Dworzec PKP w Trzepowie?
Uwagi do Strategii Rozwoju Transportu można składać do 5 lutego.
Dokładnie tego dnia SLD zamierza ponownie zablokować drogę w Słupnie, by
zwrócić uwagę władz centralnych na problem transportu materiałów
niebezpiecznych oraz zaakcentować potrzebę wdrożenia pomysłów ujętych we
wnioskach do strategicznego dokumentu.
SLD w trakcie piątkowej konferencji prasowej przedstawiło uwagi, jakie
zamierza złożyć do tzw. Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju
Transportu do 2020 roku ( z perspektywą do 2030 roku). Jest to
strategiczny dokument, wyznaczający priorytety inwestycyjne kraju, który
obecnie jest w fazie konsultacji. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
na uwagi oraz wnioski czeka do 5 lutego. SLD postanowiło złożyć trzy
wnioski – jeden dotyczący inwestycji drogowej oraz dwa dotykające
problemów transportu kolejowego.

Inwestycja drogowa – zmiana przebiegu drogi S10
SLD postuluje o budowę drogi S10 w bezpośrednim sąsiedztwie Płocka.
Według SLD droga ta powinna przebiegać między Płockiem a Bielskiem, a nie
tak jak została nakreślona, przez Sierpc.
– Projektowane już od lat 50-tych rozwiązania przewidywały powstanie w
bezpośrednim

sąsiedztwie

miasta

drogi

typu

autostrada

lub

droga

ekspresowa, która miała pełnić rolę prawdziwej trasy tranzytowej, mającej
wyeliminować ruch tranzytowy z centrum miasta. W chwili obecnej cały ruch
tranzytowy, nie wyłączając transportu z materiałami niebezpiecznymi PKN
Orlen przemieszcza się przez środek miasta, co powoduje znaczący wzrost
zagrożenia

bezpieczeństwa

mieszkańców.

Wpływa

również

bardzo

niekorzystnie na płynność ruchu w centrum miasta – czytamy w uzasadnieniu
wniosku.

Inwestycje kolejowe

Pierwszy wniosek dotyczy budowy obwodnicy kolejowej miasta. SLD proponuje
ją wybudować po zachodniej stronie miasta, co pozwoli na wyeliminowanie
transportu z materiałami niebezpiecznymi przez centrum.

Ponadto zwiększą

się możliwości transportowe Orlenu. Według SLD pozycja o nazwie „Prace na
linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – Płock” powinna zostać
rozszerzona w ten sposób, by w pełni osiągnąć cele związane z
transportem, zarówno osobowym jak i towarowym od i z naszego miasta. Jak
mówił na dzisiejszej konferencji prasowej Arkadiusz Iwaniak, budowa
obwodnicy kolejowej zakłada także powstanie nowego mostu kolejowego na
wysokości Maszewa.

Drugi wniosek dotyczący kolei dotyczy trasy Modlin – Płock. SLD zauważa,
że linia ta przetnie ulicę Żyzną, Graniczną i Otolińską. Dlatego też SLD
wnioskuje o budowę wiaduktów w miejscach przecinania się trasy ze
wspomnianymi ulicami. – Według poczynionych wyliczeń, gdyby ustawić tam
szlabany, to byłyby one zamykane w ciągu dnia aż 33 razy – tłumaczył
Arkadiusz Iwaniak.
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Przewodniczący rady miejskiej chce jednocześnie rozpocząć rozmowy z
prezydentem dotyczące przebiegu linii kolejowej Modlin-Płock w granicach
miasta. SLD proponuje, by tory przesunąć bardziej na północ, tak by nie
przecinała właśnie wymienionych wyżej tras. Przesuwając jednak linię w
ten sposób powstałaby potrzeba budowy nowego dworca PKP w Trzepowie. Czy
taki pomysł spodoba się płocczanom? Trudno ocenić, gdyż z jednej strony
podróżujący chcieliby mieć dworzec blisko centrum tak jak do tej pory,
gdzie, w przeciwieństwie do Trzepowa, dojeżdżają autobusy Komunikacji
Miejskiej

niemalże

z

każdego

osiedla,

z

drugiej

jednak

strony,

perspektywa przesunięcia torów w taki sposób, iż transport kolejowy
zostanie „wypchnięty” z miasta również może się podobać.

