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Płock
liderem

Po raz kolejny nasze miasto zajęło pierwsze miej−
sce w rankingu inwestycyjnym samorządów w kate−
gorii miast na prawach powiatu. Jak co roku takie ze−
stawienie przygotowało Pismo Samorządu Teryto−
rialnego „Wspólnota”. Pod uwagę brane były wydat−
ki na inwestycje, które wiązały się z rozwojem infra−
struktury technicznej w latach 2003−2005.
Płock okazał się niekwestionowanym zwycięzcą.
W przeliczeniu na jednego mieszkańca w naszym mie−
ście wydatkowano na infrastrukturę techniczną 1149 zł.
Drugie miejsce zajęło Krosno z kwotą 741,3 zł/osobę,
a trzecie – Bielsko−Biała (609,7 zł/mieszkańca).
Pierwsze miejsce Płock zachował także w osob−
nym zestawieniu pomijającym otrzymane dotacje,
a uwzględniającym wyłącznie wydatki inwestycyjne
finansowane ze środków własnych.
Profesor Paweł Swianiewicz – kierownik Zakładu
Rozwoju i Polityki Lokalnej ma Wydziale Geografii
i Studiów Regionalnych zwrócił uwagę, że inwesty−
cje w rozwój infrastruktury technicznej są „najbar−
dziej bezpośrednio powiązane z warunkami stwarza−
nymi dla rozwoju gospodarczego”. Koncentrują się
one w trzech działach: transporcie, gospodarce ko−
munalnej i mieszkaniowej.
(m.d.)

4 listopada – XV Rajd Niepodległości, godz. 13
9 listopada – widowisko muzyczne Ojczyzny naszej pow−
stańcze drogi w MDK, godz. 18
10 listopada – koncerty dla szkół Polska pieśń patriotyczna
w „Małachowiance”, godz. 9.30 i 11
10−11 listopada – harcerski rajd do miejsc pamięci narodo−
wej Na tropie bohaterów
11 listopada – msza św. w intencji Ojczyzny w bazylice ka−
tedralnej, godz. 10
– Puchar Niepodległości w strzelectwie sportowym na
strzelnicy LOK, godz.10; uroczystości przy płycie Grobu
Nieznanego Żołnierza, godz. 11.30; koncert Płockiej Orkie−
stry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego pod batutą
Vladimira Kiradjieva, godz. 18

Klamry dla muzeum
Na jubileusz 185 – lecia Muzeum
Mazowieckiego miasto podarowało
jubilatce 42 ozdobne klamry sece−
syjne i w stylu Art Déco oraz jeden
wisiorek, które wzbogacą sztanda−
rową kolekcję placówki.
Będzie lodowisko

Prezydent wyraził zgodę na odda−
nie w użyczenie Miejskiemu Zespo−
łowi Obiektów Sportowych części
Starego Rynku. Na powierzchni
800 mkw. MZOS zorganizuje lodo−
wisko, które ma być czynne od 5
grudnia do końca lutego przyszłego
roku.
Działki na sprzedaż

Ogłoszono wykaz nieruchomo−
ści niezabudowanych przeznaczo−
nych na sprzedaż w drodze ustne−
go przetargu nieograniczonego.
Na sprzedaż jest 65 działek o pow.
od 691 do 1816 mkw. Położone są
na osiedlu Imielnica−Borowiczki,
około 6 km od centrum miasta, po−
między ulicami: Mazowiecką
i Harcerską oraz rzeką Rosicą.
Obecnie dojazd do działek możli−
wy jest nie urządzonymi drogami
gruntowymi. W ulicach powstają−
cego osiedla brak jest uzbrojenia
w podstawowe urządzenia infra−
struktury technicznej.
Na terenach, które zostaną wysta−
wione na sprzedaż będą mogły
powstać – przede wszystkim – dom−
ki jednorodzinne. Na części działek
dopuszcza się budownictwo przez−
naczone na handel, usługi, rzemio−
sło oraz inną działalność nieuciążli−
wą dla otoczenia.

Spośród ponad 400 kandydatów, 12 listopada wybierzemy nową
25−osobową Radę Miasta na następną 4−letnią kadencję, przed−
stawicieli do sejmiku wojewódzkiego i prezydenta miasta

Okręgi wyborcze
Miasto podzielone jest na 4
okręgi wyborcze. Do okręgu nr 1,
z którego wybierzemy 6 radnych
miejskich należą osiedla: Podol−
szyce Północ, Podolszyce Połud−
nie, Zielony Jar, Imielnica, Boro−
wiczki. Z okręgu nr 2 wybierzemy
7 radnych: Wyszogrodzka, Kocha−
nowskiego, Międzytorze, Trzepo−
wo. W okręgu nr 3, z którego wy−
łonimy 5 radnych znalazły się osie−
dla: Stare Miasto, Kolegialna, Gó−
ry, Radziwie, Ciechomice, Skarpa.
Do okręgu nr 4, gdzie wybierać
będziemy 7 radnych przypisano

osiedla: Tysiąclecia, Łukasiewi−
cza, Dobrzyńska, Winiary.
W lokalu wyborczym będziemy
mieli do dyspozycji 3 głosy. Swo−
jego poparcia udzielimy jednemu
kandydatowi do Rady Miasta Płoc−
ka, jednemu kandydatowi do Sej−
miku Województwa Mazowieckie−
go i wskażemy naszego faworyta
na Prezydenta Płocka. W sumie
postawimy 3 znaki X w kratkach
obok nazwisk tych osób, które ma−
ją nas reprezentować we władzach
samorządowych w następnej 4−let−
niej kadencji.
(j)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Prezydent zarządził

23 października w siedzibie Komunikacji Miejskiej przy ul. Przemysłowej
otwarto nową stację benzynową. Czytaj na str. 13

Rynek dla Radziwia

Miasto zakupi od prywatnych
właścicieli 2 działki z byłym mły−
nem motorowo−elektrycznym w re−
jonie ulic: Kolejowa – Zielona.
Zgodnie z planem zagospodarowa−
nia ma w tym miejscu powstać lo−
kalny rynek dla Radziwa. Młyn,
wybudowany w latach 1928−1929
stanowi przykład architektury prze−
mysłowej. Jedna działka ma po−
wierzchnię 1490 mkw, a druga 84
mkw.
(j, m.d.)

Czy jesteś
na liście?
Zespół do przygotowywania
i przeprowadzenia wyborów do rad
gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz Prezydenta Mia−
sta Płocka uprzejmie informuje, że
spis wyborców będzie udostępnio−
ny w dniach 2−3 listopada br.
w godz. 13 –17 w Oddziale Spraw
Administracyjnych Urzędu Miasta
Płocka, Stary Rynek 1, pok. Nr 14
(parter).

Karetki dla pogotowia
O dwie nowe karetki wzbogaciła
się Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sani−
tarnego w Płocku. Nowe ambulan−
se zastąpiły wyeksploatowane już
pojazdy zespołów R1 i R3. Dwa
Volksawageny LT 35 na wyposa−
żeniu mają defibrylator, respirator,
krzesło kardiologiczne i nosze.
Jedna z karetek – R1 – obsługuje
zachodnią część Płocka (włącznie
z Winiarami i okolicami Orlenu)
a także gminy: Brudzeń Duży, Sta−
ra Biała i Bielsk. R3 jeździ do pa−
cjentów na Podolszyce Północne
i Południowe a także do Słupna,
Radzanowa i Bodzanowa.

Na zakup ambulansów samorząd
województwa
mazowieckiego
przeznaczył 600 tys. zł.
(rł)

Rodzinie

Krystyny Matusiak
przewodniczącej Zarządu RMO „Skarpa”
wyrazy głębokiego i szczerego współczucia z powodu Jej śmierci
składają
koleżanki i koledzy z Rady Mieszkańców Osiedla „Skarpa”

Minęło pół miesiąca
* Wodociągi Płockie wynajęły detekty−
wów, którzy mają ukrócić kradzieże stu−
dzienek i kratek ściekowych.
* Rozpoczęła się przebudowa opactwa
pobenedyktyńskiego. Konsorcjum z firmą
Wereszczyński na czele ma uporać się z ro−
botami za ponad 6 mln zł do końca przy−
szłego roku.
* Z powodu koniecznych prac remonto−
wych na 12 dni wyłączono w Orlenie insta−
lację Hydrokrakingu.
* 9 mln zł unijnej dotacji, zaoszczędzo−
nych przy budowie I etapu dróg dojazdo−
wych do nowego mostu przeznaczonych
będzie na budowę węzła Wyszogrodzka.
* Wolontariusze z Centrum Wolontariatu
przy ul. Misjonarskiej (tel. 024/364 76 36)
pomogą osobom starszym i niepełnospraw−
nym w dotarciu do lokali wyborczych.
* 42 uczniów ze szkół ponadgimnazjal−
nych w rejonie działania płockiej delegatu−
ry Kuratorium Oświaty otrzymało stypen−
dia Premiera.
* 16 października NBP wprowadził do
obiegu 50−złotowy banknot kolekcjonerski
z wizerunkiem Jana Pawła II.
* PKN Orlen ma nowego wiceprezesa –
został nim Piotr Kownacki, były wicepre−
zes NIK i Banku Ochrony Środowiska.
* Remont ul. Słonecznej (zamknięta dla
ruchu) potrwa do końca listopada.
* Szczypiorniści przegrali w Łącku z KIF
Kolding 25:31.
* Przy ul. Obejście MOPS chce zorgani−
zować hostel dla kobiet, ofiar przemocy do−
mowej.
* Stowarzyszenie „Starówka Płocka” po−
stuluje, by na Starym Rynku przed Domem
Darmstadt ustawić ławeczkę z Ernstem
Hoffmannem.
* Płocka Izba Wytrzeźwień ma już 30 lat.
W tym czasie z jej gościny skorzystało po−
nad 100 tys. osób.
* Odnowione zostały wskazówki zabyt−
kowego zegara na ratuszowej wieży – zo−
stały pomalowane na złoty kolor.
* Futboliści Wisły pokonali Jagiellonię
Białystok 2:1 i awansowali do 1/4 Pucharu
Polski.
* Trzy płockie żłobki przeżywają oblężenie
– w każdym jest więcej chętnych niż miejsc.
* Na opracowanie koncepcji parkingu
wielopoziomowych przy ul. Sienkiewicza
i Kościuszki nie wpłynęła żadna oferta.
Urząd Miasta ogłosi drugi przetarg.
* Unieważniono przetarg na remont sie−
dziby Płockiego Towarzystwa Wioślarskie−
go; złożona oferta była za droga.
* Przed wyborami samorządowymi ko−
mitety wyborcze tworzą bloki: PiS ma
wspólną listę z Ligą Polskich Rodzin, ra−
zem do wyborów startują też ugrupowania
– Nasze Miasto Płock, Samoobrona, Ma−
cierz Płocka, Polska Partia Pracy, Lewica
i Demokraci.
* Szkoła Podstawowa nr 22 ogłosiła mię−
dzyszkolny konkurs pt. „Piszę książkę”.
Prace można składać do 16 listopada.
* Z wioślarskich regat długodystanso−
wych na Kanale Żerańskim (dystans 8 km)
płoccy zawodnicy przywieźli 4 medale:
złoty (dwójka bez sternika), srebrny (dwój−
ka juniorów) i 2 brązowe (dwójka juniorów
bez sternika i czwórka podwójna juniorek).
(j)

„Sygnały Płockie” − Pismo Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09−400 Płock, tel. (024) 367 15 78, fax. 367 15 79. Redaktor naczelny − Ewa Jasińska. Redaguje
zespół. Skład komputerowy: Urząd Miasta Płocka. Druk: „Iwanowski” Wydawnictwo i Poligrafia, ul. Dziewiarska 7, 09−407 Płock, tel. (024) 263 65 93.. Redakcja nie
zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmian tytułów. Nakład 9 200 egz.
e−mail: sygnaly@ump.pl
www.ump.pl

2

Sygnały Płockie

* INWESTYCJE * INWESTYCJE * INWESTYCJE * INWESTYCJE * INWESTYCJE * INWESTYCJE * INWESTYCJE * INWESTYCJE *
Przez ponad rok trwały prace rozbiórkowe starego kina
Przedwiośnie. Z budynku nie pozostało prawie nic. Teraz ro−
botnicy przystąpią do budowy nowego obiektu. Uroczyste po−
święcenie placu budowy, podpisanie i wmurowanie aktu erek−
cyjnego odbyło się 20 października.

Budynek wyposażony zostanie
w najnowocześniejszy sprzęt, umoż−
liwiający oglądanie filmów na do−
skonałych nośnikach dźwięku
i obrazu.
W nowym kinie nie zabraknie też
kawiarni, restauracji, kawiarenki inter−
netowej, gdzie oprócz korzystania
z internetu będzie można korzystać
z kserokopiarki. Piwnice zajmie klub
fitness sieci Gymnasion. Od siedmiu
lat prowadzi ona dziesięć klubów fit−
ness w całej Polsce, a jej właścicielami
są słynni sportowcy: Ireneusz Weso−
łowski – lekkoatleta, mistrz Polski, Ja−
cek Wszoła – mistrz olimpijski w sko−
ku wzwyż, Mariusz Czerkawski – naj−
lepszy polski hokeista, zawodnik ligi
NHL oraz Stefan Tatarek – były pił−
karz ręczny.

W czwartek, 12 października – w obecności przedstawicieli
Urzędu Miasta i Urzędu Wojewódzkiego – została oddana
do użytku pierwsza filia Ośrodka Opiekuńczo−Wychowaw−
czego w Płocku.

Po remoncie

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Dokładnie 75 lat temu przy ul. Tum−
skiej zaczęto prace przy budowie Do−
mu Akcji Katolickiej. Trwały aż czte−
ry lata. Musiano je przerwać na rok ze
względu na panujące na placu budowy
warunki gruntowe. W księgach z 1931
roku zapisano: łatwiej zbudować było−
by tu statek, niż postawić dom.
Z tego też powodu obecne prace bu−
dowlane nie mogły się rozpocząć
wcześniej. – Musieliśmy wszystko
przeprojektować – mówił na uroczy−
stości Krzysztof Andracki, prezes
Max−Filmu – firmy należącej do sa−
morządu województwa mazowieckie−
go, która buduje kino. – W ziemię wbi−
jać będziemy dziesięciometrowe pale,
aby wzmocnić grunt.
Andracki szacuje, że za ok. 4−5 mie−
sięcy ukończone będą fundamenty

RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

Nove Kino
Przedwiośnie

oraz piwnica. – Jeśli zima nie będzie
zbyt sroga za 8−10 miesięcy powinniś−
my powiesić wiechę, co będzie ozna−
czało, że prace budowlane zostały za−
kończone – mówił prezes Max−Filmu.
– Za kolejne dwa miesiące zaprosimy
płocczan do nowoczesnego kina.
Nowy obiekt, choć zmieni się wew−
nątrz i z zewnątrz, pozostanie przy
swojej nazwie, tylko trochę rozszerzo−
nej – będzie się nazywał: Nove Kino
Przedwiośnie. W budynku znajdą się
cztery sale kinowe, w tym jedna multi−
medialna z niewielkimi garderobami,
sceną i kabinami do tłumaczeń symul−
tanicznych. Będą mogły się tam odby−
wać różnego rodzaju konferencje.
Oprócz tego, będzie niewielka salka
kinowa dla dzieci; na ścianie zawiśnie
wielka plazma, a tuż obok będzie za−
plecze dostosowane do urządzania nie−
wielkich imprez rodzinnych.
Sale będą mogły pomieścić w sumie
822 osoby; poszczególne sale przewi−
dziano dla 103, 148, 231 i 340 widzów.
Sygnały Płockie

Cały obiekt będzie klimatyzowany
i przystosowany dla osób niepełno−
sprawnych; na wszystkie kondygnacje
będzie można dostać się windą.
Zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz
budynek utrzymany będzie w trzech ko−
lorach: szarym, czarnym i pomarańczo−
wym. W ”Novym Kinie Przedwiośnie”
będzie można obejrzeć premiery filmo−
we, a także cykle tematyczne oraz filmy
emitowane w ramach zajęć Szkolnej
Akademii Filmowej – SZAFA.
Koszt budowy nowego kina w na−
szym mieście przewidziano na około
20 mln zł.
Podczas uroczystego podpisania
i wmurowania aktu erekcyjnego
obecni byli: biskup płocki Stanisław
Wielgus, marszałek województwa
mazowieckiego Adam Struzik, za−
stępca prezydenta Tomasz Kolczyń−
ski, prezes Max−Filmu Krzysztof An−
dracki oraz architekt kina Mieczy−
sław Hrynkiewicz.
Małgorzata Domańska

To jednopiętrowy budynek byłego
żłobka przy ul. Mościckiego 6 (vis−
a−vis „starego” budynku ośrodka
znajdującego się przy ul. Mościckie−
go 27), który został gruntownie prze−
budowany; począwszy od zmiany
elewacji, wymiany wszystkich insta−
lacji (kanalizacyjnej, elektrycznej
i c.o) po wyburzenie części ścian
i wyposażenie pomieszczeń. Prace
trwały rok.
Parter budynku przeznaczony zo−
stał na pokoje dla terapeuty, pracow−
nika socjalnego i logopedy, salę ćwi−
czeń z siłownią, jeden aneks kuchen−
ny oraz izolatkę. Pierwsze piętro po−
dzielone zostało na dwa segmenty.
Każdy ma służyć 15 wychowankom
Ośrodka. Znajdują się tu dwa aneksy
kuchenne (jeden na 10 wychowan−
ków), sala komputerowa z 6 stano−
wiskami oraz pokój psychologa i pe−
dagoga. Pokoje dla dzieci są 3 i 4−
osobowe. Poza tym są również trzy
sale wypoczynkowe (z telewizorem,
odtwarzaczem DVD i sprzętem au−

dio) oraz jedna gościnna. Budynek
ma również pięć łazienek, w tym
jedną dla niepełnosprawnych. Do
budynku prowadzi podjazd dla nie−
pełnosprawnych. Nie ma za to win−
dy, która mogłaby przenieść wózek
na poziom pierwszego piętra.
W budynku nadal działa, tak jak
przed remontem, aneks (z oddziel−
nym wejściem) dla młodzieży usa−
modzielniającej się.
Koszt remontu wyniósł blisko 824
tys. zł. Środki pochodziły z budżetu
miasta.
(rł)

Dziewięć milionów złotych z dotacji unijnej zostanie wyko−
rzystanych przy budowie V odcinka dróg dojazdowych do no−
wego mostu

Kasa na Wyszogrodzką
Pieniądze zostały za−
oszczędzone przy budo−
wie I i II etapu, na którą
miasto otrzymało ponad
91 mln zł unijnego dofi−
nansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Transport.
Minister Transportu zgodził się, aby
zaoszczędzone przez miasto pieniądze
wykorzystać na budowę kolejnego od−
cinka dróg, czyli na przebudowę ul.
Wyszogrodzkiej. Po zakończeniu in−
westycji ulica będzie miała po trzy pa−
sy ruchu w jednym kierunku. Przy

zjeździe z mostu pow−
stanie rondo, drugie
zbudowane będzie przy
skrzyżowaniu z ul. Gra−
niczną. To ostatnie bę−
dzie miało kształt cygara i pojawi się
tam sygnalizacja świetlna.
Jeszcze w tym roku zostanie ogło−
szony przetarg, a prace powinny roz−
począć się wiosną. Wojewoda Mazo−
wiecki wydał już decyzję zatwier−
dzającą projekt budowlany i udziela−
jącą pozwolenia na budowę. Koszt
inwestycji – według wstępnych sza−
cunków – wyniesie 18 mln złotych.
(m.d.)
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* LXII SESJA RADY MIASTA * LXII SESJA RADY MIASTA * LXII SESJA RADY MIASTA * LXII SESJA RADY MIASTA *
z obrad rajców
Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na LXI
sesji w dniu 29 września 2006 roku:

1) Uchwała nr 1007/LXI/06 Rady
Miasta Płocka z dnia 29 września
2006 roku w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego na fi−
nansowanie planowanego deficytu
budżetu miasta na 2006 rok.

z obrad rajców
Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na LXII
sesji w dniu 24 października 2006 r:

