  nniiggddyy!! (7) 
– polski serial obyczajowy
Lekarz stwierdza, że Jola nie jest
wciąży.Kobieta postanawia jednak
nie mówić nic Michałowi.

2233::1100 KKrryymmiinnaallnnii (98) 
– polski serial kryminalny

0000::0055 KKrrookk  oodd  ddoommuu (15) 
– serial kryminalny USA

0011::0000 UUwwaaggaa!!
– magazyn reporterów
Prowadzi Zbigniew Łuczyński.

0011::2200 WWrrzzuućć  nnaa  lluuzz
– program rozrywkowy

0022::2200 TTeelleesskklleepp
0022::4455 NNiicc  ssttrraaccoonneeggoo

– programy powtórkowe

TVN

Zabójcza przyjaźń 20:15

0055::2200 Sztukateria 0055::4455VIP 0066::1100
FIFA Futbol mundial 0066::3355 Muzycz-
ne listy – magazyn muzyczny 0077::4455
TV Market – magazyn reklamowy
0088::2200 Kasa na bank – teleturniej
0099::2200 Pokemon (256) – amer.-jap.
serial animowany 0099::5500 Zbuntowa-
ni (202) – meksykański serial oby-
czajowy 1100::5500 Mała czarna – talk-
-show 1111::5500 Sidła miłości (99) – te-
lenowela argentyńska
1122::5500 BBuuffffyy,,  ppoossttrraacchh  wwaammppiirróóww

(15) – serial przygodowy USA
1133::5500 DDeekkoorraattoorrnniiaa – magazyn

Prowadzą Sylwia Michalska,
Magdalena Borowiak.

1144::2200 WWyyggrraajj  ffoorrttuunnęę – teleturniej
Prowadzą Anna Lerczak,
Bianka Gibaszewska.

1155::2200 PPaasszzppoorrtt  ddoo  śśwwiiaattaa  mmooddyy
(9): Grammy Awards 
– Kreacje na czerwony dywan
– reality show USA
Prowadzi Heidi Klum.

1166::2200 SSkkrrzzyyddłłaa (1) – serial 
komediowy USA 1991-1992,
wyk. Tim Daly, Steven Weber,
Crystal Bernard

1166::5500 SSaaiinntt--TTrrooppeezz (49) 
– francuski serial obyczajowy

1188::0000 MMaałłaa  cczzaarrnnaa – talk-show
Prowadzi Katarzyna Montgomery.

1199::0000 ZZbbuunnttoowwaannii (203) – mek-
sykański serial obyczajowy

2200::0000 PPrrzzooddeemm  ddoo  ttyyłłuu  ((IInn  &&  OOuutt))
– komedia USA 1997, reż.
Frank Oz, wyk. Kevin Kline,
Joan Cusack, Tom Selleck,
Matt Dillon. (92 min)

2211::5500 KKoommiissaarrzz  RReexx (5) 
– austriacko-niemiecki 
serial kryminalny

2222::5555 BBiigg  BBrrootthheerr  VV
– polski reality show
Prowadzi Kuba Klawiter.

2233::5555 MMaałłaa  cczzaarrnnaa – talk-show
0000::5555 UUcciieecczzkkaa  ww mmiillcczzeenniiee

((SSppeeaakk)) – dramat USA
2004, reż. Jessica Sharzer,
wyk. Steve Zahn, Kristen 
Stewart, Hallee Hirsh, Grace
Ameter. (89 min)

0022::5500 WWyyddaarrzzeenniiaa
0033::2255 MMuuzzyycczznnee  lliissttyy

– magazyn muzyczny
0044::1155 BBiigg  BBrrootthheerr  VV  –– eexxttrraa

– polski reality show
0044::4400 DDrrooggóówwkkaa – magazyn 
0055::0055 KKoommeennddaa – magazyn 
0055::1199 ZZaakkoońńcczzeenniiee  pprrooggrraammuu