Wnioski do Strategii Rozwoju Transportu można składać do 5 lutego. Tego
dnia SLD ponownie zablokuje drogę, tak jak ostatnim razem u zbiegu ulic

Warszawskiej oraz Kościelnej w Słupnie. Blokada jest planowana między
godziną 8 a 9:30. Akcja ta ma na celu, tak jak poprzednio zwrócenie uwagi
na problem transportu materiałów niebezpiecznych, przejeżdżający przez
nasze miasto, braku obwodnicy Płocka oraz zaakcentowanie potrzeb, jakie
SLD wskazuje we wnioskach do Dokumentu Implementacyjnego.

Stop Tirom
przedłużone

–

konsultacje

Do 24 lutego 2014 roku mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz przewoźnicy mogą
zgłaszać swoje uwagi do przedstawionej koncepcji.
Stop tirom to projekt, który zyskał najwięcej głosów w pierwszej edycji
Budżetu Obywatelskiego. Jeszcze w zeszłym roku pełnomocnik ds. transportu
publicznego i inżynierii ruchu drogowego Jacek Ambroziak przedstawił
koncepcję, według której projekt zostanie wprowadzony w życie. Zanim
jednak na dobre rozpocznie się jego realizacja urzędnicy chcą poznać
zdanie

mieszkańców,

przedsiębiorców

czy

przewoźników.

Początkowo

konsultacje społeczne miały potrwać do końca stycznia. Termin został
jednak wydłużony. Uwagi można zgłaszać do 24 lutego.
Zapoznaj się z koncepcją Stop Tirom
Uwagi oraz opinie można przesyłać poczta elektroniczną na adres
stoptirom@plock.eu oraz pocztą tradycyjną na adres:
Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego
Pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Orlen Wisła wraca na ligowe
parkiety
Piłkarze Orlen Wisły wracają do gry w lidze. Podopieczni Manolo Cadenasa na początek
rundy wiosennej zmierzą się w Zabrzu z tamtejszym Górnikiem.
Nafciarze wystąpią bez Marcina Lijewskiego, który nadal leczy kontuzjowane kolano. W
jego miejsce natomiast pojawić się może nowy nabytek płockiego klubu. Prawy
rozgrywający Angel Montoro zameldował się w Płocku już w czwartek (30 stycznia),
jednak nadal w klubie załatwiają wszystkie formalności.
Ciężką sytuację mają natomiast zawodnicy Górnika Zabrze. W ich szeregach nie zagra aż
czterech zawodników, w tym dwóch bramkarzy. Kontuzjowani są Artur Banisz, Sebastian
Suchowicz, Robert Orzechowski i Daniel Żółtak. Do gry po okresie rekonwalescencji
wracają Mateusz Kornecki i Łukasz Stodko.
Początek spotkania w sobotę (1 lutego) o godz. 18. Zapraszamy do Dziennika Płockiego
na relację live audio. Tradycyjnie audycja rozpocznie się 10 minut przed pierwszym
gwizdkiem. Wystarczy wejść na naszą stronęwww.dziennikplocki.pl i kliknąć PLAY w
playerze na stronie.

Ograniczenia w
Komunikacji
[aktualizacja]

kursowaniu
Miejskiej

Zobacz jak wygląda stan na godzinę 14.
Jak informuje Komunikacja Miejska, w wyniku rozpoznania sytuacji na
drogach poza granicami miasta Płocka i stwierdzenia nieprzejezdności
wielu odcinków, w dniu 31.01.2014 wprowadza się ograniczenia na
następujących liniach podmiejskich Komunikacji Miejskiej:
Linia 1 – o godz. 13:50 przywrócono kursowanie autobusów do Umienina i

Lelic; w przypadku pogorszenia się stanu dróg kursowanie autobusów linii
1 może zostać zawieszone;

Linia 6 – autobusy dojeżdżają tylko do Trzepowa;
Linia 8 – autobusy zostały skierowane na drogę krajową 62, bez
obsługi Popłacina i Brwilna;
Linia 11 – autobusy dojeżdżają tylko do Starej Białej;
Linia 12 – autobusy zostały skierowane na drogę krajową 62,
bez obsługi ul. Królewskiej i Miszewskiej w Cekanowie;
autobusy na kursach wariantowych dojeżdżają do pętli Słupno,
Młynarska;
Linia 16 – autobusy dojeżdżają tylko do Starej Białej;
Linia 17 – autobusy dojeżdżają tylko do Brudzenia Dużego;
Linia

24

–

kurs

o

godz.