1) UCHWAŁA NR 1008/LXII/06
w sprawie zmian w Budżecie
Miasta Płocka na 2006 rok,
2) UCHWAŁA NR 1009/LXII/06
w sprawie zmiany uchwały Nr
1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002
roku w sprawie zasad wynajmo−
wania lokali, wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu
miasta Płocka,
3) UCHWAŁA NR 1010/LXII/06
w sprawie nadania statutów jed−
nostkom organizacyjnym pomocy
społecznej działającym na terenie
miasta Płocka,
4) UCHWAŁA NR 1011/LXII/06
w sprawie zmiany Uchwały Nr
916/LIV/06 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 r. w spra−
wie określenia zadań rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
przeznaczenia na nie środków
Państwowego Funduszu Rehabi−
litacji Osób Niepełnosprawnych
na rok 2006, zmienionej Uchwałą
Nr 941/LVI/06 Rady Miasta
Płocka z dnia 30 maja 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr
916/LIV/06 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 r. w spra−
wie określenia zadań rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
przeznaczenia na nie środków
Państwowego Funduszu Rehabi−
litacji Osób Niepełnosprawnych
na rok 2006 oraz Uchwałą
990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia
2006 r. w sprawie zmiany Uch−
wały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta
Płocka z dnia 28 marca 2006 r.
w sprawie określenia zadań reha−
bilitacji zawodowej i społecznej
oraz przeznaczenia na nie środ−
ków Państwowego Funduszu Re−
habilitacji Osób Niepełnospraw−
nych na rok 2006,
5) UCHWAŁA NR 1012/LXII/06
w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Miasta Płocka z orga−
nizacjami pozarządowymi i inny−
mi podmiotami, prowadzącymi
działalność pożytku publicznego,
działającymi na terenie Miasta
Płocka na 2007 rok”,
6) UCHWAŁA NR 1013/LXII/06
w sprawie zmiany Uchwały Nr
869/L/05 Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 r. w spra−
wie przyjęcia Miejskiego Progra−
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mu Profilaktyki i Rozwiązywa−
nia Problemów Alkoholowych na
terenie miasta Płocka na rok
2006 zmienionej Uchwałą Nr
942/LVI/06 Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006 r.,
7) UCHWAŁA NR 1014/LXII/06
w sprawie zmiany warunków pra−
cy i płacy Rzecznika Konsumen−
tów,
8) UCHWAŁA NR 1015/LXII/06
w sprawie przyjęcia Projektu pn.
„Uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie miasta Płoc−
ka”,
9) UCHWAŁA NR 1016/LXII/06
w sprawie zmiany uchwały Nr
364/XIX/03 Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2003 roku,
zmienionej uchwałami: uchwałą
Nr 433/XXII/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 16 marca 2004 ro−
ku, uchwałą nr 733/XLIII/05 Ra−
dy Miasta Płocka z dnia 28 czer−
wca 2005 roku oraz uchwałą nr
923/LIV/06 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 roku,
10) UCHWAŁA NR 1017/LXII/06
w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Płocka,
11) UCHWAŁA NR 1018/LXII/06
w sprawie przystąpienia do spo−
rządzenia Miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w rejonie
ulic: Kolejowej, Kościelnej i Do−
brzykowskiej na osiedlu Radzi−
wie w Płocku,
12) UCHWAŁA NR 1019/LXII/06
w sprawie wydzierżawienia nie−
ruchomości gruntowej stanowią−
cej własność Gminy Płock przy
ulicy Sierpeckiej w Płocku,
13) UCHWAŁA NR 1020/LXII/06
w sprawie wydzierżawienia grun−
tu stanowiącego własność Gminy
Płock przy ulicy Sierpeckiej
w Płocku,
14) UCHWAŁA NR 1021/LXII/06
w sprawie wydzierżawienia nie−
ruchomości gruntowej stanowią−
cej własność Gminy Płock przy
ulicy Sierpeckiej w Płocku,
15) UCHWAŁA NR 1022/LXII/06
w sprawie wydzierżawienia grun−
tu stanowiącego własność Gminy
Płock przy ulicy Nałkowskiej
w Płocku,
16) UCHWAŁA NR 1023/LXII/06
w sprawie nieodpłatnego przeję−
cia na rzecz Gminy Płock nieru−
chomości zabudowanej, stano−
wiącej własność Skarbu Państwa,
17) UCHWAŁA NR 1024/LXII/06
w sprawie nieodpłatnego przeję−
cia na rzecz Gminy Płock nieru−
chomości niezabudowanej stano−
wiącej własność Skarbu Państwa,
18) UCHWAŁA NR 1025/LXII/06
w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomo−
ści oraz zwolnień od tego podat−
ku,
19) UCHWAŁA NR 1026/LXII/06
w sprawie otrzymania dofinanso−
wania projektu pn. ”Przebudowa
i modernizacja ulicy Tumskiej
wraz z infrastrukturą w Płocku –
etap II i III”.

Radni zapoznali się z informacją na temat realizacji uchwały
o współpracy ze szkołami wyższymi. W skrócie przedstawił ją
zastępca prezydenta Piotr Kubera.

O uczelniach i dla uczelni
W 2006 roku miasto wspierało
płockie szkoły wyższe w zakresie
rozwoju i modernizacji lokalowej.
Płocka politechnika otrzymała w su−
mie 204 tys. zł, z czego większość
– 114 tys. zł – wykorzystała na zakup
sprzętu komputerowego i urządzeń
laboratoryjnych. Resztę spożytkowa−
ła na wymianę dachu na części gma−
chu wydziału mechaniki oraz remont
laboratoriów instytutu chemii.
Wyższe Seminarium Duchowne sko−
rzystało z 80 tys. zł. Władze uczelni
przeznaczyły je na: modernizację cen−
tralnego ogrzewania, wymianę okien
oraz na wyposażenie sal dydaktycznych
w sprzęt audiowizualny.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodo−
wa w 2006 roku otrzymała dotację celo−
wą w wysokości 50 tys. zł na pokrycie
bieżących kosztów utrzymania Domu
Studenta. Ponadto w budżecie miasta
zostało zabezpieczone 72 tys. zł na re−
mont budynku dydaktycznego przy ul.
Kościuszki 20. Uczelnia otrzymała rów−
nież zgodę na budowę łącznika pomię−
dzy budynkiem południowym i północ−
nym, zmianę sposobu użytkowania czę−
ści budynku z funkcji mieszkaniowej na
usługową – hotel oraz na budowę kana−
lizacji deszczowej w ul. Zacisze i Pl. Dą−
browskiego.
Gmina Płock wyraziła również zgodę
na zajęcie przez Szkołę Wyższą im. Pa−
wła Włodkowica nieruchomości o pow.
429 mkw. przy al. Kilińskiego z przez−
naczeniem na cele budowlane.
24 marca 2006 roku Płock i Uniwer−
sytet Warszawski podpisały porozumie−
nie o współpracy, w ramach której pro−
wadzone będą prace nad procesami roz−
woju społeczno−gospodarczego Płocka,
ze szczególnym uwzględnieniem aspektu
przestrzennego tych procesów.
Miasto w ramach współpracy ze
szkołami wyższymi pomaga również
pozyskiwać wykwalifikowaną kadrę
naukową poprzez zastosowanie prefe−
rencyjnych warunków nabycia miesz−
kań i działek budowlanych pod zabu−
dowę jednorodzinną dla nauczycieli
akademickich.
Uczelnie wyższe mogą również li−
czyć na dotację od miasta przezna−
czoną na wzbogacanie księgozbioru
bibliotek. PWSZ otrzymała w 2006
roku 50 tys. zł, za które sfinansowała
publikację wydawnictwa uczelniane−
go oraz zakup książek do biblioteki
uczelnianej.
W ramach współpracy ze szkołami
wyższymi Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta przekazał
PWSZ i SW im. Pawła Włodkowica ma−
teriały informacyjno−edukacyjne, doty−
czące problematyki przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, a Oddział Promo−
cji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
zapewnił udział czterech studentów
z PWSZ w Międzynarodowym Obozie
Młodzieżowym, zorganizowanym przez
miasto partnerskie Mytiszczi. Ponadto
uczelnia ta otrzymała 15 tys. zł na Stu−

dencki Festiwal Piosenki „Katorga” oraz
koncert chóru Vox Juventutis.
Miasto było także współorganizato−
rem Juwenaliów (20 tys. zł) oraz udziału
Zespołu Tańca Ludowego „Masovia”
w targach we francuskim Auxerre.
W roku akademickim 2005/2006 Pre−
zydent ogłosił I edycję konkursu pn.
„Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace
licencjackie i magisterskie. Laureaci
konkursu otrzymali nagrody pieniężne
i dyplomy.
Studenci, którzy uczą się na płockich
uczelniach mogą korzystać z programu
stypendialnego w ramach wyrównywa−
nia szans edukacyjnych. Stypendia unij−
ne pn. „Ze stypendium po tytuł” są kie−
rowane do uczniów posiadających za−
meldowanie na terenie Płocka i znajdu−
jących się w trudnej sytuacji materialnej.
Maksymalna wysokość stypendium wy−
nosi 200 zł miesięcznie i jest przyznawa−
na na 10 miesięcy. Ze stypendium sko−
rzystało 39 studentów.
Radny Piotr Nowicki apelował do
władz, aby więcej środków przeznacza−
ły na wspieranie bazy lokalowej, wzbo−
gacanie księgozbiorów uczelni i na ścią−
gnięcie do Płocka wykwalifikowanej ka−
dry naukowej.
Radny Andrzej Nowakowski chciał
wiedzieć, jak naprawdę wygląda współ−
praca miasta z uczelniami wyższymi, czy
władze Płocka spotykają się z przedsta−
wicielami szkół.
Nowakowski wspomniał również,
że wszystkie uczelnie powinny mieć
równe szanse. – Czy miasto ma jakiś
pomysł, aby współpraca np. z Pań−
stwową Wyższą Szkołą Zawodową
układała się równie dobrze, jak z po−
litechniką? – pytał.
– Robimy wszystko, aby współpraca
była jednakowa – mówił prezydent Mi−
rosław Milewski. – Ale nie możemy ni−
kogo zmuszać, aby chciał z nami poroz−
mawiać. Wiele razy wyciągaliśmy ręce
w stronę PWSZ, ale nie było zazwyczaj
żadnego odzewu lub wręcz byliśmy kry−
tykowani za chęć pomocy z naszej stro−
ny. Tak było np. w sytuacji, gdy przeka−
zaliśmy uczelni z 99−procentową bonifi−
katą budynki pod internat.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodo−
wa nie przystąpiła również do konkursu
„Dyplom dla Płocka”. – To duża strata
dla studentów – mówił Piotr Kubera.
Zygmunt Buraczyński wspomniał
również, aby przywrócić konwent rekto−
rów. – W statucie zapisaliśmy, że wszyst−
kie decyzje w stosunku do miasta będą
zapadały jednomyślnie – wyjaśniał prof.
Janusz Zieliński, związany z płocką po−
litechniką i jeden z twórców konwentów
rektorów. – Po roku działania jedna
z uczelni zerwała współpracę, więc nie
było sensu dalszego działania.
Zieliński podziękował za cztery la−
ta wsparcia uczelni wyższych przez
miasto i wyraził nadzieję, że w na−
stępnych latach współpraca będzie
układała się jeszcze lepiej.
Małgorzata Domańska
Sygnały Płockie

Nowe stawki podatku
Radni ustalili wysokości stawek
podatku od nieruchomości oraz za−
sady zwolnień od tego podatku.
Od 1 stycznia 2007 roku podatnicy
zapłacą następujące kwoty podatku:
1. od gruntów:
a. związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowa−
nia w ewidencji gruntów i budyn−
ków – 0,69 zł od 1 mkw. powierz−
chni,
b. pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elek−
trowni wodnych – 3,65 zł od 1 ha
powierzchni,
c. pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicz−
nego – 0,22 zł. od 1 mkw. powierz−
chni,
2. od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych – 0,46 zł od 1
mkw. powierzchni użytkowej,
b. związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 18,60 zł
od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
c. zajętych na prowadzenie dzia−
łalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 8,66 zł od 1 mkw. po−
wierzchni użytkowej,
d. zajętych na prowadzenie dzia−
łalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych
– 3,71 zł od 1 mkw. powierzchni
użytkowej,
3. pozostałych:
a. o powierzchni nie przekraczają−
cej 12 mkw., w tym zajętych na pro−
wadzenie odpłatnej statutowej dzia−
łalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego –
3,12 zł od 1 mkw. powierzchni
użytkowej,
b. o powierzchni powyżej 12
mkw., w tym zajętych na prowadze−

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgło zgłoszone między sesjami
i podczas LXII sesji Rady Miasta
w dniu 24 października 2006 roku:
Barbara Smardzewska−Czmiel
Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Proszę o wprowadzenie do Wielolet−
niego Planu Inwestycyjnego i zabez−
pieczenie środków finansowych na
budowę toru do uprawiania ekstre−
malnych odmian kolarstwa górskiego.
Józef Czurko

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Kto finansuje program profilaktyki
nowotworów jelita grubego? Dlacze−
go szpital na Winiarach żąda dodatko−
wych opłat?
Jan Robakiewicz

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Proszę o naprawę nawierzchni asfal−
towej ul. Piasta Kołodzieja.
(j)
Sygnały Płockie

nie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organi−
zacje pożytku publicznego – 6,23 zł
od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
3. Od budowli – 2 proc. ich war−
tości.
Z podatku od nieruchomości
zwalnia się:
– budynki lub ich części zajęte na
potrzeby prowadzenia przez spół−
dzielnie mieszkaniowe działalności
wśród dzieci i młodzieży w zakresie
oświaty, wychowania, nauki i tech−
niki, kultury fizycznej i sportu
– nieruchomości lub ich części za−
jęte na potrzeby ochotniczych straży
pożarnych w zakresie ich działalno−
ści statutowej
– budynki i grunty stanowiące
własność (współwłasność) gminy,
o ile nie są we władaniu osób fizycz−
nych, osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych nie mających oso−
bowości prawnej
W 2007 roku maksymalne stawki
podatkowe wzrosną o 0,9 proc.
w porównaniu do roku poprzednie−
go. – To niewielki wzrost, który do−
tyczy tylko kilku pozycji, więc może
w ogóle pozostawić stawki, które
obowiązują w tym roku – apelował
radny Andrzej Nowakowski. – Po−
każemy w ten sposób płocczanom, że
w naszym mieście podatki nie idą
w górę.
– Podatki dla mieszkańców pozo−
stają bez zmian – wyjaśniał prezy−
denta Mirosław Milewski. – Zmie−
niają się nieznacznie jedynie na
przykład od prowadzenia działalno−
ści gospodarczej. Chodzi tu przede
wszystkim o duże firmy, np. Orlen.
Nie chcemy z tego rezygnować, gdyż
w dużej mierze zasilają one budżet
miasta.
Wyjaśnienia Prezydenta przekona−
ły radnych. Za przyjęciem uchwały
zagłosowało 12 radnych, czterech
było przeciw, a pięciu wstrzymało
się od głosu.
Małgorzata Domańska

Nowe
działki
Gmina Płock nieodpłatnie przej−
mie od Skarbu Państwa dwie nieru−
chomości. Obie znajdują się przy
ul. Kazimierza Wielkiego. Jedna
o powierzchni 0,0856 ha to teren
zielony przy spichlerzu, a druga
– 0,0336 ha znajduje się przy ul.
Kazimierza Wielkiego 6 b i jest za−
budowana.
Zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym, do zadań własnych gmi−
ny należy zaspakajanie potrzeb
wspólnoty, w tym sprawy z zakresu
ładu przestrzennego, gospodarki te−
renami i ochrony środowiska.
Przejęcie na własność tych
dwóch nieruchomości pozwoli na
realizację zadań statutowych gmi−
ny.
(m.d.)

Urzędowy audyt
z sukcesem
W 2004 roku podjęto decyzję o stwo−
rzeniu – na bazie istniejącego Systemu
Zarządzania Jakością – zupełnie nowej
struktury, rozszerzonej o wymagania
norm ISO 14001:2005 (zarządzanie śro−
dowiskowe), ISO 18001:2004/OHSAS
(bezpieczeństwo i higiena pracy) oraz
BS 7799, a później ISO 27001:2005
(bezpieczeństwo informacji). Niezależ−
nie od tego w zakresie zarządzania śro−
dowiskowego w 2005 roku rozpoczęto
wdrożenie wymagań Rozporządzenia
Rady i Parlamentu Europejskiego nr
761/2001, dopuszczającego dobrowolny
udział organizacji w systemie ekozarzą−
dzania i audytu we Wspólnocie
(EMAS)*.
We wrześniu i październiku 2006
roku odbyły się w Urzędzie Miasta
Płocka audyty certyfikacyjne na zgod−
ność Zintegrowanego Systemu Zarzą−
dzania z wymaganiami norm ISO
14001:2005, PN−N 18001:2004/OH−

SAS oraz ISO 27001:2005. Proces au−
dytowania zakończył się sukcesem
20 października.
Jesteśmy pierwszym w Polsce urzę−
dem administracji samorządowej, który
budując Zintegrowany System Zarzą−
dzania uwzględnił wymagania z zakresu
bezpieczeństwa informacji.**
Zapewnienie poufności oraz integral−
ności przechowywanych i przetwarza−
nych danych ma zasadnicze znaczenie
dla zagwarantowania praworządnego
wykonywania ustawowych zadań oraz
buduje wizerunek wiarygodnego partne−
ra zarówno na płaszczyźnie administra−
cyjnej, jak i biznesowej.
C.D.
* weryfikacja EMAS nastąpi w ma−
ju 2007 r. co wynika z harmonogramu
realizacji projektu NEWST−LIFE
** zintegrowany system zarządza−
nia posiadają Gliwice i Jarocin, ale bez
bezpieczeństwa informacji, a Jarocin
także bez bhp.

Będzie plan
Miasto przystąpi do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położo−
nych w rejonie ulic: Kolejowej, Ko−
ścielnej i Dobrzykowskiej w Radzi−
wiu. Zgodę wyrazili radni na ostatniej
sesji.
Zgodnie z przepisami, przed podję−
ciem uchwały Prezydent wykonuje ana−
lizy, dotyczące zasadności przystąpienia
do zmiany planu i stopnia zgodności
przewidywanych w nim rozwiązań
z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania prze−
strzennego gminy.

Sporządzenie mpzp umożliwi rozwią−
zanie problemów, które występują na
tym terenie, czyli np. brak właściwej ko−
munikacji o charakterze lokalnym i do−
jazdowym, zagrożenie powodzią, nie−
kontrolowana urbanizacja, brak usług
o charakterze lokalnym. Miejscowy plan
pozwoli też na stworzenie podstaw dla
inwestowania na tym terenie uwzględ−
niających m.in. uwarunkowania przy−
rodnicze, relację z terenami sąsiednimi,
kształtowanie przestrzeni publicznych
i systemów zieleni oraz warunki dla za−
budowy uwzględniające potencjalne za−
grożenie powodzią.
(m.d.)

Kasa na deptak
Na ostatniej sesji Rady Miasta
upoważniono Prezydenta Płocka do
przyjęcia dofinansowania ze środ−
ków Europejskiego Funduszu Roz−
woju Regionalnego w ramach Zinte−
growanego Programu Regionalnego
2004−2006 na przebudowę i moder−
nizację ulicy Tumskiej wraz z infra−
strukturą – etap II i III do kwoty 2
mln 995 tys. 446 zł.

W związku z tym niezbędne było usta−
nowienie zabezpieczenia, dotyczącego
zobowiązań, wynikających z umowy do−
finansowania wraz z należnymi odsetka−
mi na okres pięciu lat od daty podpisania
umowy. Miasto, jako formę zabezpie−
czenia, zaproponowało weksel własny
„in blanco" wraz z deklaracją wekslową.
Radni zgodzili się na taką propozycję: 13
było „za", a pięciu – „przeciw". (m.d.)

Zmiana stref
Uchwała Rady Miasta z grudnia
2003 roku określa strefy przewozowe
dla autobusów Komunikacji Miejskiej,
które jeżdżą po Płocku oraz po sąsied−
nich gminach. Na ostatniej sesji, 24
października, wprowadzono do niej
zmiany. Dzięki nim rozszerzono strefy
przewozowe: przystanek Borowiczki
Pieńki II na linii nr 30 przyłączono do
strefy A, a przystanek przy ul. Szeligi

na linii nr 28 do strefy B. Uruchomiono
również nową linię nr 36, która – jak
czytamy w uchwale – pozwoli na roz−
szerzenie oferty w zakresie świadczenia
usług przewozowych na terenie gminy
Słupno.
Linię nr 4 wydłużono o przystanek
Bielska Sierpecka Cmentarz Komu−
nalny. Pozwoli to na współpracę
z gminą Radzanowo.
(m.d.)
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Marek Mokrowiecki, Krzysztof Dmoszyński i Andrzej Szczech
otrzymali w tym roku statuetki

MAŁGORZATA DOMAŃSKA

Jesteś przyjacielem

Pomoc dla rodaków
Trzyletnia Skoda Fabia trafi do
Polaków mieszkających w Bielcach
i okolicach.
– Gdy odwiedziliśmy tamte rejony,
okazało się że potrzeby Polaków są bar−
dzo duże – mówił zastępca prezydenta
Tomasz Kolczyński. – Polskie Towarzy−
stwo Medyczne zwróciło się do nas o po−
moc w zakupie bądź przekazaniu samo−
chodu na rzecz tej placówki. W Płocku
spotkaliśmy się z dużą przychylnością
władz OrlenGazu, które zdecydowały się
ofiarować pojazd.
Uroczyste przekazanie odbyło się
przed ratuszem 13 października. Kluczyki
odebrała prezes Polskiego Towarzystwa
Medycznego w Bielcach Angela Boguc−

ka. – Nasze Towarzystwo prowadzi hospi−
cjum domowe, czyli musimy dojeżdżać do
przewlekle chorych i osób samotnych
– opowiadała. – Do tej pory był to dla nas
duży problem. Teraz wszystko się zmieni.
Towarzystwo działa od 1995 roku
i zajmuje się ok. 90 pacjentami. Skoda
Fabia będzie pomocna nie tylko w dotar−
ciu do Polaków potrzebujących pomocy
lekarza czy pielęgniarki, ale będzie rów−
nież dowozić leki.
Wraz z samochodem do Bielc poje−
dzie również lodówka i kuchenka mikro−
falowa. Sprzęt od sponsorów pozyskał
ratuszowy Oddział Zarządzania Kryzy−
sowego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych.
(m.d.)