TV 4

Przodem do tyłu 20:00

Serwis info 0088::3300--1177::3300  co godzinę
0066::0000 Poranek TVP Info 0077::4455
0088::4455 Program lokalny 0088::0011 Gość
poranka 0088::1188 Przegląd portali inter-
netowych 0099::0088 Korespondent TVP
o poranku 0099::5555 Biznes – otwarcie
dnia 1100::1144 Gość poranka 1111::1177
1111::4488 1122::2233  1122::4455 1133::2222  1133::5555
1144::2200 1144::4499 Info dzień 1122::0077 Pięć
minut dla zdrowia 1122::1155  1133::0066 Ok-
no na Polskę 1144::4444 Pięć minut dla
zdrowia 1155::1111 Raport z Polski 1166::0033
Studio senat 1166::1133 Rozmowa dnia
1166::4455  1188::0000 Program lokalny 1177::1166
Komentarz – świat 2200::0000  2211::3300
2233::3300 Serwis info 2200::0088 Minęła 20
2211::0077Telekurier – bliżej ciebie 2211::4455
Program lokalny 2222::1166 Minął dzień
2222::4466 Pogoda 2222::5500 Serwis ekono-
miczny 2233::0033 Sportowy wieczór
2233::4400 Pogoda 2233::4455 Na jednej zie-
mi – dzień dobry, panie Abu Bassem
– izraelski film dokumentalny 2004
0000::5588 Minęła 20 0011::4422 Okno na
Polskę 0011::5533Telekurier – bliżej ciebie
0022::1122 Minął dzień 0022::4433 Zakończe-
nie programu 

TVP INFO

Minęła 20 20:08

Pasmo wspólne: 0066::0000  0088::0000  0099::0000
1177::1166  2200::0000  2222::1166
0077::4455 Kurier Warszawski 0088::4466
Qadrans qltury 1166::4455 Kurier Warszaw-
ski 1166::5544 Wywiad dnia 1177::0000 Za za-
mkniętymi drzwiami: Cyrk 1188::0000 Kurier
Warszawski 1188::1111 Raport na gorąco
1188::1144 Pogoda 1188::1155 Kurier Mazo-
wiecki 1188::2233 Wiadomości sportowe
1188::3300 Qadrans qltury 1188::4477 Kolum-
bowie (2) 1199::4422Tropami złego: Między
Placem a Pałacem 1199::5555 Raport na
gorąco 2211::4477 Kurier Warszawy i Ma-
zowsza 2222::0022 Raport na gorąco 2222::0055
Wiadomości sportowe 2222::1100Pogoda 

TVP 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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Choć padło mniej bramek, emo-
cji było jeszcze więcej. Druga kolej-
ka III Mistrzostw Płocka Dzikich Dru-
żyn przyniosła kilka niespodzianek.
Na superstrzelca wyrasta Dawid Ko-
kosza ze Skarpy Podole, który ma
już 11 bramek na koncie!
Tylko czterem drużynom udało się
wygrać drugi raz z rzędu swoje me-
cze. Wśród nich najmniej spodzie-
wane było zwycięstwo El Magicos.
A to dlatego, że magicy zmierzyli się
z ubiegłorocznymi zwycięzcami na-
szego turnieju, ekipą SPM Club. Pier-
wsza połowa nie zwiastowała dra-
matu mistrzów, którzy dość pewnie
wyszli na prowadzenie, aplikując ry-
walom cztery bramki. Gorzej, że po
przerwie Michał Janiszewski (naj-
lepszy bramkarz poprzednich mi-
strzostw) i spółka wyraźnie spuści-
li z tonu. Sam Janiszewski w pew-
nym momencie raz po raz zaczął wy-
ciągać piłkę z siatki, zupełnie jakby
jego bramka była zaczarowana i wpa-
dało w nią wszystko. Nic dziwnego.
To czar niedocenianych El Magicos
zaczął działać, windując drużynę na
pierwsze miejsce w grupie B.

Innym sukcesem jest pozyskanie
sponsora dla organizowanego przez
„Gazetę”, Miejski Zespół Obiektów
Sportowych i urząd miasta turnie-
ju. Od wczoraj dziko kopie z nami
piłkę płocka filia Coca-Coli.

Turniejowy serwis www.plock.gazeta.pl

GRUPA STARSZA
1111 GGrruuppaa  AA
DDiiiiLL  GGaannGG  –– JJaaddwwiiggii  UUnniitteedd  88::22  ((44::11))
Bramki
GanG: Dominik Wrzesiński (4., 8., 9. i 13.),
Michał Stawicki (17. i 29.), Maciek Kruszyński
(25.), Mateusz Truskolaski (27.); Jadwigi: Pa-
tryk Bercholc (15.), Adrian Wasilewski (16.)
Składy
GanG: Zarębski – Syla, Wrzesiński, Stawicki,
Truskolaski, Kruszyński, Sawicki;
Jadwigi: Leonarczyk – Pietrzak, Dębski, Żurań-
ski, Wasilewski, Bercholc, Maliszewski.