13:11

z

Podolszyc

zostanie

zrealizowany do Brochocina, o realizacji kolejnych kursów
będziemy informować w kolejnych komunikatach;
Linia 25 – zrealizowane zostaną kursy o godz. 13:58 z
Jachowicza do Święcieńca bez wjazdu do Gulczewa i Mirosławia
(drogą krajową 62), a także kurs o godz. 14:56 ze Święcieńca
do Jachowicza z wjazdem na przystanek Mirosław, Plebanka, ale
również bez wjazdu do Mirosławia i Gulczewa;
Linia 28 – autobusy tylko do Słupna;
Linia 30 – zawieszona na całej trasie.
Autobusy pozostałych linii podmiejskich kursują na trasach
stałych.
Jak informuje KM sytuacja na drogach jest cały czas monitorowana przez
Nadzór Ruchu KM – Płock Sp. z o.o.

Nowe miejsce rekreacji
Jutro będzie można porozmawiać z autorką koncepcji, która zwyciężyła w
konkursie na zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy.
Jar Brzeźnicy, który ma 5 km długości i ok. 169 hektarów powierzchni jest
naturalnym, niezurbanizowanym obszarem. Ten dziki obecnie teren jest
idealnym miejscem, które można wykorzystać w celach rekreacyjnych i
turystycznych. W zeszłym roku odbył się konkurs na przygotowanie
koncepcji zagospodarowania przestrzennego tego miejsca. Spośród pięciu
prac, jakie wpłynęły najlepszy okazał się pomysł Joanny Jaskułowskiej.
–

Projekt
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za
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do
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przyrodniczych i krajobrazowych jaru rzeki Brzeźnicy. Funkcja korytarza
ekologicznego,

oczyszczenie

wód

i

zagospodarowanie

wód

opadowo-

roztopowych zostały potraktowane jako elementy wiodące w tworzeniu
wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej. Wzmożenie meandrowania koryta
rzecznego,

spiętrzenia

wody,

zwiększenie

powierzchni

zbiorników

retencyjnych i budowa zbiorników sedymentacyjnych wraz z działaniami
chroniącymi zbocza jaru zapewnią równowagę przyrodniczą niezbędną do
przeprowadzenia kolejnych inwestycji i późniejszego racjonalnego z nich
korzystania – czytamy w uzasadnieniu sądu konkursowego. – Zielononiebieski park łączący wodę, dziką naturę i ludzi w jedną harmonijną
całość będzie pełnić ważną rolę w kształtowaniu systemu przestrzeni
publicznych miasta – czytamy dalej.
Jak będzie wyglądał Jar Brzeźnicy? Jeszcze jutro w ratuszu można zobaczyć
wystawę, z której dowiemy się jaką postać przybierze nowe miejsce
rekreacji. Na ekspozycji zostały też zaprezentowane pozostałe prace
konkursowe. Jutro o godzinie 12:30 będzie można także porozmawiać z
autorką zwycięskiej pracy oraz członkami sądu konkursowego.
Źródło UMP

Montoro
już
w
czwartek
wieczorem zamelduje się w
Płocku
W czwartkowy wieczór w godzinach wieczornych Angel Montoro zamelduje się
w na lotnisku Okęcie w Warszawie.
W piątek z samego rana przejdzie natomiast badania lekarskie i weźmie
udział w porannym treningu. Czy Montoro zobaczymy na boisku już w sobotę?
– Wszystkie dokumenty, które otrzymujemy z Hiszpanii, na bieżąco
przesyłamy do związku. Chcemy, aby był do dyspozycji trenera już w
spotkaniu z Górnikiem, ale w tej kwestii wszystko wyjaśni się dopiero
jutro– tłumaczy na oficjalnej stronie klubowej prezes Robert Raczkowski.

Płock dla Młodych –
wniosków wstrzymany

nabór

Zapotrzebowanie na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy wynosi
ponad trzy razy więcej niż przewidziano w programie „Płock dla Młodych”.
Program „Płock dla Młodych” realizowany przez Miejski Urząd Pracy we
współpracy z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem pracodawców. Przypominamy, iż inicjatywa ta polega na
wyposażeniu bądź doposażeniu stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.
Program jest skierowany do pracodawców zamierzających utworzyć nowe
miejsca zatrudnienia na terenie miasta Płocka dla osób bezrobotnych w
wieku do 30 roku życia, zarejestrowanych w MUP. Kwota refundacji nie może

przekroczyć 20 tys. zł.

Pracodawcy chcący skorzystać z tego programu mogli składać wnioski od 20
stycznia. Zaledwie tydzień później, z powodu dużej ilości podań jaka
napłynęła do urzędu, nabór został wstrzymany.

Jak poinformował nas dyrektor MUP Jarosław Kozłowski, o refundację
kosztów wnioski złożyło 49 pracodawców, przy czym niektórzy ubiegają się
o wyposażenie więcej niż jednego stanowiska. Gdyby wszystkie podania
zostały rozpatrzone pozytywnie, to w Płocku powstałoby ponad 100 miejsc
pracy. Liczba pieniędzy jednak na ten cel jest ograniczona. Program
przewiduje bowiem wyposażenie 29 stanowisk. Kwota, która została
przeznaczona na ten program pochodzi ze środków budżetu miasta i wynosi
580 tys. zł.