Urolodzy w Płocku

Przyznawane są od 5 lat przez śro−
dowisko osób niepełnosprawnych
tym, którzy działają na ich rzecz z po−
trzeby serca i bez formalnego obo−
wiązku. Werdykt kapituły, która skła−
da się z laureatów nagrody z poprzed−
nich lat, ogłoszony został 15 paździer−
nika w kościele św. Jakuba w Imielni−
cy podczas mszy, którą odprawił bp
Roman Marcinkowski.
Krzysztof Dmoszyński – prezes
Wisły Płock – doceniony został za or−
ganizacje meczów charytatywnych dla
ratowania życia i zdrowia ciężko cho−
rych młodych ludzi m.in. Zbyszka
chorego na białaczkę i Bartka, który
przeszedł przeszczep serca. Włączył
się też w przygotowanie zbiórki pie−
niędzy dla osoby cierpiącej na dystro−
fię mięśniową – na leczenie za granicą.
Od sześciu lat przekazuje na aukcje
– prowadzone przed koncertami cha−
rytatywnymi Silnych Razem – plaka−
ty, piłki z podpisami gwiazd, medale.
Płacił z prywatnych pieniędzy za nau−
kę pisania i czytania niepełnosprawne−
go kibica Wisły Fabiana.
Dyrektor Teatru Dramatycznego
– Marek Mokrowiecki to przede
wszystkim przyjaciel Teatru Integra−
cyjnego, który wspiera i z którym
współpracuje od sześciu lat. Towarzy−
szył zespołowi w podróżach i spekta−

du na interdyscyplinarny charakter
posiedzenia do udziału zaproszono
także miejscowych lekarzy dermato−
logów. Oddział Urologii Wojewódz−
kiego Szpitala Zespolonego w Płoc−
ku zaprezentował swoje prace kli−
niczne; lek. med. Ryszard Mońdziel
mówił o raku gruczołu krokowego
w materiale urologii WSzZ, a dr n.
med. Grzegorz Pydziński o własnej
metodzie znieczulenia do zabiegów
URS−L.
Goście zwiedzili Muzeum Mazo−
wieckie, katedrę i Starówkę oraz za−
poznali się ze zbiorami TNP.
(j)

W rok po otwarciu Miejskiego Cen−
trum ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi (OP) zorganizowane
zostało Forum tych organizacji. Spot−
kanie, które poprowadził Kazimierz
Cieślik – Pełnomocnik Prezydenta ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarzą−
dowymi, odbyło się w piątek 20 paź−
dziernika w auli ratusza. Jego celem
było podsumowanie dotychczasowej
działalności Pełnomocnika i przedsta−
wienie planów na przyszłość. Centrum
powstało, aby ułatwić współpracę
płockich organizacji z Urzędem Mia−
sta i placówkami miejskimi. Przez rok
tworzona była formalna struktura Cen−
trum. Powołany został m.in. zespół
konsultacyjny – składający się
z przedstawicieli OP i miasta – który
ma wspierać pełnomocnika w działa−

Czekamy na pomysły
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niach, opiniować akty prawa lokalne−
go, doradzać i składać propozycje do−
tyczące zadań organizacji pozarządo−
wych w mieście.
O krytyczną i rzeczową ocenę, a tak−
że o dalsze pomysły co do form współ−
pracy poprosił na początku spotkania
prezydent Mirosław Milewski. – Go−
rąco zachęcam do zgłaszania takich
nowych pomysłów. My bardzo szybko
i bardzo chętnie pozbędziemy się kom−
petencji samorządu w zakresie organi−
zacji życia społecznego. Nie dlatego,
że nie chcemy, ale dlatego, że organi−
zacje lepiej wykorzystują powierzone
im środki, a zadania wykonują z wię−
kszą pasją.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

13 października w siedzibie Towa−
rzystwa Naukowego Płockiego spot−
kali się urolodzy z Mazowsza na cy−
klicznym posiedzeniu Mazowieckie−
go Oddziału Polskiego Towarzystwa
Urologicznego. Tematem głównym
spotkania były zmiany skórne i na
błonach śluzowych narządów płcio−
wych zewnętrznych. Wykład na ten
temat wygłosił prof. dr hab. med.
Sławomir Majewski – kierownik
Kliniki Dermatologii i Wenerologii
AM w Warszawie, dyrektor Centrum
Diagnostyki i Leczenia chorób prze−
noszonych drogą płciową. Ze wzglę−

klach w Polsce i za granicą. Z zasobów
teatru wypożyczał rekwizyty i stroje,
angażował do pracy aktorów, muzy−
ków i techników. Nieodpłatnie udo−
stępniał też płocką scenę na koncerty
charytatywne, przeglądy twórczości
osób niepełnosprawnych.
Na temat Andrzeja Szczecha kapi−
tuła napisała w uzasadnieniu: „W kole
pomocy dzieciom i młodzieży z cu−
krzycą Polskiego Stowarzyszenia Dia−
betyków jako wolontariusz działa nie−
przerwanie od 1986 r. (dziś jest skar−
bnikiem i członkiem zarządu). Anga−
żuje się w działania na rzecz środowi−
ska osób niepełnosprawnych, a do−
kładniej najbardziej bezbronnych, czy−
li dzieci chorych na cukrzycę poprzez
wspieranie przedsięwzięć podejmowa−
nych przez koło oraz promocję idei in−
tegracji społecznej tych osób z resztą
społeczeństwa. Przez 19 lat wykazał
się opiekuńczością, odpowiedzialno−
ścią i kreatywnością, przez co zdobył
sympatię i zaufanie dzieci. Wszystkie
podejmowane przez koło zadania nie
byłyby możliwe do zrealizowanie,
gdyby nie praca pana Andrzeja”.
Jak co roku po wręczeniu nagród za−
proszono wszystkich na piknik integra−
cyjny, którego głównymi organizatora−
mi były: stowarzyszenie Kolory Życia
i parafia św. Jakuba Apostoła.
(rł)

Do udziału w Forum zaproszono
m.in. Artura Gluzińskiego z Minister−
stwa Pracy i Polityki Społecznej, który
mówił o nowelizacji ustawy o działal−
ności pożytku publicznego i wolonta−
riacie, a także Krzysztofa Noworytę
z Narodowego Centrum Kultury i An−
nę Żak ze stowarzyszenia BORIS.
Forum było też okazją do przedsta−
wienia programu współpracy OP
z miastem na 2007 rok. Program został
przyjęty uchwałą na ostatniej sesji. Ja−
ko zadania priorytetowe traktowane są
przede wszystkim szkolenia dla orga−
nizacji, integracja środowiska i propa−
gowanie idei wolontariatu. W poszcze−
gólnych grupach tematycznych – tj.

pomoc społeczna, zdrowie, rekreacja
czy kultura, wymieniane są m. in. or−
ganizowanie centrów mediacji, wspie−
ranie rodzin wielodzietnych, zapew−
nianie usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania, ułatwienie dostępu do
lekarza sportowego, ochrona i promo−
cja zabytków miasta czy edukacja eko−
logiczna płocczan.
Z dokumentu wynika również, że
obok wsparcia finansowego na kon−
kretne działania organizacje mogą li−
czyć na pomoc miasta w uzyskaniu lo−
kalu wykorzystywanego na ich statu−
tową działalność, czy nieodpłatne wy−
pożyczenie pomieszczeń na konferen−
cje, szkolenia i spotkania okoliczno−
ściowe.
(rł)
Więcej o CWOP na stronie
www.ump.pl/cwop
Sygnały Płockie
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Asfalty wysokiej jakości
Największa i najnowocześniejsza
w Polsce instalacja do produkcji poli−
meroasfaltów ORBITON w spółce
Orlen Asfalt pracuje już od września,
ale uroczyste jej otwarcie miało miej−
sce 20 października. Przez niemal 2
miesiące prowadzony był rozruch
technologiczny, sprawdzano czy
wszystko pracuje jak należy i przy
okazji wyprodukowano około 20 tys.
ton asfaltów modyfikowanych.
To asfalt nowej generacji i choć
stanowi zaledwie 5% masy z jakiej
buduje się drogi, jest jej bardzo waż−
nym elementem, wiążącym pozosta−
łe składniki. Jeśli jest kiepskiej jako−
ści to nawierzchni a kruszy się, albo
topi się latem przy wysokich tempe−
raturach. Polska leży w klimacie
o dużej rozpiętości temperaturowej
i tradycyjne asfalty nie spełniają wy−
magań. Dlatego coraz częściej na
świecie asfalt zastępuje się polime−
roasfaltem, który jest bardziej odpor−
ny na pękanie i powstawanie kolein
i może być produkowany w kilku ro−
dzajach, w zależności od miejsca je−
go przeznaczenia. Technologia pro−
dukcji polimeroasfaltów została
opracowana i jest nadzorowana
przez własny Dział Technologii, Ba−
dań i Rozwoju.
Nowy rodzaj asfaltów pod rynkową
nazwą ORBITON produkowany jest
w Płocku i w Trzebinii, gdzie spółka
ma swą filię. W Płocku zbiornik na su−
rowiec ma pojemność 10 tys. m sześc.
i jest jednym z największych w Euro−
pie. Proces produkcji jest całkowicie
zautomatyzowany – bezpośredni kon−

Na Podolszycach ma powstać nowo−
czesne centrum handlowe. Początkowo
inwestorem miała być firma Erabud,
która dzierżawiła, a potem kupiła teren
od Miejskiego Towarzystwa Budownic−
twa Społecznego. Później z budową,
która jeszcze fizycznie się nie rozpoczę−
ła, związał się Sobiesław Zasada – raj−
dowiec. Teraz do gry przystępuje irlan−
dzka grupa kapitałowa Caelum Deve−
lopment. Wraz z konsorcjum firm zwią−
zanych z Sobiesławem Zasadą to ona
jest deweloperem Galerii Wisła, która
powstanie tuż za Auchan i Obi.
Centrum handlowe będzie miało 54
tys. mkw. powierzchni, z czego 22 tys.
mkw. stanowić będą powierzchnie han−
dlowe. W Galerii Wisła znajdzie się oko−
ło 100 sklepów. Na parterze obok salo−
nów i punktów usługowych, przewidzia−
no delikatesy spożywcze, które klientom
proponować będą produkty najwyższej
jakości. Pierwsze piętro w całości przez−
naczone zostało dla salonów mody, re−
stauracji oraz kawiarni. Na drugim pię−
trze znajdzie się wielosalowe kino.
Kierowcom galeria chce zapewnić
700 miejsc parkingowych, w większo−
ści w garażu podziemnym.
Tomasz Kałwa – prezes zarządu Ga−
lerii Wisła oraz David Sharkey
– główny właściciel Caelum Develop−
ment zgodnie przyznają, że centrum
handlowe na Podolszycach będzie:
Sygnały Płockie

W Płockim Parku Przemysło−
wo−Technologicznym zakoń−
czył się pierwszy etap budowy
dróg wewnętrznych

Jest dojazd

takt z produktem pracownik może
mieć jedynie przy załadunku gotowego
wyrobu. Jest on gromadzony w zbior−
nikach mających pojemność po 300 m
sześc., z nich nalewany jest do cystern
i tym środkiem transportu dostarczany
do klientów. Wydajność nowej instala−
cji to 500 ton asfaltów modyfikowa−
nych na dobę. Łączny koszt budowy
(wraz z parkiem zbiorników), która
trwała od lipca 2004 roku, wyniósł 40
mln złotych.

Obecny na uroczystym otwarciu Piotr
Stomma – podsekretarz stanu ds. dro−
gownictwa w Ministerstwie Transportu
podkreślał, że w ciągu najbliższych kil−
kunastu lat będziemy mogli wydać na
budowę dróg 120 – 150 mld zł. Do wy−
budowania 1 km autostrady potrzeba
1000 ton asfaltu. Dlatego przed spółką
stoi poważne wyzwanie, by drogowcom
materiał zapewnić, by mieli z czego no−
we drogi budować i stare remontować.
E. Jasińska

Galeria Wisła na Podolszycach

Trzecie podejście
obiektem o rodzinnym charakterze.
Chcemy zaproponować płocczanom
bogatą ofertę handlowo−rozrywkową.
Komercjalizacją Galerii Wisła, na
mocy podpisanej umowy, zajmuje się
firma Cushman & Wakefield Polska.
Projekt centrum powstał w krakow−

skiej pracowni architektonicznej SAP−
Projekt−Południe.
Według przedstawicieli Caeleum
Development otwarcie obiektu zapla−
nowano w pierwszym półroczu 2008
roku, a całkowity koszt inwestycji wy−
niesie 135 mln zł.
M.D.

Prace były prowadzone od sierpnia.
20 października oddano do użytku
zmodernizowaną ulicę Długą (od
skrzyżowania z ul. Łukasiewicza do
skrzyżowania z ul. Zglenickiego).
Droga ma 2,3 km długości i sześć me−
trów szerokości. Roboty obejmowały
również budowę infrastruktury towa−
rzyszącej, czyli sieci elektrycznej, ka−
nalizacji i oświetlenia. Prace koszto−
wały ponad 5 mln 154 tys. zł.
Do końca bieżącego roku drogowcy
chcą zbudować w sumie 9,3 km dróg
wewnętrznych na terenie Płockiego
Parku Przemysłowo−Technologiczne−
go. Wartość całej inwestycji wyniesie
ponad 18 mln 282 tys. zł.
Na prawie 200 hektarach wokół Or−
lenu już wcześniej (we wrześniu) wła−
dze Parku doprowadziły wodociągi,
kanalizację i infrastrukturę telekomu−
nikacyjną opartą na światłowodach.
Przypomnijmy, że pod koniec ubieg−
łego roku wyremontowano i przebudo−
wano były Zespół Szkół Ochrony Śro−
dowiska przy ul. Zglenickiego. Dziś
mieści się tam centrum administracyj−
no−biurowe PPP−T. Do tej pory ma
w nim siedzibę 14 firm, które zatrudnia−
ją ok. 350 osób. Niedługo ich przybę−
dzie, gdyż władze Parku prowadzą na−
bór pracowników dla swych partnerów−
inwestorów: KTI Poland – 200 osób,
PCC Rokita – 23 osoby oraz Bertschi
Poland – 50 osób.
(m.d.)

Caelum Development – irlan−
dzka grupa kapitałowa, która działa
na polskim rynku od 2004 roku. Jest
właścicielem takich obiektów han−
dlowych jak: Galeria Askana w Go−
rzowie Wielkopolskim, Centrum
Max w Tarnowie, budynku Real
w Rzeszowie, kompleksu handlowo−
biurowego Pasaż Kaliski w Kaliszu
oraz obiektów biurowych, m.in.
Wilcza House w Warszawie.
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Stop piratom!
Płoccy policjanci walczą z wariatami
drogowymi. I są już wyniki. Niedawno
została przeprowadzona akcja pod
kryptonimem „prędkość”. Trwała 24
godziny. – W tym czasie funkcjonariu−
sze sekcji ruchu drogowego skontrolo−
wali 107 pojazdów – opowiada Mariusz
Gierula, rzecznik prasowy policji.
66 kierowców otrzymało mandat za
przekroczenie dozwolonej prędkości
na łączną sumę 10 tys. 850 złotych.
Dziesięciu kierowców, którzy jechali
za szybko „złapało się” na wideoradar.

Czterem osobom zatrzymano dowody
rejestracyjne. Kierowcy ci sprowadzili
pojazdy z zagranicy i nie przerejestro−
wali ich w ciągu 30 dni. – Aż trzem
prowadzącym odebraliśmy prawo ja−
zdy – mówi rzecznik – na przykład 30−
letniemu motocykliście, który na dro−
dze krajowej nr 62, w miejscu gdzie
jest ograniczenie do 50 kilometrów na
godzinę jechał aż 139. Dodatkowo kil−
ka razy wyprzedzał na ciągłej linii.
Dostał 10 punktów karnych i policjan−
ci skierowali wniosek do sądu. (m.d.)

Kronika policyjna
* Nieznany sprawca wyrwał z ręki
mężczyźnie telefon komórkowy.
Do zdarzenia doszło przy ul. Rem−
bielińskiego.
* 18−letni płocczanin zbił lusterko, przed−
nią szybę oraz zarysował lakier
w Oplu Astrze. Sprawca został zatrzy−
many w pościgu policji.
* Dwóch mężczyzn pobiło nieletniego
płocczanina i zabrało mu telefon
komórkowy. Do zdarzenia doszło
przy ul. Skłodowskiej.
* 48−letnia kobieta, kierująca Volkswa−
genem Polo nie ustąpiła pierwszeń−
stwa przejazdu i zderzyła się z moto−
cyklem, kierowanym przez 17−let−
niego płocczanina. Motocyklista zo−
stał przewieziony do szpitala. Wy−
padek miał miejsce przy ul. Biel−
skiej.
* Z otwartego mercedesa, zaparkowa−
nego przy ul. Wiadukt złodzieje za−
brali telefon komórkowy oraz pie−
niądze.
* Nieznany sprawca próbował ukraść
VW Passata, stojącego przy ul.
Otolińskiej. Nie udało mu się to,
gdyż w pojeździe zamontowane by−
ły dobre zabezpieczenia. Mężczyz−
na jedynie uszkodził zamek i ukradł
notes.
* W al. Piłsudskiego 63−letni kierowca
Opla Astry potrącił na oznakowanym
przejściu dla pieszych 95−letniego
płocczanina, który z obrażeniami cia−
ła trafił do szpitala.
* Policjanci zatrzymali autobus Polskie−
go Expressu, który w podpłockim
Słupnie wyprzedzał kolumnę poja−
zdów na podwójnej linii ciągłej. Pod−
czas kontroli funkcjonariusze ustalili,
że średnia prędkość autobusu na tra−
sie Warszawa−Płock wyniosła 100
km/godz. Ponadto kierowca nie miał
uprawnień do kierowania, gdyż – jak
stwierdził – zgubił je, a nowych jesz−

Biżuteria z szyi
Płoccy policjanci zatrzymali czte−
rech mężczyzn, którzy zrywali kobie−
tom łańcuszki z szyi.
– Sprawcy w biały dzień podbiegali do
ofiar z tyłu, zrywali biżuterię i uciekali
– opowiada Mariusz Gierula. rzecznik
prasowy policji. – Okradzionym kobie−
tom trudno było rozpoznać sprawców.
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Akcja „dyskoteka”

cze nie odebrał. 20 pasażerów auto−
busu musiało się przesiąść do innego
pojazdu. Kierowcy grozi grzywna
w wysokości nawet 5 tys. zł. Niewy−
kluczone, że ukarany zostanie rów−
nież dyspozytor, który dopuścił męż−
czyznę do kierowania autobusem.
* Dwóch mężczyzn w wieku 26 i 27 lat
zdewastowało przydrożną figurkę
z wizerunkiem Świętej Madonny,
która stała w pasie zieleni przy ul.
Dobrzyńskiej. Sprawcy zrzucili fi−
gurkę z cokołu kolumny i Święta Ma−
donna rozpadła się na kawałki. Dzię−
ki informacji uzyskanej od przypad−
kowego płocczanina, policjanci za−
trzymali mężczyzn, którzy byli pod
wpływem alkoholu. Grozi im kara
pozbawienia wolności do pięciu lat.
* Na skrzyżowaniu ul. Lasockiego
z Mickiewicza, 33−letnia płocczanka
kierująca Oplem Vectra, potrąciła
przechodzącą przez jezdnię kobietę,
która z obrażeniami ciała trafiła do
szpitala.
* Nieznany sprawca uszkodził błotniki
sześciu pojazdów zaparkowanych
przy al. Jachowicza. Straty oszaco−
wano na ok. 10 tys. zł.
* Dwóch mężczyzn podeszło do płoc−
czanki i zażądało oddania torebki. Je−
den ze sprawców zranił kobietę no−
żem w rękę, a drugi wyrwał torebkę.
Do zdarzenia doszło w okolicach ul.
Kochanowskiego oraz Żwirki i Wi−
gury.
* Z ul. Bartniczej złodzieje ukradli VW
Golfa. Pojazd został odnaleziony
i oddany właścicielce. W czasie akcji
znaleziono również innego VW Gol−
fa, w którym siedział 21−letni płoc−
czanin. W samochodzie znaleziono
kij baseballowy i inne niebezpieczne
przedmioty. Pojazd został zabezpie−
czony, a mężczyzna trafił do aresztu.
(m.d.)

Funkcjonariusze szacują, że od
września sprawcy dokonali ok. 20 ta−
kich kradzieży, a swoje łupy sprzeda−
wali w lombardach. Policja zatrzymała
w związku z tą sprawą czterech męż−
czyzn w wieku 17−21 lat; trzej to płoc−
czanie, a jeden – Karen S. – pochodzi
z Armenii. Ten ostatni został tymcza−
sowo aresztowany, a wobec mieszkań−
ców naszego miasta zastosowano do−
zór policyjny.
(m.d.)

Płoccy policjanci wypowiedzieli
wojnę kierowcom, którzy poruszają
się w rejonie dyskotek. Funkcjonariu−
sze sprawdzali czy nie prowadzą oni
samochodu pod wpływem alkoholu
lub środków odurzających. Ponadto
policjanci zwracali szczególną uwagę

na tych, którzy łamali przepisy drogo−
we. – Działania przeprowadziliśmy na
terenie całego miasta i powiatu – wy−
jaśnia Mariusz Gierula, rzecznik pra−
sowy policji.
Podczas kontroli funkcjonariusze
sprawdzali także wnętrza pojazdów,
zawartość przewożonych bagaży i stan
techniczny samochodów. Oprócz poli−
cjantów z płockiej komendy w akcji
wzięli udział również funkcjonariusze
z posterunków powiatowych oraz pies
przeszkolony do wyszukiwania narko−
tyków. – Skontrolowaliśmy 53 pojazdy
– opowiada Gierula.
Policjanci zatrzymali 13 dowodów
rejestracyjnych, a 21 kierowców uka−
rali mandatami. Ponadto zatrzymali
dwóch nietrzeźwych, prowadzących
pojazd oraz ujawnili siedem wykro−
czeń porządkowych.
(m.d.)