MMłłooddee  GGwwiiaazzddyy  OOrrlliińńsskkiieeggoo  –– LLooss  GGaallaaccttiiccooss
66::00  ((wwaallkkoowweerr))

1. GanG 2 6 15-6
2. MGO 2 3 10-7
3. Jadwigi 2 3 8-8
4. Galacticos 2 0 0-12

1111 GGrruuppaa  BB
EElleemmeenntt  ZZaasskkoocczzeenniiaa  –– AAnnddeerrssii  55::22  ((22::11))
Bramki
Element: Hubert Pol (3. i 16.), Krystian Kwasi-
borski (15.), Jakub Myczko (17.), Jakub Zdrojew-
ski (samobójcza); Andersi: Damian Makowski
(8.), Bartek Stanisławski (18.)
Składy
Element: Asmrena – Bratuszewski, Kozanecki,
Myczko, Pol, Kwasiborski;
Andersi: Stanisławski – Zdrojewski, D. Makow-
ski, Komsta, P. Makowski, Popiołkowski, Kaź-
mierczak.
SSPPMM  CClluubb  –– EEll  MMaaggiiccooss  44::55  ((44::22))
Bramki
SPM: Wojtek Czurakowski (1.), Przemysław Jóźwik
(2. i 6.), Piotr Kawczyński (11.); Magicos: Michał
Sikorski (14., 15., 27. i 29.), Marcin Sikorski (16.)
Składy
SPM: Janiszewski – Jóźwik, Kawczyński, Czurakow-
ski, Chrobociński, Kijański, Jabłoński, Jankowski;
Magicos: Zarzycki – K. Sikorski, Marcin Sikorski,
Michał Sikorski, Olesiejuk, Sobótka, Rydzewski.
1. Magicos 2 6 8-5
2. SPM 2 3 8-7
3. Element 2 3 7-5
4. Andersi 2 0 2-8

1111 GGrruuppaa  CC
AACC  PPaajjaaccee  –– ZZjjaawwccyy  11::11  ((11::00))
Bramki
Pajace: Damian Wiśniewski (8.); Zjawcy: Łukasz
Karowski (26.)
Składy
Pajace: Marciniak – Wiśniewski, Giżyński, Kania,
Kubacki, Zakrzewski, Bąkowski;
Zjawcy: Zjawiński – Ł. Karowski, M. Karowski,
Kędzierski, Kruszewski, Stańko.
DDiiaabboolloo  PPoommiiddoorroo  –– TTuunnaarrttee  TTuuppeerrttee  11::55  ((11::22))
Bramki
Diabolo: Mateusz Kiciński (8.); TT: Mateusz
Woźnicki (5. i 20.), Patryk Kozłowski (9. i 21.),
Mateusz Kiciński (samobójcza)
Składy
Diabolo: Kozak – Wiśniewski, M. Kiciński, De-
karz, Lewanowicz, P. Kiciński;
TT: Beczak – Korzeniowski, Pogłud, Dzięgielew-
ski, Woźnicki, Fabiszewski, Kozłowski, Prosow-
ski, Białaszewski.
1. TT 2 6 18-3
2. Pajace 2 4 5-4
3. Zjawcy 2 1 3-14
4. Diabolo 2 0 4-9

1111 GGrruuppaa  DD
BBaajjaa  BBoonnggoo  –– DDaamm  MMlleekkoo  22::44  ((00::22))
Bramki
BB: Leszek Burdon (17.), Adrian Giza (21.); Mle-
ko: Kamil Stefański (6. i 14.), Kamil Piszczyński
(24.), Bartosz Kowalski (29.)
Składy
BB: Kobylski – Turowski, Giza, M. Piotrowski, D.
Piotrowski, Szymański, Keshr, Burdon;
Mleko: R. Natałko – Piszczyński, Kowalski, Ste-
fański, Borowski, Góralski, G. Woźnicki, M. Woź-
nicki, Lewanowicz, J. Natałko.
1. Diabły 1 3 5-1
2. Mleko 1 3 4-2
3. BB 2 0 3-9