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski mówiąc o programie mającym na celu
zmniejszenie bezrobocia wśród ludzi młodych nie wykluczał jednak, że tego
typu inicjatywy będą kontynuowane, jeśli tylko przyniosą efekt. Jak
powiedział nam dziś Jarosław Kozłowski, MUP liczy także na pieniądze z
funduszu pracy oraz na środki europejskie. O następnych programach
mających na celu zmniejszenie bezrobocia w naszym mieście będziemy
informować na bieżąco.

Jutrzenka w grupie C, Wisła w
grupie B mistrzostw Polski
Związek Piłki Ręcznej w Polsce podał grupy mistrzostw Polski juniorek i juniorów. MMKS
Jutrzenka trafiła do grupy C, natomiast Wisła do grupy B.

Drużyna Jutrzenki zmierzy się w grupie z GUKS “Dwójką” Łomża i Samborem Tczew. Turniej
zostanie rozegrany w Płocku w dniach 6-8 lutego. Natomiast juniorzy Wisły rozegrają
turniej w Zielonej Górze. Ich rywalami będą Spartakus II Zielona Góra, Krokus
Bystrzyca Kłodzka i SKF KPR Sparta Oborniki.

Drugi sparing wygrany przez
nafciarzy
Drugoligowy Gryf Wejherowo był w środę rywalem Wisły przebywającej na obozie w
Cetniewie. Płocczanie pokonali rywali 2:1 (1:0).
Kilka minut przed gwizdkiem na przerwę strzał Krzysztofa Janusa obrońcy wybili przed
pole karne, gdzie czyhał Jacek Góralski, który ładnym uderzeniem z ok. 20. metrów
pokonał dobrze broniącego golkipera rywali. Drugi gol dla płocczan to ładna
kombinacyjna akcja Piotra Wlazło z Łukaszem Kacprzyckim i młody pomocnik Lechii Gdańsk
pokonał bramkarza z Wejherowa.
Gryf Wejherowo – Wisła Płock 1:2 (0:1)
Bramki: Gryf – Rzepa (85.); Wisła: Góralski (40.), Kacprzycki (76.)
Gryf: Ferra – Kowalski, Kostuch, Skwiercz, Osłowski – Kołc, Dąbrowski, Stefanowicz,
Pietroń, Twardowski – Siemaszko
Po przerwie weszli: Szlaga, Brzuzy, Kochanek, Miszka, Feliksiak, Dettlaff, Kusiak,
Krzemiński, Rzepa
Wisła: Kiełpin (46. Szczepankiewicz) – Hiszpański (46. Stefańczyk), Radić (46.
Wawrzyński), Magdoń (46. Sielewski), Abramowicz (46. Hempel) – Janus (46. Kacprzycki),
Góralski (46. Wlazło), Burkhardt (46. Dombrowski), Taar (46. Dziedzic), Grudzień (46.
Kaczmarek) – Krzywicki (46. Sekulski)
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Na wieś wprowadzić kulturę. Co z tego wyniknie?
W najbliższą sobotę o godzinie 19 odbędzie się premiera spektaklu
“Przedstawienie “Hamleta” we wsi Głucha Dolna”. Akcja sztuki toczy się na
dalmackiej wsi w latach sześćdziesiątych. Podczas spotkania Frontu

Narodowego
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wiejskiemu
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przedstawienia. Kultura, jak mówi przewodniczący, to postęp, a władza
stara
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chłopi

mieli

kulturę.

Nieszczęśliwym

zbiegiem

okoliczności jeden z członków Frontu widział kiedyś w Zagrzebiu
przedstawienie „Hamleta”. Mimo protestów biednego nauczyciela, właśnie ta
sztuka zostaje przyjęta do realizacji. W trakcie prób historia duńskiego
księcia zaczyna łączyć się z intrygą, która rozgrywa się wśród
mieszkańców wsi. Ci nieświadomie zaczynają wchodzić w swoje role, a wtedy
dochodzi do prawdziwej tragedii.
Sztuka

została

wystawiona

w
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Telewizji
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Lipińskiej. Główną rolę zagrał Janusz Gajos. Teatr Dramatyczny w Płocku
zaprasza na swoją wersję „Przedstawienia…”, którą przygotowali studenci
ostatniego roku Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie i
Wydziału Scenografii Akademii Stuk Pięknych.