Wokół szkół bezpieczniej
Strażnicy miejscy opracowali mapę
zagrożeń, które występują w okolicach
płockich szkół.
– Najczęściej dochodzi tam do kra−
dzieży telefonów komórkowych, palenia
papierosów, zaśmiecania i dewastacji
terenu – mówi Jolanta Głowacka, rzecz−
nik prasowy Straży Miejskiej. – Zdarza−
ją się rozboje, pobicia, wymuszenie pie−
niędzy i spożywanie alkoholu.
W związku z tym, że sytuacje takie
zdarzają się coraz częściej płoccy
strażnicy postanowili baczniej przyj−
rzeć się terenom wokół szkół. Prze−
prowadzili również rozmowy z dy−

rektorami, pedagogami oraz rodzica−
mi uczniów. Strażnicy odwiedzili 40
płockich szkół: podstawowych, gim−
nazjów i średnich. Aż w 15 usłyszeli,
że problemem jest zapewnienie odpo−
wiedniego bezpieczeństwa wokół pla−
cówek. Dlatego strażnicy postanowili
pomóc. – Codziennie rejony szkół bę−
dą kontrolowane i obserwowane
przez patrole interwencyjne oraz na−
szych pracowników z referatu szkol−
no−edukacyjnego – mówi Jolanta Gło−
wacka. – Ci ostatni, na wniosek dy−
rektorów, będą prowadzili również
zajęcia edukacyjne.
(m.d.)

Kulami w pojazdy
Policjanci zatrzymali czterech mło−
dych mężczyzn, którzy strzelali do au−
tobusu Komunikacji Miejskiej. – Po−
sługując się bronią pneumatyczną wy−
bili tylną szybę – opowiada Mariusz
Gierula, rzecznik prasowy policji.
– Na szczęście nikt nie odniósł obra−
żeń.
Do zdarzenia doszło przy ul. Prze−
mysłowej. Policja przypuszcza, że
sprawcy oddali więcej strzałów do in−
nych pojazdów, poruszających się po

naszym mieście. Funkcjonariusze za−
trzymali mężczyzn w wieku 20−22 la−
ta. Dwaj z nich to płocczanie, jeden
mieszkaniec powiatu sierpeckiego
oraz jeden Ukrainiec, który czasowo
przebywa w Płocku. Sprawcom zosta−
ną prawdopodobnie postawione zarzu−
ty uszkodzenia mienia. – Niewykluczo−
ne, że odpowiedzą również za spowo−
dowanie niebezpieczeństwa utraty ży−
cia lub zdrowia człowieka – wyjaśnia
Gierula.
(m.d.)

Rozbój na nieletnim
Policjanci zatrzymali 14−letnią dziew−
czynę, która wspólnie z o rok młodszą
koleżanką pobiła 12−letniego chłopaka.
Wszystko zaczęło się w al. Roguc−
kiego. Dziewczyny wyrwały z ręki
młodszemu koledze telefon komórko−
wy. Gdy chłopak próbował odebrać
swoją własność, sprawczynie pobiły
go. Dziewczyny zagroziły również
nieletniemu, że jeszcze raz go pobiją,
jeśli nie przyniesie im do szkoły pie−
niędzy. – Chłopak tego nie zrobił i na−
stolatki znów go zaatakowały – opo−

wiada Mariusz Gierula, rzecznik pra−
sowy policji. – Nie zabrały niczego,
ponieważ spłoszył je nauczyciel.
Chłopak o wszystkim opowiedział
rodzicom, a ci zawiadomili policję.
Starsza dziewczyna już została zatrzy−
mana. Według wstępnych ustaleń mo−
że mieć ona na swoim koncie inne roz−
boje i kradzieże.
Sprawa dziewczyn trafi teraz do są−
du dla nieletnich. Tam zdecydują, ja−
kie środki wychowawcze wobec nich
zastosować.
(m.d.)
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Regulamin utrzymania czystości porządku na terenie miasta Płocka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 4 ust. l i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz
z 2006 r. Nr 144, poz. 1042), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Rada Miasta Płocka uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Płocka, zwany dalej Regulaminem, o następującej treści:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Płocka, zwany dalej „Regulaminem”, określa szcze−
gółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Płocka.
2. Regulamin nie narusza innych przepisów prawa w za−
kresie dotyczącym utrzymania czystości i porządku, a w
szczególności:
1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto−
ści i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008 ze zm.),
2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śro−
dowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62, poz. 628 ze zm.).
4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.),
5) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).
§ 2.
Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Płocka określają:
1)
wymagania w zakresie utrzymania czystości i po−
rządku na terenach nieruchomości oraz na terenach służą−
cych do użytku publicznego dotyczące:
a) prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego
zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym pow−
stających w gospodarstwach domowych, odpadów niebez−
piecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z re−
montów,
b) wymagań w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i in−
nych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego,
c) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myj−
niami i warsztatami naprawczymi,
2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczo−
nych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieru−
chomości i na drogach publicznych oraz wymagania doty−
czące ich rozmieszczania i utrzymania w odpowiednim sta−
nie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględ−
nieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych
w gospodarstwach domowych i innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń,
3) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegają−
cych biodegradacji dopuszczonych do składowania na skła−
dowisku odpadów,
4) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komu−
nalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczo−
nych do użytku publicznego,
5) wymagania w stosunku do właścicieli nieruchomości
w zakresie usuwania nieczystości ciekłych,
6) wykonanie zastępcze,
7) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczo−
nych do wspólnego użytku,
8) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
9) zasady postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi
(dzikimi),
10) sposób wyznaczania obszarów podlegających obo−
wiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania,
11) sankcje z tytułu naruszenia zasad utrzymania porząd−
ku i czystości na terenie miasta Płocka.
§3
Regulamin obowiązuje:
1. właścicieli nieruchomości,
2. właścicieli punktów handlowych, parkingów, obiektów
sportowych itp.,
3. wykonawców robót budowlanych na terenie budowy,
4. przedsiębiorców użytkujących tereny służące komuni−
kacji publicznej,
5. zarządców dróg,
6. zarządców ogródków działkowych,
7. organizatorów imprez o charakterze publicznym,
8. jednostki wywozowe.
§4
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
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1) właściciele nieruchomości – także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytko−
waniu, w tym wspólnoty mieszkaniowe, a także inne pod−
mioty władające nieruchomością na podstawie innych tytu−
łów prawnych. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budyn−
kami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną
własność lokali obowiązki właściciela nieruchomości obcią−
żają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, lub
właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany,
2) odpady komunalne – odpady powstające w gospodar−
stwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpa−
dów, które ze względu na swój charakter lub skład są podob−
ne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
3) odpady komunalne – frakcja sucha – drobne odpady
komunalne, które mogą być poddane recyklingowi lub wy−
korzystane do produkcji paliw alternatywnych, takie jak:
opakowania szklane, opakowania z tworzywa sztucznego po
napojach (Pet−y), folie, inne tworzywa sztuczne, papier, tek−
tura, kartony po napojach (tetrapak), tekstylia, drewno, pusz−
ki, metal, gumy;
4) odpady komunalne – frakcja mokra – zmieszane od−
pady komunalne, które nie mogą być poddane recyklingowi
lub wykorzystane do produkcji paliw alternatywnych, w tym
między innymi resztki spożywcze, obierki, silnie zanie−
czyszczone lub zawilgocone odpady suche oraz inne odpady
komunalne,
5) odpady roślinne – odpady powstające na prywatnych
lub publicznych terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji
i uprawiania oraz odpady pochodzenia roślinnego z ogro−
dów, parków, targowisk, giełd rolnych i cmentarzy,
6) odpady ulegające biodegradacji – odpady komunal−
ne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu
przy udziale mikroorganizmów,
7) odpady komunalne wielkogabarytowe – odpady ko−
munalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na
swoje rozmiary i masę, w typowych pojemnikach na odpady
(np. stare meble, wózki dziecięce, deski, materace itp.),
8) odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych –
odpady powstające w gospodarstwach domowych, np. lam−
py fluorescencyjne, przeterminowane leki, baterie i akumu−
latory, przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania
po farbach,
9) odpady z remontów – odpady komunalne pochodzące
z remontów, obejmujące w szczególności: beton i gruz beto−
nowy, gruz ceglany, materiały ceramiczne i elementy wypo−
sażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny, szkło okienne, drew−
no, papa,
10) selektywne zbieranie odpadów – zbieranie odpadów
komunalnych systemem workowym lub pojemnikowym
z podziałem na frakcję suchą i frakcję mokrą: frakcja sucha
może być zbierana za pomocą odpowiednich pojemników
z podziałem na surowce wtórne, takie jak: szkło (białe, kolo−
rowe), plastik, papier, metal,
11) nieczystości ciekłe – ścieki, tj. wody zużyte na cele
bytowe lub gospodarcze gromadzone przejściowo w zbiorni−
kach bezodpływowych,
12) zbiorniki bezodpływowe – instalacje i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miej−
scu ich powstawania, odpowiadające wymaganiom wynika−
jącym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118),
13) sprzęt elektryczny lub elektroniczny – urządzenia,
których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu
prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycz−
nych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub po−
miaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i za−
projektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprze−
kraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego oraz 1.500 V dla
prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załącz−
niku nr l do ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495),
14) zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny
– sprzęt będący szczególnym rodzajem komunalnych odpa−
dów niebezpiecznych, dla których specjalny schemat postę−
powania określa ustawa wymieniona w pkt. 13,
15) zbierający zużyty sprzęt – prowadzący punkt zbiera−
nia zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego,
w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego
oraz jednostkę wywozową prowadzącą działalność w zakre−
sie odbierania odpadów komunalnych posiadającego zezwo−
lenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania od−
padów komunalnych,

16) pojemniki na odpady komunalne – pojemniki za−
mykane, wykonane z ocynkowanej blachy stalowej lub
z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości me−
chanicznej oraz kontenery wykonane z blachy stalowej, za−
bezpieczone środkiem antykorozyjnym, przystosowane do
opróżniania przez specjalistyczne pojazdy; do zbierania od−
padów dopuszcza się stosowanie worków z folii PE, na za−
sadach określonych w niniejszym Regulaminie,
17) kosz uliczny – urządzenie do gromadzenia odpadów
komunalnych, ustawione w pobliżu punktów handlowych,
na przystankach komunikacji publicznej i przy postojach ta−
xi, w parkach oraz w innych miejscach publicznych o wzmo−
żonym ruchu pieszych,
18) zakład utylizacji odpadów komunalnych – zakład
segregacji surowców wtórnych i kompostowania odpadów
organicznych oraz składania balastu,
19) stacje zlewne – instalacje i urządzenia zlokalizowane
przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczal−
niach ścieków, służące do przyjmowania nieczystości cie−
kłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich
gromadzenia,
20) jednostka wywozowa – zakład będący gminną jed−
nostką organizacyjną lub przedsiębiorca posiadający wydane
przez Prezydenta Miasta Płocka ważne zezwolenie na pro−
wadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów ko−
munalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nie−
czystości ciekłych,
21) chodnik – część drogi przeznaczoną do ruchu pie−
szych, posiadająca nawierzchnię betonową, bitumiczną, ka−
mienną lub żwirową,
22) właściciele zwierząt – osoby posiadające zwierzęta
bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania
i wykorzystania,
23) zwierzęta gospodarskie – zwierzęta utrzymywane
w celach hodowlanych i produkcyjnych, takie jak: konie, by−
dło, świnie, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe i pszczo−
ły,
24) chów zwierząt gospodarskich – utrzymywanie zwie−
rząt w celu uzyskiwania od nich określonych produktów lub
innych korzyści,
25) zwierzęta domowe – zwierzęta tradycyjnie przeby−
wające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpo−
wiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka
w charakterze jego towarzysza,
26) zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych –
zwierzęta, których profesjonalna tresura oraz używanie od−
bywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących
szczegółowe zasady działania jednostek lub instytucji woj−
skowych, organów policji, służb kontroli celnej, porządko−
wych i ratowniczych oraz regulujących zasady szkolenia
i wykorzystania psów – przewodników osób ociemniałych,
27) zwierzęta wolno żyjące (dzikie) – zwierzęta nieudo−
mowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka,
28) zabudowa zwarta – tereny istniejących lub planowa−
nych budynków i budowli o różnych rodzajach użytkowania
(zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna
i mieszana, przemysłowa, magazynowo – składowa i letni−
skowa) na działkach tworzących zgrupowania nieruchomo−
ści,
29) zabudowa rozproszona – tereny pozostałe, w tym
rolne z istniejącą i planowaną zabudową zagrodową.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porząd−
ku na terenach nieruchomości i na terenach służących do
użytku publicznego.
§ 5.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzyma−
nia czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno−hi−
gienicznego i estetycznego nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprząt−
nięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodni−
ków położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy
jej granicy; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do
uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny
postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
3. Podmioty wskazane w § 3 w pkt. 2 – 7 mają obowiązek
niezwłocznego oczyszczenia ze śniegu, lodu oraz usuwania
błota i zanieczyszczeń z dróg, przystanków komunikacyj−
nych, placów i chodników poprzez podjęcie działań polega−
jących na zamiataniu, zbieraniu, zmywaniu, usuwaniu śli−
skości itp.
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4. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być
realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powo−
dujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz podjęcie
działań usuwających lub co najmniej ograniczających śli−
skość chodnika. Piasek użyty do tego celu należy usunąć
z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowa−
nia. Zakazuje się stosowania popiołu i żużlu.
5. Środki chemiczne w postaci NaCI, MgCI2, CaCI2 w po−
staci stałej lub zwilżonej mogą być stosowane jedynie do
usunięcia gołoledzi oraz zapobiegania oblodzenia nawierz−
chni jezdni i placów zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodza−
jów i warunków stosowania środków, jakie mogą być uży−
wane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U.
Nr 230, poz. 1960).
6. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy gro−
madzić na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem
możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej w spo−
sób niezagrażający istniejącej zieleni.
7. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte
z przystanków komunikacyjnych oraz z dróg publicznych,
należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjne−
go w sposób nieutrudniający zatrzymywania się pojazdów
oraz wysiadania i wsiadania pasażerów.
8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwa−
nia nawisów śniegu z dachów oraz sopli lodu z okapów,
gzymsów, rynien i innych części elewacji budynku niez−
włocznie po ich pojawieniu się.
9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) zapewnienia systematycznego sprzątania terenu nieru−
chomości, a w szczególności dojść do budynków, punktów
gromadzenia odpadów i ich otoczenia, koszenia trawników
i dzikiej roślinności oraz pielęgnacji drzew i krzewów zgod−
nie z zasadami sztuki ogrodniczej,
2) usuwania z miejsc powszechnie dostępnych (ulice, pla−
ce, parkingi) wraków porzuconych pojazdów mechanicz−
nych, sprzętu domowego i innych przedmiotów zanieczysz−
czających i szpecących nieruchomość,
3) niezwłocznego usuwania odpadów budowlanych pow−
stających w wyniku przeprowadzonych prac remontowych
z uwzględnieniem § 12 ust.3.
10. Obowiązek utrzymania czystości na jezdniach i pla−
cach objętych płatnym parkowaniem należy do podmiotów
pobierających z tego tytułu opłaty, jeżeli umowy zawarte
przez te podmioty z właścicielem nieruchomości nie stano−
wią inaczej.
§6
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selek−
tywnego zbierania odpadów komunalnych powstałych na te−
renie nieruchomości.
2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych powinno
być prowadzone z podziałem odpadów na frakcję mokrą
i frakcję suchą. Frakcja sucha odpadów może być gromadzo−
na w pojemnikach w ramach programu selektywnego zbiera−
nia odpadów z podziałem na papier, szkło, tworzywa sztucz−
ne i metale lub w specjalnie oznakowanych workach.
3. Właściciele nieruchomości i inne podmioty wskazane
w § 3, zobowiązani są do:
1) gromadzenia odpadów komunalnych, powstających na
terenie nieruchomości, w odpowiednio oznakowanych,
w zależności od frakcji, pojemnikach lub workach, a nieczy−
stości ciekłych – w zbiornikach bezodpływowych,
2) przekazywania zgromadzonych odpadów komunal−
nych i nieczystości ciekłych uprawnionym jednostkom wy−
wozowym, na podstawie zawartych uprzednio umów,
3) udzielania informacji związanych z usuwaniem odpa−
dów komunalnych i nieczystości ciekłych upoważnionym
pracownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Płocka i Straży Miejskiej
w Płocku.
§7
1. Na nieruchomościach lub ich częściach należy prze−
strzegać następujących zasad:
1) mycie pojazdów mechanicznych powinno się odby−
wać w miejscach do tego wyznaczonych. Właściciele nie−
ruchomości mogą myć pojazdy czystą wodą na swoim te−
renie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane
są do kanalizacji miejskiej lub gromadzone w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami ni−
niejszego Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie
mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników
wodnych lub do ziemi,
2) naprawy samochodów powinny być przeprowadzane
w specjalistycznych warsztatach. Właściciel może dokony−
wać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją
pojazdu w obrębie nieruchomości, jeżeli czynności te nie po−
wodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla
sąsiadów. Powstające odpady powinny być zagospodarowy−
wane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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2. Na terenie miasta Płocka zabrania się:
1) prowadzenia napraw blacharsko – lakierniczych, poza
warsztatami posiadającymi stosowne zezwolenia,
2) składowania luzem oraz umieszczania w urządzeniach
przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych
wszelkich odpadów i zanieczyszczeń pochodzących z tere−
nu, który nie jest obsługiwany przez te urządzenia oraz od−
padów i zanieczyszczeń nie przeznaczonych do składowania
w tych urządzeniach,
3) zakopywania odpadów oraz wykorzystywania nieczyn−
nych studni kopanych do ich zbierania; przepis ten stosuje
się odpowiednio do nieczystości ciekłych,
4) niszczenia lub uszkadzania elewacji budynków, ogro−
dzeń i innych obiektów (np. słupy ogłoszeniowe, energe−
tyczne i telefoniczne) oraz umieszczania na nich plakatów,
reklam, ogłoszeń, a także malowania haseł i rysunków bez
uzyskania zgody właściciela obiektu,
5) umieszczania na drzewach plakatów, ogłoszeń, reklam
i innych przedmiotów,
6) parkowania samochodów w miejscach do tego nie
przeznaczonych, w szczególności na trawnikach, zieleńcach
itp.,
7) pozostawiania w pasach dróg publicznych pojazdów
wycofanych z eksploatacji,
8) indywidualnego pozbywania się odpadów, w szczegól−
ności zajmowania pasa drogowego celem składowania odpa−
dów, zaśmiecania wód powierzchniowych oraz ich najbliż−
szego otoczenia,
9) zakopywania zwłok zwierząt padłych.
Rozdział 3
Zasady usuwania odpadów komunalnych z nierucho−
mości.
§8
1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomo−
ści należy gromadzić w urządzeniach odpowiadających wy−
maganiom określonym w niniejszym Regulaminie.
2. Dozwolone jest korzystanie przez właścicieli nierucho−
mości sąsiednich z jednego lub kilku pojemników ustawio−
nych razem, za zgodą właściciela pojemnika.
3. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady
inne niż komunalne, tj. odpady z działalności gospodarczej,
medyczne i weterynaryjne, podlegają one obowiązkowi od−
dzielnego gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania, według
zasad i wymagań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.).
§9
1. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać
w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowni−
ków, jak i dla pracowników jednostki wywozowej z możli−
wością łatwego przemieszczania ich od miejsca ustawienia
do samochodu odbierającego odpady w sposób nie powodu−
jący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców
nieruchomości lub osób trzecich.
2. Pojemniki powinny być ustawione w granicy nierucho−
mości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu w miejscu specjal−
nie do tego wydzielonym, z wyjątkiem chodników lub in−
nych miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów samocho−
dowych oraz pieszych, na równej nawierzchni, w miarę
możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem
się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników właściciel
nieruchomości jest zobowiązany utrzymywać w czystości.
3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia
pojemników ponosi właściciel nieruchomości.
4. Przepisy ust.1−3 stosuje się odpowiednio do ustawiania
koszy ulicznych na drogach publicznych, przystankach ko−
munikacji miejskiej, parkach, zieleńcach i innych terenach
publicznych z tą różnicą, że obowiązki określone w ust.1−3,
spoczywają także na podmiotach, za których zgodą lub na
których wniosek ustawiono kosze.
5. Lokalizacja i ustawienie pojemników powinno być
zgodne z obowiązującymi przepisami.
§ 10
1. Właściciele nieruchomości i inne podmioty wskazane
w § 3 pkt. 1−7 są zobowiązani do:
a) systematycznego usuwania odpadów komunalnych
z urządzeń do ich gromadzenia z częstotliwością określoną
w § 11,
b) zapewnienia pracownikom wywożącym odpady dostę−
pu do urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów
komunalnych w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpa−
dów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez
narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.
2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 wła−
ściciel nieruchomości zapewnia poprzez zawarcie umowy
z wybraną przez siebie jednostką wywozową.
3. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
udokumentowania korzystania z usług jednostki wywozowej
poprzez okazanie aktualnej umowy i dowodów płacenia za
usługi – za ostatni rok.