GRUPA MŁODSZA
1111 GGrruuppaa  AA
11000000--lleecciiaa  PPłłoocckk  –– OOKKSS  SSkkaarrppaa  PPooddoollee  00::1122
((00::55))
Bramki
OKS: Dawid Kokosza (10., 14., 15., 18., 24.
i 27.), Grzegorz Janiszewski (11. i 13.), Daniel Ra-
jewski (16. i 30.), Michał Maliszewski (21. i 25.)
Składy
1000-lecia: Borkowski – Olszewski, Radzki, Czy-
żewski, Klimczewski, Kraśniewski;
OKS: Góral, Matusiak – Kokosza, Haliński, Jani-
szewski, Rajewski, Pikalski, Szatkowski, Mali-
szewski, Mirecki.
BBoojjoowwee  AAttoommóówwkkii  –– FFCC  PPiiaasskkaa  55::33  ((22::33))
Bramki
Atomówki: Krzysztof Golc (3. i 29.), Piotr Woź-
niak (15.), Bartosz Wiciński (20.), Łukasz Alek-
sandrowicz (27.); Piaska: Hubert Kalinowski (5.
i 15.), Dominik Borkowski (14.)
Składy
Atomówki: Antosik – Woźniak, Fuz, Sadowski,
Aleksandrowicz, Wiciński, Golc;
Piaska: Synowiec – Kijek, Jasiński, Siarkowski,
Borkowski, Wajszczak, Kalinowski, Marszałek,
Zglinicki.
1. OKS 2 6 27-1
2. Atomówki 2 6 14-4
3. Piaska 2 0 4-20
4. 1000-lecia 2 0 1-21

1111 GGrruuppaa  BB
FFCC  TTyyssiiąącclleecciiaa  –– BBlloooodd  BBrrootthheerrss  55::66  ((22::22))
Bramki
Tysiąclecia: Filip Jagielski (3.), Marcin Szatkow-
ski (4. i 26.), Paweł Kusy (27. i 29.); Brothers:
Mateusz Chojnowski (1.), Łukasz Strzegowski
(9. i 25.), Mateusz Krac (16., 18. i 28.)
Składy
Tysiąclecia: Piotrkowski – Szmytka, Stelmach,
Gawski, Kusy, Jagielski, Szatkowski, Czyżewski;
Brothers: T. Strzegowski – Krac, Ł. Strzegowski,
Chojnowski, Kaźmierski, Gałązka, Dankiewicz,
Ziółkowski.
1. Brothers 1 3 6-5
2. Tysiąclecia 2 3 11-8
3. Meta 1 0 2-6

TERMINARZ NA DZIEŃ 7 SIERPNIA
1111 BBooiisskkoo  11
godz. 10 SPM Club – Andersi
godz. 10.40 MGO – Jadwigi United
godz. 11.20 Element Zaskoczenia – El Magicos
godz. 12 Diabolo Pomidoro – Zjawcy
godz. 12.40 DiiL GanG – Los Galacticos
1111 BBooiisskkoo  22
godz. 10 AC Pajace – Tunarte Tuperte
godz. 10.40 Czerwone Diabły – Dam Mleko
godz. 11.20 1000-lecia Płock – FC Piaska
godz. 12 Bojowe Atomówki – OKS Skarpa Podole
godz. 12.40 Meta Płock – Blood Brothers AZ
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ADAM MAŁACHOWSKI

O
takim początku spot-
kania piłkarze marzą.
Już w 2. min piękną
centrą popisał się
Adrian Mierzejewski.

Piłka poszybowała wprost na gło-
wę Jacka Wiśniewskiego, który
zgrał ją do niepilnowanego Mateu-
sza Żytki. Ten strzałem po ziemi
z 5 m pewnie pokonał bramkarza
gospodarzy Witolda Sabelę.

Świetne otwarcie, nic tylko do-
bić rywala. I Wisła osiągnęła prze-
wagę. Kolejne ataki nafciarzy przy-
prawiały o rozpacz obrońców Tu-
ra, dla których jedynym ratunkiem
było wybijanie piłki, choćby na rzut
rożny. Gorzej, że goście nijak nie
potrafili tego wykorzystać.

Za to w 37. min Wiśniewski nie-
potrzebnie faulował Bartosza Gra-
bowskiego, za co zresztą płoccza-
nin został ukarany żółtą kartką.
A po chwili pięknym uderzeniem
z rzutu wolnego popisał się Łukasz
Cichos. Robert Gubiec mógł tylko
patrzeć, jak piłka zmierza w prawy
róg jego bramki. I w tym momen-
cie prysły marzenia podopiecznych
Mirosława Jabłońskiego.