§ 11
1. Stałe odpady komunalne należy usuwać z terenu nieru−
chomości w terminach uzgodnionych z jednostką wywozo−
wą z następującą częstotliwością (z zastrzeżeniem ust.2):
1) zabudowa tzw. jednorodzinna: odpady mokre – co naj−
mniej raz na dwa tygodnie, odpady suche – co najmniej raz
w miesiącu,
2) zabudowa tzw. wielorodzinna (wielolokalowa) i pla−
cówki handlowo−usługowe: odpady mokre – co najmniej raz
w tygodniu, natomiast w okresie podwyższonej temperatury
przekraczającej 20 st. C dwa razy w tygodniu lub na żądanie,
odpady suche – co najmniej raz na dwa tygodnie,
3) odpady wielkogabarytowe – nie później niż w ciągu 5
dni od momentu ich pojawienia się; termin odbioru odpadów
ustala jednostka wywozowa.
2. Odpady komunalne powinny być usuwane z taką czę−
stotliwością, aby pojemniki lub worki nie były przepełnione
i nie powodowały odorów.
3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane
są imprezy masowe wprowadza się obowiązek niezwłoczne−
go usuwania odpadów, po zakończeniu imprezy.
§ 12
1. Odpady komunalne powstałe w wyniku robót budowla−
nych (prowadzonych we własnym zakresie) powyżej 0,3 m3
należy czasowo gromadzić w specjalnie do tego przystoso−
wanych kontenerach podstawionych przez jednostkę wywo−
zową na zamówienie właściciela nieruchomości, nie powo−
dujących utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości. Jeżeli
miejsce ustawienia kontenera wykracza poza teren danej nie−
ruchomości, organizator robót winien uzyskać pisemną zgo−
dę właściciela sąsiedniej nieruchomości na czasowe jej zaję−
cie.
2. Zgromadzone na terenie nieruchomości odpady pow−
stałe w wyniku: budowy, remontu lub demontażu obiektu
budowlanego należy przekazywać zakładowi recyklingu
gruzu, firmie specjalistycznej, innej jednostce organizacyj−
nej lub osobie fizycznej do wykorzystania na ich własne po−
trzeby na warunkach określonych w rozporządzeniu Mini−
stra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przeka−
zywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
nie będącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz, 527).
3. Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne
należy gromadzić oddzielnie i przekazywać do zakładu uty−
lizacji odpadów komunalnych. Z obowiązku tego zwalnia
się właścicieli nieruchomości dokonujących ich komposto−
wania we własnym zakresie bądź zagospodarowujących
drewno we własnym zakresie.
4. Informacje, dotyczące firm zbierających zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, można uzyskać na stronie inter−
netowej Urzędu Miasta Płocka; adres: www.bip.ump.pl.,
dział komunikaty i ogłoszenia.
Rozdział 4
Zasady usuwania nieczystości ciekłych
§ 13
1. Właściciel nieruchomości zabudowanej, podłączonej
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zobowiązany jest do
posiadania umowy na odprowadzanie ścieków do miejskich
urządzeń kanalizacyjnych.
2. Właściciel nieruchomości zabudowanej, usytuowanej
na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej wi−
nien wyposażyć nieruchomość w lokalną oczyszczalnię ście−
ków lub szczelne zbiorniki bezodpływowe, przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych. Wymagania techniczne
oraz warunki budowy i eksploatacji tych urządzeń określają
aktualnie obowiązujące przepisy budowlane i sanitarne.
3. Właściciel nieruchomości zabudowanej, wyposażonej
w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczy−
stości ciekłych, zobowiązany jest do przyłączenia na swój
koszt obiektów budowlanych do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej:
1) już istniejącej w tym rejonie (w odległości nie większej
niż 50 m od granicy działki) – w terminie nie dłuższym niż
1 rok od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu,
2) po jej wybudowaniu w tym rejonie (w odległości nie
większej niż 50 m od granicy działki) – w terminie nie dłuż−
szym niż 6 miesięcy od wybudowania i przekazania sieci do
eksploatacji.
4. Włączenie się do miejskiej sieci wymaga uzgodnienia
warunków technicznego wykonania i odbioru przyłącza
z jednostką eksploatującą sieć.
5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzy−
mania w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym
zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości
ciekłych.
6. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapew−
nienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych
z urządzeń służących do ich gromadzenia z częstotliwością
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i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbior−
nika z powodu jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie
powierzchni ziemi i wód podziemnych.
7. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić
pracownikom wywożącym nieczystości ciekłe dostęp do
urządzeń służących do ich gromadzenia.
8. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 6, wła−
ściciel nieruchomości zapewnia poprzez zawarcie umowy
z wybraną przez siebie jednostką wywozową; odpowiednio
stosuje się § 10 ust. 3.
9. W przypadku nieruchomości wyposażonych w lokalną
oczyszczalnię ścieków komunalnych, właściciel tej nieru−
chomości zobowiązany jest do posiadania pozwolenia wod−
no–prawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do
wód powierzchniowych lub do ziemi (dotyczy to odprowa−
dzania ścieków w ilości przekraczającej wielkość 5m3/ do−
bę), wyników badań oczyszczonych ścieków oraz dokumen−
tów za wywóz z oczyszczalni osadów i innych pozostałości
technologicznych.
10. Właściciel nieruchomości wyposażonej w lokalną
oczyszczalnię ścieków, odprowadzający ścieki w ilości do 5
m3/dobę obowiązany jest okazać się dokumentem zgłosze−
nia danej instalacji w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Płocka.
Rozdział 5
Wykonanie zastępcze
§ 14
1. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie zawarł
umowy, o której mowa w § 10 ust. 3 i § 13 ust. 8, Prezydent
Miasta w drodze decyzji ustala:
1) obowiązek i termin uiszczania opłat za odbieranie od−
padów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpły−
wowych,
2) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości określo−
nych przez Radę Miasta Płocka w odrębnej uchwale,
3) sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorni−
ków w celu ich opróżnienia.
2. Właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. l, jest
zobowiązany udostępnić miejsce przeznaczone na ustawie−
nie pojemników na odpady.
Rozdział 6
Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów.
§ 15
1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej
w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunal−
nych, określone w umowie zawartej z jednostką wywozową.
2. Do gromadzenia odpadów komunalnych służą następu−
jące urządzenia:
1) pojemniki wyposażone w typowe uchwyty umożliwia−
jące ich opróżnianie o pojemności: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l,
770 l, 1100 l,
2) kontenery na odpady komunalne lub na gruz,
3) kosze na śmieci o pojemnościom od 20 l do 50 l,
4) worki wykonane z folii PE,
5) pojemniki na odpady niebezpieczne,
6) pojemniki na odpady ulegające biodegradacji,
7) pojemniki na odzież PCK.
§ 16
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywa−
nia urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów ko−
munalnych we właściwym stanie sanitarnym i technicznym,
a w szczególności utrzymywania ich w czystości oraz dezyn−
fekowania co najmniej raz w miesiącu w okresie letnim oraz
raz na kwartał w pozostałych okresach.
2. Jeżeli właścicielem urządzeń do zbierania odpadów jest
jednostka wywozowa, obowiązek utrzymania właściwego
ich stanu technicznego, sanitarnego i estetycznego spoczywa
na niej, o ile umowa stron nie stanowi inaczej.
3. Zabrania się spalania odpadów komunalnych zarówno
w urządzeniach przeznaczonych do ich gromadzenia, jak i na
terenie otwartym oraz w lokalnych kotłowniach.
4. Zakaz spalania odpadów komunalnych w lokalnych
kotłowniach nie dotyczy takich odpadów jak drewno, papier
i tektura, o ile działania te nie powodują zakłóceń w korzy−
staniu z nieruchomości sąsiednich.
§ 17
1. Odpady komunalne powstające w gospodarstwach do−
mowych oraz obiektach użyteczności publicznej i obsługi
ludności powinny być gromadzone wyłącznie w pojemni−
kach lub kontenerach do tego celu przeznaczonych.
2. Zabrania się gromadzenia w koszach ulicznych, pojem−
nikach i kontenerach na drobne odpady komunalne śniegu,
lodu, błota, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego,
szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych,
a w koszach ulicznych także opadłych liści i ściętej trawy.
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3. W sytuacjach wyjątkowego krótkotrwałego zwiększe−
nia ilości odpadów komunalnych dozwolone jest gromadze−
nie ich w szczelnych workach z folii PE.
4. Ilość oraz objętość pojemników na odpady na nierucho−
mości musi być dostosowana do ilości osób upoważnionych
do korzystania z danej nieruchomości z uwzględnieniem
normatywu zawartego w niniejszym Regulaminie.
5. Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze
publicznym zobowiązany jest do:
1) wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w od−
powiednią ilość pojemników na odpady stałe oraz zapewnie−
nia odpowiedniej liczby toalet,
2) oczyszczenia terenu i wywiezienia odpadów bezpoś−
rednio po zakończeniu imprezy,
3) oczyszczenia terenów przyległych, jeżeli istnieje taka po−
trzeba (z powodu zanieczyszczenia spowodowanego imprezą).
§ 18
Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być
gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nierucho−
mości, w sposób nie utrudniający korzystania z nierucho−
mości przez osoby do tego uprawnione oraz wywożone
z częstotliwością ustaloną przez jednostkę wywozową ob−
sługującego daną nieruchomość i zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
§ 19
1. Frakcję suchą odpadów komunalnych należy groma−
dzić w pojemnikach, koszach lub workach specjalnie ozna−
kowanych.
2. Frakcję mokrą odpadów komunalnych należy gromadzić
w pojemnikach, workach i kontenerach o odpowiedniej pojem−
ności, z uwzględnieniem normatywnych ilości odpadów.
3. Pojemniki, kontenery i worki przeznaczone do groma−
dzenia surowców wtórnych powinny być utrzymane w na−
stępującej kolorystyce, w zależności od rodzaju surowców:
biały – na szkło białe, zielony – na szkło mieszane i koloro−
we, niebieski – na papier i tekturę, brązowy – na odpady ule−
gające biodegradacji, żółty – na tworzywa sztuczne i metale
(alternatywnie – pojemniki stalowe ocynkowane, ażurowe –
siatkowe), czerwony – na odpady niebezpieczne, czarny
– (grafitowy) albo stalowy, ocynkowany, niemalowany – na
odpady komunalne mokre.
4. Dopuszcza się stosowanie przez jednostkę wywozową
worków w innych kolorach, powszechnie dostępnych na
rynku.
5. Frakcja sucha i mokra odpadów komunalnych mogą
być gromadzone w jednym pojemniku – odpowiednio ozna−
kowanym, ale oddzielnie w dwóch różnych kolorystycznie
i opisowo workach dokładnie zawiązanych.
§ 20
1. Ustala się następujące średnie wskaźniki ilości stałych
odpadów komunalnych wytwarzanych w ciągu tygodnia:
1) 35 l na jednego zameldowanego lub zamieszkałego
mieszkańca – jako ilość podstawowa na obszarze miasta –
odpady zmieszane,
2) 15 l na jednego zameldowanego lub zamieszkałego
mieszkańca – jako norma podstawowa (frakcji mokrej) dla
osób zamieszkujących w nieruchomościach, na terenie któ−
rych prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów oraz ich
odbiór przez wywożącego odpady lub zakład utylizacji,
3) 20 l na jednego zameldowanego lub zamieszkałego
mieszkańca – jako norma podstawowa (frakcji suchej) dla
osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów,
4) dla szkół, żłobków i przedszkoli – 3 l (frakcji mokrej)
na każde dziecko i pracownika,
5) dla lokali handlowych – 50 l (frakcji mokrej) na każde
10 m2 powierzchni całkowitej, co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 110 l na lokal,
6) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l (frakcji
mokrej) na każdego zatrudnionego, co najmniej jeden po−
jemnik 110 l na każdy punkt,
7) dla lokali gastronomicznych – 20 l (frakcji mokrej) na
jedno miejsce konsumpcyjne,
8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co naj−
mniej jeden pojemnik o pojemności 110 l (na frakcję mokrą),
9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produk−
cyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjal−
nych – pojemnik o pojemności 110 l (frakcji mokrej) na każ−
dych 10 pracowników,
10) dla szpitali, internatów, koszar, sanatoriów, hoteli,
pensjonatów itp. – 20 l (frakcji mokrej) na jedno łóżko,
11) dla ogródków działkowych – 20 l (frakcji mokrej) na
każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każ−
dego roku, 5 l (frakcji mokrej) poza tym okresem ewentual−
nie 250l/ha (frakcji mokrej).
2. Normatywne ilości nieczystości płynnych ustala się ja−
ko równe przeciętnym normom zużycia wody określonym
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wo−
dy (Dz.U. Nr 8, poz. 70).

§ 21
Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieru−
chomości za usuwanie odpadów komunalnych przez jed−
nostki wywozowe określa Rada Miasta Płocka w drodze
odrębnej uchwały. Stawki opłat za usuwanie odpadów wiel−
kogabarytowych ustalane są na podstawie umów zawiera−
nych z firmą wywozową.
Rozdział 7
Maksymalny poziom odpadów ulegających biodegra−
dacji dopuszczonych do składowania na składowisku od−
padów, do których osiągnięcia zobowiązane są jednostki
wywozowe.
§ 22
1. System gospodarowania odpadami komunalnymi za−
pewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych, ulegają−
cych biodegradacji kierowanych do składowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wago−
wo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku
1995 r. na terenie miasta Płocka.
2. Ustala się następujące, maksymalne ilości odpadów
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na
składowisku:
l) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 16.200 Mg,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 10.800 Mg,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 7.560 Mg.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 realizują jednost−
ki wywozowe,które uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Rozdział 8
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych.
§ 23
Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt do−
mowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki
nad tymi zwierzętami. Jeżeli zwierzę nie jest należycie uwią−
zane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym,
bądź na terenie ogrodzonym gdzie nie można wykluczyć sa−
modzielnego wydostania się zwierzęcia z tego terenu, po−
winno ono pozostawać pod stałym dozorem opiekuna.
§ 24
1. Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak,
aby:
1) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia
i życia ludzi i zwierząt,
2) nie były uciążliwe dla innych osób,
3) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użyt−
ku publicznego,
4) nie zakłócały ciszy domowej, szczególnie w porze noc−
nej przez wycie, szczekanie albo inne głośne zachowanie.
2. Właściciel psa, wyprowadzając go na teren publiczny,
zobowiązany jest do prowadzenia psa na smyczy lub w ka−
gańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną albo psa w typie
tej rasy – na smyczy i w kagańcu. Powyższe zasady obowią−
zują także w budynkach wielorodzinnych, w pomieszcze−
niach wspólnego użytku takich jak: windy, korytarze, klatki
schodowe oraz w innych obiektach, w których administrator
dopuścił wprowadzanie zwierząt.
3. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy,
gdy pies jest w kagańcu oraz w miejscach mało uczęszcza−
nych przez ludzi, a właściciel psa ma możliwość sprawowa−
nia bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, co ozna−
cza, iż pies reaguje w każdej sytuacji na komendę opiekuna.
§ 25
1. Właściciel psa, zamieszkały na terenie miasta Płocka,
zobowiązany jest dokonać jego rejestracji w Urzędzie Mia−
sta Płocka oraz trwale go oznakować, poprzez wszczepienie
psu pod skórę elektronicznego mikroczipa przez lekarza we−
terynarii.
2. Właściciel psa jest również zobowiązany do posiadania
świadectw szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
3. Właściciel nowo nabytego psa jest obowiązany doko−
nać jego rejestracji w terminie 14 dni od daty nabycia.
4. Obowiązek oznakowania psa powstaje po ukończeniu
przez niego dwunastego tygodnia życia.
5. Właściciel psa nie zarejestrowanego podczas ankiety−
zacji, zobowiązany jest do jego rejestracji u koordynatora
programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pod
nazwą „Podaj Łapę”, którego adres został podany do pub−
licznej wiadomości, celem zaewidencjonowania w kompute−
rowej bazie danych.
6. Właściciel psa jest obowiązany do zgłaszania wszel−
kich zmian w stanie posiadania (zmiana właściciela, śmierć
psa, zaginięcie itp.) celem aktualizacji w bazie danych.
7. Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wy−
maga zezwolenia Prezydenta Miasta Płocka.
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§ 26
Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swo−
bodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki
sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej
granice oraz umieścić w widocznym miejscu tabliczkę
ostrzegawczą z napisem „Uwaga! Zły pies!” lub o treści
równoznacznej.
§ 27
1. Właściciel zwierzęcia domowego jest zobowiązany do
uprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez to zwierzę
w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego,
w szczególności: klatek schodowych, wind, chodników, ulic,
placów, parków, poprzez zebranie, zmycie lub usunięcie za−
nieczyszczeń w inny sposób.
2. Właściciel zwierzęcia domowego jest zobowiązany sto−
sować się do zakazów wprowadzania psów lub innych zwie−
rząt do lokali, budynków lub na określone tereny prywatne
czy publiczne, określonych przez właścicieli lub zarządców
tych lokali, budynków lub terenów (postanowienie to nie do−
tyczy opiekunów psów wykorzystanych do celów specjal−
nych).
3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkal−
nych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed
wydostaniem się z pomieszczenia.
4. Zwierzęta egzotyczne, pozostawione bez opieki, będą
oddawane do ogrodów zoologicznych.
§ 28
1. Zabrania się:
1) wypuszczania zwierzęcia bez opieki właściciela,
2) pozostawiania zwierzęcia bez dozoru w miejscu pub−
licznym,
3) doprowadzanie zwierzęcia przez drażnienie, szczucie
lub płoszenie do stanu, w którym staje się ono niebezpiecz−
ne,
4) wprowadzania zwierzęcia do miejsc wydzielonych na
zabawę dla dzieci, a w szczególności do piaskownic,
5) wprowadzania zwierzęcia do sklepów, zakładów pro−
dukcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastrono−
micznych, aptek, których administracje wprowadziły taki za−
kaz.
2. W budynkach wielorodzinnych zabrania się utrzy−
mywania zwierząt domowych w mieszkaniach w ilo−
ściach stwarzających uciążliwość dla zamieszkujących
w nich ludzi, w szczególności prowadzenia hodowli
psów i kotów.
3. Zwierzęta pozostawione bez dozoru w miejscach pub−
licznych traktowane będą jako bezdomne, wyłapywane i do−
prowadzane do Schroniska dla bezdomnych zwierząt, zwa−
nego dalej „Schroniskiem”, mieszczącego się w Płocku przy
ul. Parowa.
4. Podmiotem uprawnionym do wyłapywania bezdom−
nych zwierząt na terenie miasta Płocka jest Schronisko lub
inny podmiot, z którym miasto Płock zawarło stosowną
umowę.
5. Podmiotem uprawnionym do wyłapywania bezdom−
nych zwierząt na terenie miasta Płocka jest także Straż Miej−
ska, która:
1) wyłapywanie zwierząt ogranicza wyłącznie do ich
schwytania i bezzwłocznego przekazania podmiotowi okre−
ślonemu w ust. 4,
2) nie jest uprawniona do transportu zwierząt,
3) przy wyłapywaniu zwierząt korzysta z urządzeń i środ−
ków odpowiadających obowiązującym przepisom, a w
szczególności nie powodujących zranienia lub zagrożenia
dla ich życia i zdrowia.
6. Straż Miejska ma obowiązek udzielania niezbędnej po−
mocy w wyłapywaniu bezdomnych zwierząt podmiotowi
określonemu w ust. 4.
7. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które
zostało złapane, koszty pobytu zwierzęcia w Schronisku
oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej
ponosi jego właściciel, w wysokości wynikającej z cennika
usług, ustalonego na dany rok przez Schronisko.
8. Zwierzę umieszczone w Schronisku zostanie zwrócone
jego właścicielowi, po udokumentowaniu przez niego swo−
jego prawa do zwierzęcia oraz po uiszczeniu opłaty, o której
mowa w ust. 7.
Rozdział 9
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na te−
renach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 29
1. Na terenie miasta Płocka zabrania się chowu zwierząt
gospodarskich, z wyłączeniem:
1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu usta−
wy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz działów specjalnych
produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.).
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2) przydomowego chowu drobiu, gołębi, pszczół oraz
królików i szynszyli – wyłącznie na działkach zabudowa−
nych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi,
3) hodowli i chowu gołębi, których właściciele są zrzesze−
ni w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych lub
w Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu
Ozdobnego.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwie−
rzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na prywatnych
posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domo−
wego.
3. Zakazuje się prowadzenia hodowli i utrzymywania go−
łębi w zwartej zabudowie mieszkaniowej, między innymi
w budynkach wielorodzinnych.
4. Dopuszcza się prowadzenie hodowli i utrzymywanie
gołębi w obrębie osiedli o zabudowie rozproszonej pod wa−
runkiem, że działalność ta nie będzie uciążliwa dla innych
mieszkańców i będzie prowadzona z zachowaniem warun−
ków higieniczno−sanitarnych.
5. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:
1) gromadzić i usuwać powstające w związku z hodowlą
odpady i nieczystości w taki sposób, aby nie przenikały one
do wód powierzchniowych i podziemnych,
2) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości ta−
kich jak hałas, odory itp.,
3) przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno−epi−
demiologicznych.
§ 30
1. Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, gołębi, króli−
ków i szynszyli oraz teren ich chowu, powinny tak być usy−
tuowane, aby odległość w linii prostej od ich najbardziej na
zewnątrz wysuniętego końca lub ogrodzenia wybiegu do
granicy posesji położonej w najbliższym sąsiedztwie prowa−
dzonego chowu, wynosiła co najmniej:
1) 30 m dla posesji zabudowanej budynkiem jednorodzin−
nym wolnostojącym,
2) 100 m dla posesji zabudowanej budynkiem wieloro−
dzinnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt
ludzi.
2. Obszar pasieczyska winien być ogrodzony. Przy wej−
ściu na pasieczysko należy umieścić tabliczkę ”Uwaga
pszczoły. Wstęp wzbroniony”.
3. Ule z pszczołami powinny być ustawione co najmniej
10 m od uczęszczanej drogi publicznej, budynków mieszkal−
nych, inwentarskich i gospodarczych, a także od podwórza
i ogrodu oraz oddzielone stałą przeszkodą (park, mur, krze−
wy) o wysokości co najmniej 3 m, która spowoduje wzno−
szenie się wylatujących i powracających do ula pszczół nad
pobliskim terenem.
4. Pastwiska dla zwierząt gospodarskich oraz wybiegi
muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożli−
wiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiek−
tów.
5. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek
usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub
ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miej−
scach publicznych.
6. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, teren ich
chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny być utrzyma−
ne w należytej czystości i porządku, a odchody zwierzęce re−
gularnie usuwane.
7. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich powinno
posiadać nieprzepuszczalne podłoże, być zabezpieczone
przed wpływami atmosferycznymi, wilgocią z podłoża i za−
legającymi odchodami zwierzęcymi oraz być dostateczne
oświetlone i zabezpieczone przed dostępem owadów i gry−
zoni. Pomieszczenie to powinno być co najmniej dwa razy
w roku bielone oraz odszczurzane, a także odmuszane
w okresie wiosny, lata i jesieni.
8. Z pomieszczenia, w którym przebywają zwierzęta, gno−
jowica i gnojówka powinny być odprowadzane za pomocą
szczelnych urządzeń kanalizacyjnych do szczelnych i zam−
kniętych zbiorników.
9. Obornik i inne nieczystości pochodzące z chowu zwie−
rząt, gromadzone poza pomieszczeniem dla zwierząt, muszą
być składowane w miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu
na płytach obornikowych, z zachowaniem odległości okre−
ślonych w ust.1 od granicy posesji zabudowanej budynkiem
mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały
pobyt ludzi. Odległość ta nie dotyczy miejsca zamieszkania
hodowcy.
§ 31
Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:
1. w mieszkaniach i pomieszczeniach przeznaczonych na
stały pobyt ludzi,
2. w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu,
w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, gara−
że, balkony,
3. na nieruchomościach wpisanych na podstawie odręb−
nych przepisów przez właściwe organy do rejestru zabyt−
ków.

§ 32
Postanowienia § 31 nie mają zastosowania do chowu
zwierząt gospodarskich:
1) utrzymywanych na terenach rodzinnych ogrodów
działkowych,
2) przebywających w zakładach weterynaryjnych, zwie−
rzyńcach, schroniskach dla zwierząt oraz stanowiących
własność cyrków lub klubów sportowych,
3) pozostających we władaniu jednostek lub instytucji
wojskowych, organów policji, służb porządkowych i ratow−
niczych,
4) utrzymywanych w instytucjach, pracowniach i labora−
toriach dla celów naukowych, doświadczalnych i serologicz−
nych.

Zasady
żyjącymi

Rozdział 10
postępowania ze zwierzętami

wolno

§ 33
1. Dokarmianie ptaków i zwierząt wolno żyjących może
odbywać się w miejscach i w obiektach ku temu przeznaczo−
nych i uzgodnionych z właścicielem, zarządcą lub admini−
stratorem nieruchomości.
2. W przypadku pojawienia się na terenie miasta Płocka
zwierząt dzikich (np. sarny, jelenie łosie, dziki itp.) lub eg−
zotycznych (pająki, węże, jaszczurki itp.) należy powiado−
mić o zdarzeniu Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowe−
go tel: (24) 3671568, 3671569, 3671570. Zgłoszenia przyj−
mowane są całą dobę.
Rozdział 11
Wyznaczenie obszarów obowiązkowej deratyzacji
i terminów jej przeprowadzania.
§ 34
1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych
przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy
w przypadku ich występowania zobowiązuje się właścicieli
nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji.
2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację
miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości,
w szczególności takich, jak: węzły ciepłownicze i przyłą−
cza, korytarze, pomieszczenia piwniczne,
zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomiesz−
czenia produkcyjne i magazyny.
3. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać prepa−
ratów (trutek) ogólnodostępnych,
zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia, o wysokiej
skuteczności i relatywnie małej
toksyczności dla środowiska naturalnego.
4. Trutkę należy wykładać dwukrotnie w ciągu roku:
I termin – marzec/kwiecień, II termin wrzesień/paździer−
nik, w ilości i według instrukcji stosowania danego prepa−
ratu.
5. Szczegółowe terminy przeprowadzania obowiązko−
wej akcji deratyzacji, obejmującej zasięgiem teren całego
miasta określa Prezydent Miasta Płocka w uzgodnieniu
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Płocku i podaje do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Rozdział 12
Postanowienia końcowe.
§ 35
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regula−
minie stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz inne obowiązujące w za−
kresie objętym niniejszym Regulaminem.
2. Do prowadzenia kontroli wypełniania obowiązków
określonych w niniejszym Regulaminu upoważniona jest
Straż Miejska, której pracownicy za nieprzestrzeganie posta−
nowień Regulaminu uprawnieni są do nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego.
W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego, kierowane
będą wnioski o ukaranie do sądu grodzkiego
§ 36
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Płocka.
§ 37
Traci moc uchwała Nr 731/XLIII/05 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia szczegóło−
wych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie mia−
sta Płocka.
§ 38
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upły−
wie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Sygnały Płockie

Każda osoba, mająca jakiekolwiek kłopoty w poruszaniu się,
która 12 listopada chce wziąć udział w głosowaniu, a nie ma
jak dotrzeć do lokalu wyborczego może skorzystać, z nieod−
płatnej pomocy Urzędu Miasta

Wyborca bez barier
– Czasami z naszej pomocy korzysta
nawet kilkadziesiąt osób – mówi Ma−
rzenna Kalaszczyńska – Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych.
Działania płockich instytucji i wo−
lontariuszy zostały zauważone przez
Biuro Inicjatyw Społecznych działają−
ce przy Kancelarii Prezydenta RP.
Płock – jako doświadczony partner
– został włączony do ogólnopolskiego,
pilotażowego projektu „Razem dla na−
szego miasta”, którego celem jest
umożliwienie osobom starszym i nie−
pełnosprawnym udziału w wyborach
samorządowych. Obok naszego miasta
zaproszono do niego 9 innych miast
m.in. Radom, Poznań i Bydgoszcz.
Osoby, które chciałyby skorzystać
z pomocy Centrum Wolontariatu i biura
RON proszone są o kontakt pod nr tel.
024 367 16 01 lub 024 367 15 82. Biuro
czynne jest codziennie od 7.30 do 15.30
(w środy od 9.30 do 17.30)
(rł)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Już od kilku lat Biuro Rzecznika
Osób Niepełnosprawnych (RON)
wspólnie z Centrum Wolontariatu
i Komunikacją Miejską organizuje do−
jazdy do lokali wyborczych dla osób
starszych, chorych lub niepełnospraw−
nych. Tak też będzie i w tym roku.
Komunikacja Miejska udostępni sa−
mochód. Być może do pomocy włączy
się również jedna z korporacji taksów−
kowych (np. dla osób, które poruszają
się o kulach i mogą sobie poradzić bez
pomocy innej osoby). Centrum Wo−
lontariatu wyśle do pomocy swoich
wolontariuszy, a biuro RON zajmie się
koordynacją działań i przyjmowaniem
zgłoszeń od osób zainteresowanych
transportem do lokali wyborczych.
W tej sprawie zwróciło się również do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz−
nej. Pracownicy socjalni mają przepro−
wadzić wywiady wśród klientów
MOPS−u i przygotować listę chętnych.

Jesteś kierowcą? Od dawna drażniły cię wysokie ceny paliwa,
wyższe niż w innych częściach kraju? Teraz masz okazję rów−
nież w Płocku zatankować swój samochód dużo taniej.

Zatankuj sam
23 października zaczęła działać
– konkurencyjna do Orlenu i Statoil
– stacja benzynowa. Mieści się na tere−
nie zajezdni Komunikacji Miejskiej;
wjazd od ul. Przemysłowej.
Na pomysł otwarcia konkurencyjnej
stacji wpadły władze miasta, które
chcą, aby płocczanie mogli tankować
swoje samochody taniej. A ponieważ
rozmowy z Orlenem w sprawie obni−
żenia cen paliw na stacjach firmowych
nie przyniosły rezultatu postanowiono
rozbudować stację na terenie KM. Ca−
łość kosztowała ponad 1 mln 400 tys.
zł. Sprzedawana jest tam benzyna be−
zołowiowa 95 oraz olej napędowy.
W dniu otwarcia cena obu paliw wy−
nosiła 3,63 zł/litr, czyli ponad 30 gro−
szy mniej niż w innych punktach.
– Będzie się ona zmieniała w zależno−
ści od cen rynkowych – mówił na ina−
uguracji prezydent Mirosław Milew−
ski. – Wierzę, że na stacjach Orlenu
i Statoil ceny również będą spadać.
Według zapewnień władz miasta
i KM mimo, że ceny są dużo niższe, to
są również opłacalne dla spółki.
Stacja przy ul. Przemysłowej jest be−
zobsługowa. Oznacza to, że nie ma pra−
cownika, który przyjmuje i wydaje pie−

Kanalizacja w Mazowieckiej
Rozpoczęła się budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownią ście−
ków przy ul. Mazowieckiej w Borowi−
czkach.
Długość powstającej kanalizacji
tłocznej wyniesie 750 m. Zakres robót
obejmie odcinek od budowanej prze−
pompowni przy skrzyżowaniu ulic:
Korczaka i Mazowieckiej do istnieją−
cej przepompowni ścieków sanitar−
nych zlokalizowanej powyżej ul. Ma−
zowieckiej.
Kanalizacja sanitarna w osiedlach
Borowiczki i Parcele będzie się skła−
dała z sieci kolektorów i głównych ka−
nałów oraz lokalnych układów pom−
powo−tłocznych. W ten sposób ścieki
dopłyną do powstającej przepompow−
ni przy skrzyżowaniu ulic: Korczaka

i Mazowieckiej. Nastepnie zostaną
przetłoczone do przewidzianej do mo−
dernizacji przepompowni ścieków na
osiedlu Podolszyce przy ul. Zubrzyc−
kiego. Stąd zostaną popłyną dalej do
istniejącego grawitacyjnego kolektora
przy ul. Wyszogrodzkiej (na skrzyżo−
waniu z ul. Jachowicza), którym dotrą
na modernizowaną oczyszczalnię ście−
ków w Maszewie.
Projekt budowlany kanalizacji sani−
tarnej wraz z przepompownią ścieków
wykonał płocki Betek. Prace w ul. Ma−
zowieckiej prowadzi Przedsiębiorstwo
Budownictwa Ogólnego i Robót Inży−
nieryjnych „Inżynieria”. Na wywiąza−
nie się z zadania ma czas do końca li−
stopada. Koszt przedsięwzięcia wyno−
si ponad 1,7 mln zł.
M.K.

Wizyta Gruzinów
Gruzini przyjechali na zaproszenie
Fundacji Rozwoju Demokracji Lo−
kalnej. W Polsce chcą skorzystać
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W Płocku gościła dziesięcioosobo−
wa delegacja z regionu Imereti
w Gruzji.

Sygnały Płockie

z doświadczeń wybranych samorzą−
dów i organizacji pozarządowych.
W ten sposób mają się przygotować
do tworzenia strategii rozwoju Kuta−
isi – drugiego pod względem wielko−
ści miasta Gruzji. Jako Ai możemy
je odnaleźć już w mitologii greckiej.
To tu urodziła się także znana pio−
senkarka Katie Melua.
Gruzińscy przedstawiciele władz
regionalnych i lokalnych spotkali się
w ratuszu z prezydentem Mirosła−
wem Milewskim. Gości interesowały
zasady współpracy Urzędu z organi−
zacjami pozarządowymi oraz założe−
nia programu „Przejrzysta Polska”.
Zapoznali się również ze Strategią
Zrównoważonego Rozwoju Miasta
i funkcjonowaniem fundacji „Fun−
dusz Grantowy dla Płocka”. Oczywi−
ście znaleźli także czas na spacer po
Starym Mieście, zwiedzanie bazyliki
katedralnej oraz Muzeum Mazo−
wieckiego.
mk

niądze. Jest za to specjalne urządzenie,
tzw. tankomat działający podobnie jak
zwykły bankomat. Gdy podchodzi się
do niego, trzeba dotknąć ekran i wybrać
na nim odpowiednie stanowisko (1−4),
przy którym stoi nasz pojazd. Następnie
tankujący wybiera typ płatności, czyli al−
bo gotówkę albo płatność specjalną kar−
tą przeznaczoną dla firm. Następnie trze−
ba włożyć banknot o takim nominale, za
ile chcemy zatankować paliwa. Na ekra−
nie pokazuje się ile litrów paliwa może−
my wlać do baku. Po wykonaniu tych
wszystkich czynności mamy trzy minu−
ty na rozpoczęcie tankowania. Po jego
zakończeniu musimy cofnąć się do ma−
szyny i wtedy otrzymamy paragon. Jeśli
chcemy dostać fakturę, to z paragonem
musimy się udać do okienka, które znaj−
duje się przy stacji i wtedy pracownik
wypisze nam fakturę. Wszystkie kroki,
które musimy wykonać uwidocznione są
na ekranie.
Uwaga! Tankomat nie wydaje resz−
ty i nie przyjmuje banknotów dwu−
stuzłotowych. Do przeprowadzenia
jednorazowej transakcji możemy użyć
maksymalnie ośmiu banknotów. Jeśli
zatankujemy paliwo o mniejszej war−
tości niż banknoty, które włożyliśmy,
to reszta wypłacana będzie w kasie
Komunikacji Miejskiej od poniedział−
ku do piątku w godzinach 10−12 na
podstawie paragonu.
Bezobsługowa stacja paliw przy ul.
Przemysłowej na razie będzie czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 6−
22, a w soboty i niedziele od 7 do 14.
– Godziny otwarcia będą uzależnione
od zainteresowania klientów – zapo−
wiada prezes KM Piotr Kamiński.
– Nie warto przyjeżdżać na naszą sta−
cję między godz. 15 a 17, gdyż wtedy
będą tankować nasze autobusy.
Prezydent Mirosław Milewski zapo−
wiada, że w niedługim czasie powsta−
ną jeszcze przynajmniej dwie stacje
benzynowe. – Jeszcze w tym roku Au−
chan dostanie pozwolenie na budowę
swojej stacji przy centrum handlowym.
Sądzę, że najpóźniej latem przyszłego
roku ten punkt tankowania ruszy, a ce−
ny będą konkurencyjne – mówi. – W
następnej kolejności powstanie stacja
przy Zakładzie Energetycznym.
Małgorzata Domańska
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Trzydziestka
osiemnastki
KRZYSZTOF KALIŃSKI

Historia
Uroczyste otwarcie budynku SP nr
18 i nadanie szkole imienia prof. Jana
Zygmunta Jakubowskiego – urodzone−
go w Płocku historyka literatury, kryty−
ka literackiego, nauczyciela i wykła−
dowcy – odbyło się 23 października
1976 roku. Pierwszym dyrektorem
szkoły był Antoni Zdunek. Po jego
śmierci w 1982 r. nowym dyrektorem
został Tadeusz Ferens (do 1990 r.).
W czasie powodzi, która nawiedziła
Płock zimą 1981 roku, szkoła była
schronieniem dla powodzian. 1987 to
rok zwycięstw uczniów „osiemnastki”
w olimpiadach przedmiotowych.
W 1990 r. został oddany do użytku no−
wy segment szkoły. W 2001 roku no−
wym dyrektorem szkoły, po Jadwidze
Jonczak, został Marek Zarychta (zm.
w 2005 r.). W roku szkolnym
2002/2003 szkoła brała udział w akcji
„Szkoła z klasą”, organizowanej pod
patronatem Prezydenta RP przez „Ga−
zetę Wyborczą” uzyskując certyfikat.
W czerwcu 2003 „osiemnastka” zdoby−
ła II miejsce i nagrodę w wysokości
2 500 zł w II edycji konkursu „Segrgu−
jemy odpady”. We wrześniu 2003 pow−
stała w szkole pierwsza klasa sportowa
o profilu lekkoatletycznym, a jej trene−
rem został Jarosław Kalaszczyński –
obecny dyrektor szkoły.
(rł)

Uroczystość 18 października...

Jubileuszowe gody
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Na 30. urodziny Szkoła Podstawo−
wa nr 18 dostała nie lada prezent
– nowe, wielofunkcyjne boisko
z przeznaczeniem do gry w piłkę
ręczną, siatkową i koszykową oraz
w mini piłkę nożną. Ma również
bieżnię, skocznie do skoku w dal
i wzwyż oraz plac zabaw ze ścianą
wspinaczkową, równoważnią, słup−
kami do slalomu i drążkami gimna−
stycznymi.
Uroczystości jubileuszowe rozpo−
częły się 20 października poranną
mszą w kościele Świętego Ducha na
Skarpie. Dalsza część imprezy odbyła
się w sali gimnastycznej szkoły. Za−
proszeni goście obejrzeli występy ak−
torów ze szkolnych teatrów oraz ,,Po−
loneza” w wykonaniu absolwentów
szkoły. Wśród zaproszonych gości –
obok przedstawicieli Urzędu Miasta,
Kuratorium Oświaty, związków zawo−
dowych i Rady Osiedla – znaleźli się
prof. Jadwiga Jakubowska, prof.
Krzysztof Jakubowski i prof. Andrzej
Jakubowski – dzieci patrona szkoły Ja−
na Zygmunta Jakubowskiego.
Podczas uroczystości wiceprezydent
Piotr Kubera wręczył dziewięć nagród
specjalnych dla pracowników, a dla
szkoły przekazał sprzęt sportowy. Po−
dobny prezent zrobiły władze kurato−
ryjne.

RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

...i 11 października

Sześć par ponownie stanęło na ślub−
nym kobiercu. Uroczystość odbyła się
18 października w Urzędzie Stanu Cy−
wilnego. 50−lecie pożycia małżeńskie−
go świętowali: Sabina i Józef Chyliń−
scy, Zofia i Stanisław Jędra, Lucyna
i Mieczysła Łuciakiewicz, Barbara
i Zdzisław Reduch, Marta i Henryk
Szurmak oraz Danuta i Leon Wrońscy.
Prezydent Mirosław Milewski wrę−
czył wszystkim parom medale „Za
długoletnie pożycie małżeńskie” od
Prezydenta RP oraz złożył życzenia.
Po oficjalnej części „Ave Maria” F.
Schuberta oraz „Now is the Month of

Maying” T. Morleya zaśpiewał chór
Pueri Cantores Plocenses pod dyrekcją
Anny Bramskiej. Jubilaci i ich rodziny
usłyszeli również wiersz Danuty Wa−
wiłow pt. „Szybko”. Potem były pa−
miątkowe zdjęcia, kwiaty, życzenia od
najbliższych i lampka szampana.
Natomiast tydzień wcześniej, 11
października Zofia i Eugeniusz Nie−
wiadomscy obchodzili brylantowe go−
dy, natomiast złote: Teresa i Edward
Bilscy, Sabina i Stanisław Kijek, Tere−
sa i Tadeusz Możdżyńscy, Wacława
i Celestyn Poziemscy oraz Stanisława
i Franciszek Ziółkowscy.
(m.d.)

Kronika osiedli
Zgodnie ze Statutem, Rady Mieszkańców Osiedli mają obowiązek składania co roku sprawozdań ze swej działalności. Nie wszystkie rady
zadanie to za rok 2005 wypełniły. Kończymy dziś publikację sprawozdań relacją z osiedla
Od maja 2005 do maja 2006 roku Ra−
da Mieszkańców Osiedla „Skarpa” od−
była 12 sesji i 36 dyżurów, w których
uczestniczyli również dzielnicowi
i strażnicy miejscy. W tym okresie rada
podjęła 24 uchwały, w tym 14 finanso−
wych i wydała 6 opinii, dotyczących lo−
kalizacji punktów sprzedaży alkoholu na
osiedlu. Na zebraniach omawiano prze−
de wszystkim sprawy zgłoszone przez
mieszkańców na dyżurach. W marcu
w obradach Rady uczestniczył wicepre−
zydent Piotr Kubera i dwoje radnych:
Barbara Smardzewska−Czmiel i Wie−
sław Kossakowski – tematem posiedze−
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Skarpa
nia były dalsze losy budynku po przy−
chodni zdrowia przy ul. Jasnej.
W ramach współpracy ze środowi−
skiem Rada Osiedla była organizatorem
imprez i konkursów: pikniku z okazji
Dnia Dziecka, konkursu na najładniej−
szy balkon i ogródek, konkursu plastycz−
nego „Moja choinka” i na „Najpiękniej−
szą kartkę świąteczną”. Dla 40 osób zor−
ganizowaliśmy w stołówce Szkoły Pod−
stawowej nr 18 wigilię, a dla dzieci
z przedszkoli nr 3, 8 i 19 oraz uczniów

z SP nr 18 konkurs pn. „Bezpieczne za−
bawy zimowe”.
W dniach 17 – 20 maja po raz pierwszy
obchodziliśmy „Dni Skarpy”. W organi−
zację imprez włączyły się placówki
oświatowo−wychowawcze i opiekuńcze,
działające na naszym osiedlu. Ulicami
osiedla przeszedł kolorowy korowód,
a na boisku SP nr 18 przedszkolaki, ucz−
niowie i wychowankowie Ośrodka
Szkolno−Wychowawczego zaprezento−
wali program artystyczny. W przedszko−
lu nr 8 byliśmy współorganizatorem im−
prezy „Żyj z przyrodą w zgodzie”, a w
przedszkolu nr 3 festiwalu pt. „Bawią się

dzieci piosenką”. 25 maja 60 osób uczest−
niczyło w akcji sprzątania osiedla – ze−
braliśmy 200 worków śmieci.
W okresie sprawozdawczym Rada
Mieszkańców Osiedla „Skarpa” wydała
9.500 złotych, z czego 8.400 na organi−
zację imprez, 300 zł na artykuły biuro−
we, a 800 zł przekazaliśmy na jubileusz
SP nr 18.
Maria Kucharska
(przewodnicząca RMO „Skarpa”)
PS Sprawozdań nie złożyły Rady
Mieszkańców Osiedli: Borowiczki,
Dworcowa, Góry, Kochanowskiego,
Kolegialna, Podolszyce Północ, Prado−
lina Wisły, Trzepowo, Zielony Jar.