O drugiej połowie zarówno jed-
na, jak i druga drużyna chciałyby
pewnie jak najszybciej zapomnieć.

Mecz zrobił się brzydki, sędzia po-
kazał osiem żółtych kartek i tylko
cztery za faule. Była też czerwona
kartka. Niestety zobaczył ją pomoc-
nik Wisły Ireneusz Kowalski, który
uderzył w twarz Adama Łagiewkę.

Z jednej strony remis może cie-
szyć. Z drugiej Wisła przyjechała po
komplet punktów. Na zwycięstwo li-
czyli też kibice, których ponad set-
ka zjawiła się na trybunach stadionu
w Turku. Ale i tak o największym pe-
chu może mówić Jacek Wiśniewski,
który w poprzednim meczu nafcia-
rzy opuścił boisko po pierwszej po-
łowie z rozciętym łukiem brwiowym.
Tym razem... rozciął łuk z prawej stro-
ny twarzy. I też po przerwie nie wró-
cił na boisko. A bez niego Wisła to już
nie ten sam zespół.1

adam.malachowski@plock.agora.pl

Tylko remis
Płoccy futboliści prowadzili od 2. min, a później mecz kończyli
w dziesiątkę i ledwie uratowali punkt. Czerwoną kartkę
za uderzenie rywala w twarz dostał Ireneusz Kowalski

Pełen niespodzianek dziki dzień 2.

26765040

ZA RZĄD WO JE WÓDZ TWA WAR MIŃ SKO -MA ZUR SKIE GO

og ła sza II prze targ ust ny nie o gra ni czo ny na sprze daż nie ru cho mo ści 
grun to wej nie za bu do wa nej po ło żo nej w Cie cha no wie przy ul. Sien kie wi cza 58,

oz na czo nej w ewi den cji grun tów i bu dyn ków ja ko dział ka nr 1398/4 o pow. 0,1767 ha,

dla któ rej Sąd Re jo no wy w Cie cha no wie pro wa dzi księ gę wie czy stą nr 38201. 

Nie ru cho mość jest wol na od wszel kich ob cią żeń.

Dział ka w miej sco wym pla nie za gos po da ro wa nia prze strzen ne go m. Cie cha nów, sta no wi

te ren przez na czo ny pod zie leń pub licz ną z ma łą ar chi tek tu rą, bez pra wa wzno sze nia

obiek tów ku ba tu ro wych.

Prze targ od bę dzie się w dniu 09 wrześ nia 2008 r. w sie dzi bie Urzę du Mar szał kow skie -

go Wo je wódz twa War miń sko -Ma zur skie go w Ol szty nie przy ul. Emi lii Pla ter 1, w po ko ju

nr 337 o go dzi nie 1315. 

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no si 70.000 zł

(słow nie: sie dem dzie siąt ty się cy zło tych). Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do li czo ny po da -

tek VAT w wy so ko ści 22%. Wy so kość wa dium wy no si 10.000 zł (słow nie: dzie sięć 

ty się cy zło tych). 

Wa dium na le ży wpła cić prze le wem na ra chu nek Urzę du Mar szał kow skie go w Ban ku Mil -

len nium SA, nr kon ta 37 116022020000000030990280. Wpła ta po win na być po twier dzo -

na na kon cie Urzę du do dnia 5 wrześ nia 2008 r. włącz nie. Wa dium niew pła co ne w ter -

mi nie i for mie po da nej w og ło sze niu, unie moż li wi udział w prze tar gu. Zwrot wa dium zo -

sta nie do ko na ny w ter mi nie nie póź niej niż przed up ły wem 3 dni od dnia od wo ła nia lub

zam knię cia prze tar gu. Wa dium wpła co ne przez oso bę, któ ra wy gra prze targ, zo sta nie za -

li czo ne na po czet ce ny na by cia. 

Wa run kiem za war cia umo wy no ta rial nej jest wpła ce nie na kon to Urzę du Mar szał kow skie -

go przed pod pi sa niem ak tu ca łej wy li cy to wa nej kwo ty. Kosz ty spo rzą dze nia ak tu no ta rial -

ne go po no si na byw ca. Oso ba usta lo na ja ko na byw ca nie ru cho mo ści zo sta nie po wia do mio -

na o miej scu i ter mi nie za war cia umo wy sprze da ży naj póź niej w cią gu 21 dni od dnia

roz strzy gnię cia prze tar gu. Wyz na czo ny ter min nie mo że być krót szy niż 7 dni od dnia do -

rę cze nia za wia do mie nia. Uchy le nie się na byw cy od za war cia umo wy no ta rial nej w wyz na -

czo nym ter mi nie po wo du je prze pa dek wpła co ne go wa dium i utra tę pra wa do na by cia nie -

ru cho mo ści.