Sygnały Płockie
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*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*
Budownictwo mieszkaniowe w spółdzielniach mieszkaniowych jest kredytowane
na koszt członków z pomocą państwa. Warunki spłat kredytów są determinowane
przepisami, jakie obowiązują w dniu zawarcia umowy kredytowej (to stanowisko
zgodne z uchwałą Sądu Najwyższego). W praktyce było, niestety, inaczej.

Kredyty spółdzielcze – cz. I

Przepisy kredytowe
i warunki spłat
W okresie 1982−1988 r. kredyty za−
ciągane przez spółdzielnie na podsta−
wie prawa bankowego były preferen−
cyjne: udzielane na okres 60 lat, umo−
rzenie kredytu 50%, oprocentowanie
1% w skali roku, spłata wg raty kapita−
łowo – odsetkowej. Przełom lat 80.
przyniósł inflację – inwestycje droża−
ły. Od roku 1989 (gdy w kraju nastał
wolny rynek i spółdzielnie otrzymały
status „osoby prawnej”) rozporządze−
niem Rady Ministrów z 1988 r. zmie−
niono zasady kredytowania: okres
spłat – na 40 lat, pierwsza spłata
– 10% lub 20% kwoty, umorzenia – do
30%, oprocentowanie spłat ustalane
przez spółdzielnie na 2% (a po 1989 r.
– 3% lub 6%) wartości mieszkań. Kre−
dyty były spłacane wg wartości no−
minalnej, więc te pierwsze prawie
w całości zostały spłacone w korzyst−
nych warunkach na przełomie lat
80/90.
Od 1989 roku Prawo bankowe
wniosło regułę: bank może pobierać
oprocentowanie od wykorzystanego
kredytu wg stawki stałej lub zmiennej,
stosownie do umowy kredytowej, nato−
miast ustawa o uporządkowaniu sto−
sunków kredytowych z 1989 r. uchyli−
ła nałożony na banki obowiązek
uprzywilejowań i preferencji w zakre−
sie dostępu, oprocentowania i warun−
ków spłat, oraz zastrzeżono w art. 5
(odniesionym do art. 121 Prawa ban−
kowego), że państwo pokryje różnice
wynikające z ulgowego oprocentowa−
nia i umorzenia kredytów wcześniej−
szych. Bank zaprzestał preferencji, ist−
niejące warunki umów zmieniał jedno−
stronnie, nie uwzględniał kwot umo−
rzeń i podwyższał oprocentowanie do−
wolnie wysoko, a brak przepisu wyko−
nawczego do art. 5 stał się powodem,
że odsetki od zaległości rosły jak na
drożdżach. Miało to zasadniczy
wpływ na wartość zadłużenia kredyto−
wego spółdzielców.
Rozporządzenie RM z 1991 roku
określiło zasady i tryb zwrotu bankom
odsetek ze środków budżetowych
i zmieniono spłatę kredytu z raty kapi−
tałowej na normatywną („normatyw”
to 1/2 ilorazu przeciętnego mies. wy−
nagrodzenia przez średnią pow. lokalu
60 m2), przy tym rata wg normatywu
była wyższa od raty kapitałowej.
Zmiana spłaty wg normatywu była
czyniona bez wiedzy i zgody człon−
ków – władze spółdzielni spisywały
z bankami aneksy do umów kredyto−
wych. Spłata zaś odsetek przez wyku−
pienie ich z banku za środki budżeto−
we hamowała dalszy ich wzrost, ale
tylko przejściowo, bo nie zmniejszało
to
zadłużenia
kredytobiorców.
W 1995 r. spółdzielnie wykonały obo−
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wiązek spisu wartości majątku wg cen
GUS.
W roku 1995, ustawą o pomocy pań−
stwa w spłacie niektórych kredytów (...),
wprowadzono pojęcie innego ilorazu:
kwoty zadłużenia kredytowego przez
ilość kwartałów, które pozostały do spła−
ty. Jednak w spłacie kredytu wg ilorazu
nie przysługuje przejściowe wykupienie
odsetek z budżetu państwa. Przepis ten
został uznany za niekonstytucyjny, ale
Sejm wyrok TK zignorował i tak nie−
konstytucyjny art. 11 istnieje w obrocie
prawnym już ponad 10 lat. Ustawa prze−
widuje jeszcze możliwość przejścia
z ilorazu na spłatę wg normatywu, by po
20 latach terminowej spłaty zadłużenia
wg normatywu, można było spełnić wa−
runki do wykupienia odsetek i przejścio−
wego wykupienia odsetek przez budżet.
Pomoc państwa dotyczy bowiem je−
dynie spłat wg normatywu i polega na
tym, że należy spłacić: 100% kapitału
i 30% odsetek bankowych (70% odsetek
wykupuje państwo) oraz 30% odsetek
przejściowo wykupionych już przez
państwo (wtedy 70% umarza się). Wąt−
pliwość tej pomocy polega na tym, że
spłaty dokonane przez państwo – obcią−
żają spółdzielców.
Tak więc obowiązujące dotąd rodzaje
spłaty zadłużenia kredytowego to:
– niekonstytucyjny iloraz – bez przej−
ściowego wykupienia odsetek z banku
– normatyw – z formą przejściowego
wykupienia przez państwo odsetek
z banku, którą to pomoc spółdzielca
spłaca, jako zadłużenie wobec budżetu.
Wiadomo, że wiele inwestycji było
dofinansowanych za środki własne
członków, zakładów pracy, z budżetu
gminy lub budżetu centralnego, jednak
bank życzy sobie spłat wg wartości od−
tworzeniowej, więc i pieniędzy, których
nigdy nie pożyczył.
Płockie SOS broni stanowiska, że dla
przekształcenia mieszkania lokatorskie−
go na własnościowe lub pełną włas−
ność, wystarcza spłacić nominalną war−
tość umorzenia, jaka wynosiła przy roz−
liczeniu inwestycji (z bankiem).
Od 30.09.2006 r. spółdzielnie mają
obowiązek na koniec roku informować
lokatorów o zadłużeniu w zakresie wy−
kupienia odsetek i przejściowego wyku−
pienia odsetek.
O skutkach pomocy państwa w zakre−
sie tych spłat – w następnej edycji „Sy−
gnałów”.
T. Borowicki
* Spotkania informacyjne SOS odby−
wają się w czwartki o godz. 17, co dwa
tygodnie; kolejne 9 listopada 2006 r.
w sali konferencyjnej w MC RPS przy
ul. Misjonarskiej 22. Kontakt: 602−681−
913, zaś pełny serwis informacyjny na
stronie www.sosplock.kylos.pl.

Mając 14 lat, w 1971 roku pod opieką szkoleniową Wojcie−
cha Ostrzyckiego i trenując na 20−metrowym basenie klubu
Budowlani sięgnął po medal na dystansie 200 metrów sty−
lem motylkowym. Już po raz czwarty pływacy rywalizowali
w zawodach upamiętniających pierwszego płockiego meda−
listę Mistrzostw Polski – Cezarego Piórkowskiego.

Pływacy na medal
Około 180 zawodników, którzy
w tym roku stanęli na starcie, rywa−
lizowało na dystansie 100 metrów
stylem: dowolnym, klasycznym,
grzbietowym, motylkowym i zmien−
nym. Oprócz podziału na mężczyzn
i kobiety, zawodników zróżnicowa−
no wiekowo: 14 lat i młodsi, 15−16
lat, 17 lat i starsi. Płock był licznie
reprezentowany przez zawodników
z LO im. W. Jagiełły, Zespołu Szkół
Centrum Edukacji, Gimnazjów nr 5
i 8 oraz SP nr 1 i 22. Gościnnie wy−
stąpili także zawodnicy z Ukrainy,
z zaprzyjaźnionego SMS Brovary
oraz reprezentanci wielu klubów
z całej Polski.
Główny memoriałowy wyścig na
100 m stylem motylkowym (w nim
specjalizował się Piórkowski), po raz
czwarty z rzędu wygrał płocczanin
Wojciech Bziuk (56,02 s). Przed za−
wodami został on uroczyście poże−
gnany wraz z żabkarzem Jakubem
Dobiesem; po ukończeniu w tym ro−

ku liceum obaj podjęli studia w War−
szawie i obecnie są zawodnikami
AZS AWF.
Z dobrej strony pokazał się także
o rok młodszy od swoich kolegów ze
stolicy Piotr Gałka, który uzyskał
niezły wynik na 100 metrów stylem
klasycznym (1.01,75) i pokonał do−
skonale znanego już w Płocku zawod−
nika stołecznej Polonii – Mariusza
Winogrodzkiego. Wśród młodszych
uczestników memoriału – jak zwykle
– nie zawiodła Agata Olejniczak, któ−
ra wygrała 100 m stylem dowolnym
i była druga na 100 m stylem zmien−
nym. Wśród panów kolega klubowy
Agaty, Damian Mielnikow również
triumfował popularnym kraulem i za−
jął drugie miejsce stylem zmiennym.
Cała impreza, choć w tym roku ro−
zgrywana na pływalni Jagiellonka,
zgromadziła na widowni wielu sympa−
tyków tej dyscypliny i pokazała jak
niezbędny jest naszemu miastu wię−
kszy obiekt sportowy.
P.N.

Turniej piłkarski
Szkoła Podstawowa nr 22 zdobyła
I miejsce w Minimistrzostwach Piłki
Nożnej chłopców zorganizowanych 19
października na stadionie im. Kazi−
mierza Górskiego w ramach Ogólno−
polskiej Kampanii „Zachowaj Trzeź−
wy Umysł”. Drugie miejsce zajęła SP
nr 23, a trzecie – SP nr 3. Tytuł druży−
ny „Fair play” otrzymała Szkoła Pod−
stawowa z Nowego Miszewa. W su−
mie o miejsce na podium walczyło 120
chłopców z klas czwartych szkół pod−
stawowych (11 drużyn). Organizato−
rem imprezy byli: SP nr 3, Wisła Płock
oraz Wydział Zdrowia i Spraw Spo−
łecznych Urzędu Miasta. Władze klu−
bu ufundowały upominki dla zawodni−
ków, a Urząd Miasta – puchary i me−
dale.
(rł)

Kolorowe jarmarki
Wernisaż działań powarsztato−
wych to ostatni etap projektu „Inte−
gracja na ludowo” realizowanego
przez fundację Panaceum. Były rzeź−
by, ceramika, prace malarskie i ręko−
dzieło (hafty i wyszywanki) oraz
pieczywo obrzędowe. W piątek, 13
października, w Domu Pomocy Spo−
łecznej przy ul. Krótkiej można było
zobaczyć czteromiesięczny dorobek
Regionalnej Pracowni Rękodzieła
Ludowego, która powstała na potrze−
by projektu. Od czerwca do paź−

dziernika działała w DPS na Krótkiej
i Środowiskowym Domu Samopo−
mocy przy ul. Reja. W ramach dzia−
łalności pracowni zorganizowano
otwarte, cykliczne warsztaty m.in.
z twórcami ludowymi i zespołem
„Masovia”. – Myślimy, że pracownia
spełniła swoje zadanie. Chcemy, aby
działała nadal – powiedział Piotr
Ostrowicki dyr. DPS. Uczestnicy
projektu odwiedzili sierpecki skan−
sen i Wiejskie Centrum Ekoturystyki
w Sendeniu.
(rł)
Sygnały Płockie
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ZBIGNIEW BĄCZYK

ROCZNICA NIE CAŁKIEM RADOSNA

W 1978 roku szesnasty dzień paź−
dziernika zyskał dla Polaków – jako
data papieskiej elekcji metropolity
krakowskiego Karola Józefa Wojtyły
– znaczenie szczególne i przez następ−
ne ponad ćwierć wieku miał charakter
rocznicy prawdziwie radosnej. W roku
ubiegłym padł na nią wszakże cień
nieubłaganych przeznaczeń, dosięga−
jących także mężów najbardziej zasłu−
żonych i prawych, którzy pozostawia−
ją po sobie pustkę nie do zapełnienia
– oraz nadzieję, że, mimo wszystko,
non omnis moriar, wyrażoną w przed−
dzień kolejnej papieskiej rocznicy
w płockiej katedrze.
Czy istotnie Jan Paweł II „nie wszy−
stek umarł”, można się doprawdy za−
stanawiać widząc, ile pozostało z in−
spirowanego Jego naukami etosu „So−

lidarności” na współczesnej polskiej
scenie politycznej. Z drugiej wszakże
strony wolno – trzeba? – mieć nadzie−
ję, że najgłębszy, ponadczasowy, po−
nadustrojowy i ponadnarodowy sens
Jego homilii nadal będzie jakimś
wskaźnikiem dla ludzkości, coraz bar−
dziej zagubionej na ideowych bezdro−
żach dzisiejszej „ponowoczesnej” epo−
ki. Dobrze się więc stało, że 15 paź−
dziernika br. świątynia na Wzgórzu
Tumskim znów okazała się miejscem
zbiorowego hołdu Wielkiemu Nieo−
becnemu, złożonego w jak najbardziej
stosownej formie wydarzenia arty−
stycznego – pamiętajmy bowiem, że
Wielki Nieobecny również był artystą
(słowa).
Wykonano mianowicie, odpowied−
nio do nie całkiem radosnej okazji,

słynne Requiem Giuseppe Verdiego
– niejako w nawiązaniu do inaugura−
cji ubiegłorocznych Płockich Dni
Muzyki Chóralnej, kiedy to w osiem
dni po odejściu Jana Pawła II w płoc−
kiej katedrze zabrzmiało jeszcze
słynniejsze Requiem Wolfganga
Amadeusza. Co ciekawe, za pulpitem
dyrygenckim i teraz, i wtedy, naprze−
ciw Płockiej Orkiestry Symfonicznej
i chóru bydgoskiej „Opera Nova”,
stanął jego kierownik, Henryk
Wierzchoń, profesor Akademii Mu−
zycznej im. F. Nowowiejskiego
w grodzie nad Brdą, a w latach sie−
demdziesiątych ubiegłego wieku
szczególnie obiecujący absolwent
Państwowej Szkoły Muzycznej II
stopnia im. Karola Szymanowskiego
w Płocku. Zmienił się tylko kwartet
solistów; we mszy żałobnej włoskie−
go mistrza usłyszeliśmy bowiem ce−
nioną, głównie dzięki partiom w ora−
toryjnych dziełach Pendereckiego,
sopranistkę Izabelę Kłosińską, mez−
zosopranistkę Bernadettę Grabias, te−
nora Leszka Świdzińskiego i basa
Piotra Nowackiego, podobnie jak
Kłosińska związanego na stałe ze sto−
łecznym Teatrem Wielkim, znanego
też jednak z występów w La Scali.
Ten ostatni fakt wydaje się szcze−
gólnie godny podkreślenia z uwagi
na osobę kompozytora, którego
twórczość kojarzy się raczej z przy−
bytkami w rodzaju słynnego teatru
muzycznego w Mediolanie niż z wy−
konawstwem sakralnym (choć
oprócz rzeczonej mszy pozostawił
on jeszcze czteroczęściowy cykl Qu−

W Czarnym Kocie

JUBILEUSZOWO I MIĘDZYNARODOWO
„Czarny Kot”, trzecia kawiarnia ar−
tystyczna wykreowana w ciągu ostat−
niego dziesięciolecia w Płocku przez
niezmordowanego Krzysztofa Świera−
da, a zlokalizowana na staromiejskim
rynku i „ochrzczona” przez samego
Tadeusza Nalepę, 21 października bm.
obchodziła pierwszą rocznicę istnienia
– jakby na przekór tym wszystkim,
którzy, mając w pamięci jej efeme−
ryczne poprzedniczki w postaci „Pod
Kominem” i „Chimery”, obecnemu
przybytkowi wróżyli żywot krótszy.
Na szczęście – dla lokalnego środowi−
ska kulturalnego – niesłusznie: począt−
kowy rok działalności kawiarnia za−
kończyła na finansowym i artystycz−
nym plusie, by wspomnieć stosunko−
wo liczne wieczory poetyckie, werni−
saże plastyczne czy wreszcie koncerty
w rodzaju udanego występu koncertu
toruńskiej Tortilli w marcu br.
Rocznicowe celebracje w „Czar−
nym Kocie” miały oczywiście akcent
artystyczny, i to po raz pierwszy w hi−
storii lokalu, prawdziwie międzyna−
rodowy. Z solowym recitalem (śpiew,
gitara, harmonijka ustna) wystąpił
mianowicie Richard Benesevich,
Sygnały Płockie

Amerykanin litewskiego pochodze−
nia, od kilkunastu lat osiadły w Wał−
brzychu, gdzie niezależnie od działal−
ności artystycznej pracuje na etacie
wykładowcy Instytutu Neofilologii
Państwowej Wyższej Szkoły Zawo−
dowej. Zaznaczyć tu trzeba, że ta
właśnie okoliczność zadecydowała
poniekąd o jego występie w Płocku –
będąc bowiem, jako wykładowca In−

stytutu Neofilologii miejscowej
PWSZ, niemal dokładnym odpowied−
nikiem Richarda i znając go z wysoce
niekonwencjonalnych recitalowych
„prelekcji” na różnych seminariach
amerykanistycznych, stwierdziłem,
że dobrą lokalizacją dla kolejnej
z nich byłby właśnie „Czarny Kot”.
Frekwencja oraz temperatura reakcji
publiczności – dodajmy, że osobną

attro Pezzi Sacri, ze świetnym skut−
kiem zaprezentowany podczas dru−
giej edycji Płockich Dni Muzyki
Chóralnej w 2004 roku). Podobne
skojarzenia nasuwa też Requiem,
gdzie, obok tematów stylizowanych
na chorał gregoriański czy monu−
mentalnych fug w Sanctus i w fina−
łowym Libera Me, często pojawiają
się recytatywy, ansamble oraz kulmi−
nacje orkiestralno−chóralne w opero−
wym stylu Trubadura albo Aidy
(zwłaszcza w najszerzej zakrojonej
części drugiej, Dies irae). W efekcie
otrzymujemy tu dzieło, które, wedle
historycznego już określenia jednego
z krytyków, „mimo poważnego na−
stroju dźwiękowo stoi [...] w pełnym
słońcu Południa” i pulsuje emocjami
jakby bardziej ziemskimi niż po−
krewne mu tematycznie i formalnie
kompozycje mistrzów niemieckich
w rodzaju J. S. Bacha czy J. Brah−
msa. Z punktu widzenia tak zwanego
przeciętnego słuchacza to zapewne
lepiej – pozostając z całym szacun−
kiem dla warsztatowego mistrzostwa
maestro Verdiego.
Wykonanie płockie pozwoliło te−
mu mistrzostwu zalśnić blaskiem
nieomal pełnym: duży aparat orkie−
stralno−chóralny pod batutą Wierz−
chonia zabrzmiał imponująco pew−
nie, a soliści, w szczególności Kło−
sińska i Nowacki, niewątpliwie po−
twierdzili swą klasę. Ojciec Święty,
słuchając koncertu na ustawionym
na wysokości ambony portrecie, też
był chyba usatysfakcjonowany...
A. Dorobek

atrakcją rocznicowego wieczoru był
wernisaż prac plastycznych Iwony
Wyszatyckiej z lokalnego muzeum –
zaświadczyły, iż się nie myliłem. Ri−
chard wykonał obszerny dwuczęścio−
wy program, gdzie tradycyjne tematy
folkowe i bluesowe (Goodbye Irene
Leadbelly’ego czy Grinning In Your
Face Son House’a) sąsiadowały
z utworami z klasyki szeroko rozumia−
nego rocka lat sześćdziesiątych, cza−
sów młodzieńczej „burzy i naporu”
bohatera koncertu. Usłyszeliśmy co
najmniej pięć utworów Boba Dylana
(ze słynnym Like a Rolling Stone na
czele), aż cztery kompozycje trochę
już zapomnianej brytyjskiej grupy The
Kinks (włącznie z Sunny Afternoon,
w Polsce spopularyzowanym swego
czasu przez Polan), wylansowany on−
giś przez The Animals We Gotta Get
Out Of This Place, pamiętny Season
Of The Witch Donovana... Były też
utwory na specjalne życzenie rozocho−
conych słuchaczy – na przykład stylo−
wo zaśpiewany Folsom Prison Blues
ś. p. Johnny’ego Casha.
Wiele wskazuje zatem, iż pierwszy
międzynarodowy wieczór muzyczny
w „Czarnym Kocie” zakończył się
sukcesem. Istnieje też nadzieja, że bę−
dzie on miał kontynuację w bieżącym
sezonie – a może nawet w bieżącym
roku kalendarzowym.
A.D.
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KRZYSZTOF KALIŃSKI