Za rząd Wo je wódz twa War miń sko -Ma zur skie go za strze ga so bie pra wo do od wo ła nia 

lub unie waż nie nia prze tar gu z po da niem uza sad nio nej przy czy ny.

In for ma cji o prze tar gu udzie la De par ta ment In fra struk tu ry i Ge o de zji Urzę du Mar szał -

kow skie go w Ol szty nie ul. Pstrow skie go 28 B pok. nr 7, tel. (0-89) 527-36-05. In for ma cja

do dat ko wo za miesz czo na jest na stro nie in ter ne to wej www.ge o de zja.ol sztyn.pl

oraz w BIP www.war mia.ma zu ry.pl

26765047

ANR  O/T WARSZAWA,    ANR  O/T  WARSZAWA,    ANR  O/T  WARSZAWA

działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 05.10.1993 r.
(Dz. U. nr 97 poz. 443 z 1993r. z późn. zm.) w sprawie zasad
organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez
przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia 
od przetargu podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1) kotłów c.o. szt. 2 typ WC – 80 wraz z oprzyrządowaniem 
(rok bud. 1989).
Cena wywoławcza wynosi: 19 000,00zł.
Wadium: 2 000,00zł
Postąpienie: 200,00zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia  2008 r. w siedzibie GSP
w Krasnem (pow. Przasnysz], ul. Mickiewicza 36, o godz. 11.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu na konto: 
nr 25203000451110000000188320 BGŻ S.A. O/Przasnysz
najpóźniej w przeddzień przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Dowód wpłaty wadium, należy okazać Komisji Przetargowej
z dowodem tożsamości.

Osoby prawne – upoważnienie do reprezentacji osoby prawnej
i aktualne wypisy z Rejestru Sądowego KRS.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie
zaliczone na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom
przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu
przetargu, po potwierdzeniu wpływu wadium na konto Agencji.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

1) żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferuje ceny
nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej;

2) osoba, która wygrała przetarg uchyli się od nabycia przedmiotu
przetargu.

Do chwili rozpoczęcia przetargu Agencja może odstąpić od jego
przeprowadzenia bez podania przyczyn. Za braki w wyposażeniu
i wady ukryte GSP Krasne nie odpowiada.

Demontażu urządzeń nabywca winien dokonać na własny koszt
a dopłata do wadium w terminie 7 dni od daty przetargu.

Urządzenia można oglądać w Gospodarstwie Rolnym ‘”Poświętne”
k/Płońska po telefonicznym uzgodnieniu- tel. 023 662 20 25.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w GSP
w Krasnem tel. (023) 676-27-28 w godz. od 8.00 do 15.00 

od poniedziałku do piątku.

Agencja Nieruchomości Rolnych

Oddział Terenowy w Warszawie 

Gospodarstwo Skarbu Państwa w Krasnem

R E K L A M A

Mateusz Żytko (na zdjęciu w
niebieskim stroju podczas meczu
z GKS-em Jastrzębie) w Turku dał Wiśle
prowadzenie
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Tur Turek Wisła Płock
1 (1) 1 (1)

BBrraammkkii

TTuurr::  Łukasz Cichos (37. z rzutu wolnego)

WWiissłłaa:: Mateusz Żytko (2. z podania Jacka
Wiśniewskiego)

SSęęddzziioowwaałł::  Marcin Słupiński (Łódź)

WWiiddzzóóww::  1 tys.

SSkkłłaaddyy

TTuurr:: Sabela – Cichos,Derbich,Grabowski Ż,
Imbiorowicz,Bieniek,Kiczyński Ż (69. Madera Ż),
Łagiewka,Olszewski Ż, Pruchnik (76. Kubowicz),
Topolski (22. Hyży);

WWiissłłaa::  Gubiec – Rogalski, Jarczyk,Sielewski Ż,
Żytko – Grzeszczyk Ż, J. Wiśniewski Ż 
(59. Gęśla Ż), Kowalski CZ,Mierzejewski,
Majkowski (83. B. Wiśniewski),Gregorek (59.
Wyszogrodzki).
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