Mój Płock – moje miasto

Wystawa w Muzeum Mazowieckim

Bard wielu dusz
Do 26 listopada oglądać możemy
przy ul. Tumskiej wystawę fotogra−
ficzną Czesława Czaplińskiego i Ry−
szarda Twarowskiego, poświęconą
zmarłemu w tym roku poecie – ks. Ja−
nowi Twardowskiemu. Na Tumskiej,
bo kilka wielkich fotogramów wyek−
sponowano przed siedzibą muzeum.
Reszta imponujących zdjęć mieści się
wewnątrz budynku. Z większości spo−
gląda ks. Jan Twardowski w ostatnich
latach swego życia – w ogrodzie,
w skromnym mieszkaniu pełnym lu−
dowych gadżetów. Wystawę zatytuło−
wano cytatem z poety „Można odejść
na zawsze, by stale być blisko”, tak
blisko, jak bliska nam jest jego prosta,
a zarazem głęboka poezja.
Autor – Czesław Czaplicki, od kil−
kunastu lat mieszkający w Nowym
Jorku, ale często odwiedzający ojczyz−
nę, a w niej ks. Jana, ma na swoim
koncie ponad 100 indywidualnych wy−

staw fotograficznych m.in. w Warsza−
wie, Łodzi, Chicago, Nowym Jorku,
Moskwie. Unikatowe są, prezentowa−
ne także w Muzeum Mazowieckim,
zdjęcia z klauzurowego zakonu wizy−
tek, obok którego mieszkał poeta, ale
nigdy nie był wewnątrz. Czesławowi
Czaplińskiemu udało się zajrzeć za
klasztorną furtę, po uprzednim uzyska−
niu zgody Watykanu. Do albumu
o tym klasztorze wstęp napisał ks.
Twardowski.
Fotogramy z pogrzebu poety są au−
torstwa Ryszarda Twarowskiego i za−
mykają wystawę, tak jak śmierć ks.
Twardowskiego zamknęła jakże boga−
ty rozdział polskiej poezji.
Patronat honorowy nad wystawą,
która wcześniej eksponowana była
w Warszawie, objął kard. Józef
Glemp, a w Płocku wpisała się ona
w obchody Tygodnia Kultury Chrze−
ścijańskiej.
(j)

Wiosna w Darmstadt
Kwitnące magnolie, platany jeszcze
bez liści, secesyjne elementy dar−
mstadzkiej architektury – to niektóre
obrazki z naszego partnerskiego miasta,
które zafascynowały Halinę Płucien−
nik. Każdy ma własne spojrzenie na
otaczającą rzeczywistość i ta wystawa
jest tego odzwierciedleniem; samego
miasta – w potocznym rozumieniu bu−
dynków i placów – jest na zdjęciach
niewiele, są fragmenty, nadające tej
aglomeracji swoisty klimat. Fotogra−
ficzny plon ubiegłorocznej, kwietnio−
wej wizyty autorki w Darmstadt może−
my oglądać w domu im. E.T.A. Hoffa−
mana przy Starym Rynku 8.
Tą wystawą Dom Darmstadt roz−
począł 24 października cykl imprez
jubileuszowych, związanych z 10−
leciem pracy tej placówki. Goście
i przyjaciele Domu Darmstadt,
zgromadzeni na jubileuszowej im−
prezie, wypowiedzieli wiele ciep−
łych słów pod jej adresem, a prezydent Mirosław Milewski wręczył jej szefo−
wi Mariuszowi Wojtalewiczowi portret Karla Dedeciusa, wielkiego przyjacie−
la Polski i Płocka, który w tworzeniu polsko−niemieckiej placówki w naszym
mieście miał niebagatelny udział.
(j)
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W Młodzieżowym Domu Kultury
przy ul. Tumskiej rozstrzygnięto kon−
kurs plastyczny „Mój Płock – moje
miasto”. W tegorocznej, III już edycji
wzięło udział kilkunastu młodych ar−
tystów z płockich gimnazjów i szkół
średnich. Młodzież, jak co roku wy−
szła w plener, by malować najcieka−
wsze miejsca naszego miasta. Taki jest
bowiem główny cel konkursu – pro−
mować najpiękniejsze zakątki Płocka.
W swoich pracach młodzież uchwy−
ciła ducha starego Płocka oraz nastrój
pięknej, złotej jesieni. Przeważały pra−
ce malarskie, głównie z motywem ka−
tedry. Jury, pod przewodnictwem pla−
styka Anny Anulewicz−Wiercińskiej,
postawiło przyznać nagrody w dwóch
kategoriach: gimnazjów i szkół ponad−
gimnazjalnych. W młodszej grupie
najbardziej podobały się prace Pauliny

Kowalskiej z Gimnazjum nr 8 i Pauli−
ny Zarzyckiej z Gimnazjum w Łącku.
Drugiej nagrody nie przyznano, nato−
miast III otrzymała Aleksandra Am−
broziak z Gimnazjum nr 2. W starszej
grupie zwycięzczynią tegorocznego
konkursu została Beata Jarosińska (na
zdjęciu) ze Specjalnego Ośrodka
szkolno−Wychowawczego nr 2. Na
drugim miejscu uplasowała się Sandra
Wilczyńska z I Prywatnego Liceum
Plastycznego i Justyna Jabłońska, re−
prezentująca Młodzieżowy Dom Kul−
tury. III miejsce zajęła Dominika Pran−
czok z Zespołu Szkół Usług i Przedsię−
biorczości. Jury postanowiło również
wyróżnić pracę Marcina Kwiatkow−
skiego ze Specjalnego Ośrodka Szkol−
no−Wychowawczego nr 2.
Wystawę pokonkursową można oglą−
dać w MDK do 10 listopada.
mb

Plebiscyt Książnicy
Płocka Premiera Miesiąca to cykl
spotkań literackich z pisarzami i ich
książkami organizowany od lat przez
Książnicę Płocką. Spotkać tu można
dobrze zapowiadających się debiutan−
tów np. Piotra Koftę jak i „gwiazdy”
polskiej literatury m. in. Janusza Gło−
wackiego i Eustachego Rylskiego.
Teraz Książnica Płocka ogłasza ple−
biscyt na najbardziej interesującą książ−
kę promowaną w ramach cyklu od paź−
dziernika 2006 do czerwca 2007. Moż−
na głosować w dwóch kategoriach:

publikacje pisarzy goszczących w Płoc−
ku na specjalne zaproszenie Książnicy
Płockiej oraz twórczość autorów zwią−
zanych z naszym miastem i regionem.
Swój głos na konkretną książkę można
oddać tuż po spotkaniu z autorem albo
po wszystkich organizowanych w ra−
mach cyklu. Rozstrzygnięcie nastąpi
we wrześniu 2007 roku. Uczestnicy
mogą liczyć na cenne nagrody książko−
we. Organizatorzy liczą na krótkie uza−
sadnienie wyborów, choć nie jest ono
konieczne.
(rł)

Pestki

twórczości Krystyny Olędrzyńskiej pt.
„Pestki”. Oprócz fraszek są jeszcze ilu−
strowane humoreski. Całość napisana
z wdziękiem i dystansem, który daje pew−
ne życiowe doświadczenie. Te niewielkie
utwory to rzeczywiście tytułowe pestki,
skondensowane jądro każdego owocu.
Autorka wiersze zaczęła już pisać
w szkole podstawowej, ale była to
twórczość na swoje i najbliższych po−
trzeby. Pierwszy drukowany tomik
„Zakwitnąć jemiołą” ukazał się
w 2002 roku. Jest z zawodu pielęgniar−
ką. Obecnie – jak sama o sobie mówi –
cieszy się ze statusu emerytki i preze−
suje Płockiemu Stowarzyszeniu Twór−
ców Kultury.
(j)

Po czym
poznasz polityka
– szmal ważniejszy
niż etyka.
O emerytach
Świeży uśmiech
Dobra mina
Co nagrzeszy
Zapomina
O nauczycielach
Ferii dużo, pensja leci
Szkoda, że nie lubi dzieci
To próbka z kilkudziesięciu fraszek za−
mieszczonych w niewielkim tomiku

Sygnały Płockie

Ma zaledwie ok. 70 cm wysokości i jest jedynym pingwinem żyjącym w... Afryce. Pingwin przylądkowy
– to gatunek, który płocczanie mogą obserwować od dwóch tygodni w płockim zoo.

O tym, że jest z Afryki świadczy też
jego angielska nazwa – African Pengu−
in. Zamieszkuje 24 wyspy i 3 miejsca
na wybrzeżach lądu należących do Na−
mibii i RPA. Uwielbia jeść małe rybki
(śledzie i sardynki), w poszukiwaniu
których potrafi zanurkować nawet 130
metrów w głąb oceanu. Jest gatunkiem
zagrożonym wpisanym do Czerwonej
Księgi Gatunków Ginących.
We wtorek, 17 października,
w obecności władz miasta, dzieci
z przedszkoli nr 11 i 12, gości z Polski
i dziennikarzy, wybieg dla pingwinów
został otwarty. Na uroczystość – dwo−

Nie mogą odnaleźć formy z po−
przedniego sezonu piłkarze ręczni
płockiej Wisły. O ile w meczach Ligi
Mistrzów małym usprawiedliwieniem
może być klasa rywala, która pokazuje
nam właściwe miejsce w europejskim
szczypiorniaku, to spotkania o miano
Mistrza Polski przyprawiają o ból gło−
wy nie tylko sztab szkoleniowy, ale
nawet najstarszych kibiców. Ci drudzy
nie widzieli tak nieskutecznie grają−
cych płocczan już dawno, a już na
pewno nie w tylu meczach z rzędu.

ma autokarami – przyjechała również
młodzież z Rypina.
16 małych pingwinów do Płocka
trafiło kilka dni wcześniej. Widać by−
ło, że poruszają się po wybiegu swo−
bodnie. Chętnie zażywają kąpieli, ba−
raszkują pod wodą.
Po przecięciu wstęgi

Zgodnie z przypuszczeniami, naj−
większą frajdę sprawiło dzieciom po−
dziemie widokowe, gdzie przez duży
przeszklony otwór mogły obserwować
podwodne igraszki pingwinów.
Basen zajmuje blisko połowę wy−

biegu. W najgłębszym miejscu ma 2
m. Ptaki chętnie kryją się w przygoto−
wanych z granitu i kamienia skałkach.
Podczas otwarcia pracownik zoo
przeprowadził również pokaz karmie−
nia. Żądni wiedzy mogli dowiedzieć
się więcej z tablic dydaktycznych opi−
sujących nie tylko afrykański gatunek,
ale również pozostałe 16 gatunków
pingwinów żyjących na świecie. Na−
przeciw wybiegu stanęły makiety pta−
ków ze sklejki, przy których można
było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Cały teren wokół został uporządko−
wany. Posadzono zieleń i postawiono
ławki.
Na 21 ogrodów zoologicznych w Pol−
sce, tylko Gdańsk (gdzie nasze pingwi−
nu przezimowały w oczekiwaniu na wy−
bieg w Płocku) i Warszawa mogą poch−
walić się hodowlą tych ptaków, teraz
dołączy do nich nasze miasto.
Podczas otwarcia dyrektor Alek−
sandr Niwelinski pochwalił się, że
wcześniejsza inwestycja ogrodu zoo−
logicznego – wybieg dla lwów – zo−
stała uznana przez EAZA (Europej−
ska Unia Ogrodów Zoologicznych
i Akwariów) za jedno z ciekawszych
i nowatorskich rozwiązań zastoso−
wanych w europejskich ogrodach.
Informacja o tym znalazła się w spe−
cjalnym folderze wydanym przez
EAZA.
(rł)
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Prawie z Madagaskaru

Baraszkujące pod wodą ptaki można ob−
serwować z góry oraz z przejścia widoko−
wego przez oszklone okno

Trzymamy kciuki
W Brescii we Włoszech rozegrany
zostanie w dniach 7 – 12 listopada Ca−
mozzi Wheelchair Tennis Doubles
Masters (mistrzostwa świata w grach
deblowych na wózkach). W między−
narodowej ekipie znajdzie się nasz za−
wodnik, płocczanin Piotr Jaroszewski
z Integracyjnego Klubu Tenisa. Wy−
startuje on w parze z Australijczykiem
Benem Weeksem. W turnieju finało−
wym weźmie udział 8 najlepszych par
światowego rankingu.
(j)
...i na krajowym podwórku

Zagubiona Wisła

Po „tęgim laniu” w Danii nafciarze
wyruszyli szukać punktów do Francji.
Spotkanie w Albertville z Chambery
Savoie HB rozpoczęło się niezwykle
obiecująco dla płockiego zespołu.
Gospodarze nie zdołali za daleko od−
skoczyć punktowo wiślakom, głównie
za sprawą dobrze spisującego się
w bramce Andrzeja Marszałka. Mecz
układał się remisowo aż do 38. minu−
ty, gdy na tablicy pojawił się wynik
12:12. Od tego momentu w płockich
graczy wstąpiła niemoc strzelecka.
Przez pozostałe 22 minuty zdołali tyl−
ko raz pokonać bramkarza gospoda−
rzy, a stracili w tym czasie 9 bramek,
co zniweczyło dorobek niemal 40 mi−
nut niezłej gry.
Hala sportowa w Łącku była miej−
scem kolejnej potyczki nafciarzy
w europejskiej lidze krajowych mi−
strzów z KIF Kolding – przeciw−
nikiem znanym nie tylko z poprzed−
Sygnały Płockie

PIOTR NOWICKI

W Lidze Mistrzów...

niego sezonu, ale wręcz sprzed kilku−
nastu dni. To właśnie ten zespół zde−
klasował płocczan w pierwszym me−
czu w Danii, pozwalając podopiecz−
nym Bogdana Zajączkowskiego rzucić
do przerwy tylko cztery bramki, by
ostatecznie wygrać różnicą siedemna−
stu. Rewanż na własnym terenie wyda−
wał się więc doskonałą szansą do spra−
wienia niespodzianki i zatarcia nieko−
rzystnego wizerunku. Nic bardziej
mylnego. Wisła kolejny raz raziła nie−
skutecznością i to przede wszystkim
w sytuacjach „sam na sam”. Remiso−
wy wynik do przerwy wprawdzie da−
wał cień szansy na korzystny rezultat,

ale kto widział jak w pierwszej poło−
wie rzucał Bo Spellerberg ten nie miał
wątpliwości, że dzieli nas przepaść od
duńskiej piłki ręcznej. Łatwość, z jaką
zawodnicy KIF Kolding dochodzili do
sytuacji rzutowych z minuty na minu−
tę przybliżała ich do końcowego suk−
cesu. Na nic zdały się przypuszczenia,
że rywal zagra drugim składem, albo
nieco odpuści, ponieważ ma pewne
wyjście z grupy z pierwszego miejsca.
Mistrz Danii zagrał na wysokich obro−
tach i wygrał zdecydowanie, a kibicom
pozostaje satysfakcja, że obejrzeli spo−
rą dawkę szczypiorniaka w świato−
wym wydaniu.

Dawniej na mecze ligowe męskiego
szczypiorniaka w Płocku kibice szli
z dużym spokojem i w zasadzie tylko
po to, żeby zobaczyć swoich pupili
w popisowych zagraniach. Tak na−
prawdę liczyły się dwa lub trzy zespo−
ły, które „rozdawały karty” w drodze
do mistrzowskiego podium. Obecnie,
niemal każde spotkanie pachnie sensa−
cją i to nie dlatego, że słabsze drużyny
grają lepiej, tylko dlatego, że płocka
Wisła dostosowała się do niższego po−
ziomu. Do historii wprawdzie prze−
szedł już mecz z Piotrkowianinem wy−
grany jedną bramką na 3 sekundy
przed końcem spotkania. Wszyscy
dość oględnie wypowiadali się o po−
rażce w Piekarach Śląskich z tamtejszą
Olimpią 23:26 (10:13), ponieważ mia−
ło to miejsce dokładnie tego samego
dnia, kiedy zwycięstwo polscy piłka−
rze nożni zwyciężyli z Portugalią. Jed−
nak mecz, jaki nafciarze rozegrali 22
października w hali płockiego Chemi−
ka z pewnością zapadnie kibicom
w pamięci, ponieważ rywalem był be−
niaminek z Elbląga. Napędził on sporo
strachu ekipie Wisły, bo do przerwy
prowadził czterema bramkami. Mistrz
Polski męczył się, by w rezultacie
wyjść na kilkubramkowe prowadzenie
i nie oddać go do końca. Styl, w jakim
ten cel został osiągnięty pozostawia
jednak wiele do życzenia. Na słowa
pochwały zasługuje jedynie niezwykle
skuteczny bramkarz wiślaków Marcin
Wichary.
P.N.
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Na Dzień Zaduszny
Tak poważnie, tak donośnie
brzmią kościelne dzwony!
Ludzie śpieszą do kościoła,
śpieszą z każdej strony.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Przed kościołem w kilka rzędów
usiedli żebracy.
Dzisiaj dla nich jest dzień żniwa,
dziś dzień wielkiej pracy.
Są kalecy rozmaici,
są młodzi i starzy.
Chlebem, groszem, czem kto może,
dzisiaj ich obdarzy.
I być może, że u Boga
wiele, wiele znaczy
ten paciorek za jałmużnę,
paciorek żebraczy.

Dzieci śpiewają Panu

I być może, że dusz wiele
wnijdzie dziś do nieba,
i do szczęścia już nic więcej
nie będzie im trzeba.
A. Koźluk
(wiersz z „Gazety Świątecznej” z października 1927 roku,
ze zbiorów Mariana Wilka)

Głosujmy, rodacy!
Do urny, rodacy, ochotnie i śmiało!
Niech nic nas powstrzymać nie zdoła!
Spełnijmy zadanie, jak spełnić przystało
na dzieci, gdy matka je woła.

Od rana, 20 października kościół
farny przy Starym Rynku rozbrzmie−
wał dziecięcymi głosami, chwilami
tylko wspomaganymi przez księży.
U św. Bartłomieja odbywał się II Płoc−
ki Przedszkolny Festiwal Piosenki Re−
ligijnej – jedna z wielu imprez Tygod−
nia Kultury Chrześcijańskiej.
Kilkuosobowe chórki z 26 przedszko−
li prezentowały po jednej piosence i ma−
li wykonawcy, stojąc przed liczną pub−
licznością, wkładali wiele serca w swoje
interpretacje utworów. Dla podkreślenia
wagi wydarzenia niektórzy występowali
w „strojach estradowych”. Wszystkim,

na zaimprowizowanej scenie przed ołta−
rzem, towarzyszyły drogowskazy: uś−
miechaj się, kochaj śpiew, przebaczaj,
pomagaj innym, biegaj i tańcz.
Wszystkim wykonawcom bp Ro−
man Marcinkowski wręczył dyplomy,
a wiceprezydent Tomasz Kolczyński
upominki. Później wszyscy wykonaw−
cy poszli pod pomnik Jana Pawła II,
złożyli kwiaty i zaśpiewali „Barkę”.
Organizatorami festiwalu byli: od−
dział oświaty Urzędu Miasta, parafia
św. Bartłomieja, wydział katechetycz−
ny Kurii Diecezjalnej i Miejskie
Przedszkole nr 33.
(j)

Do urny z głosami, bo ważą się szale,
bo przyszłość dziś w naszej jest dłoni!
Niech wreszcie ucichną te skargi i żale,
kraj z mętnej wypłynie już toni.
Niech ludzi szlachetnych wezwawszy do steru,
nasz naród jaśniejsze dnie wita;
niech pierzchnie tłum zdrajców, co chciwi wciąż żeru,
tyć pragną u Polski koryta.

Niech Polska ma dowód, że myśmy jej godni,
że Polak w niej panem, nie sługą;
a bądźmy ostrożni, bo blizko do zbrodni,
co hańbą zagraża nam drugą...
Swe głosy oddajmy na ludzi szlachetnych,
co zdawna czuwają na straży,
co strzegą sztandarów, w myśl haseł tak świetnych,
tradycji i Pańskich ołtarzy...
J. Modrzejewski
(wiersz z „Gazety Świątecznej” z lutego 1928 roku ze zbiorów Mariana Wilka)
* pisownia oryginalna

Ludowa prognoza pogody
* Deszcz w początku listopada mrozy w styczniu zapowiada.
* Listopad, wielka niecnota, rozsiewa po drogach błota.
* Już listopad listki zrywa, ptaszek w polu już nie śpiewa.
* Listopad drzewa obnaża, zgania z pola gospodarza.
* Grzmot w listopadzie, urodzaj w polu i w sadzie.

JANUSZ KUKLEWICZ

Do urny gromadnie, bez kłótni i społem!
Niech bracia uścisną swe dłonie.
W miłości i zgodzie, w jedności z Kościołem
do urny w narodu obronie!

Nagrodzeni
krzyżówkowicze
Tylko głupiec bez granic innego
ma za nic to prawidłowe hasło, ja−
kie należało ułożyć po rozwiąza−
niu krzyżówki z numeru 17/155
„Sygnałów Płockich”. Tym razem
w losowaniu szczęście uśmiechnę−
ło się do: Henryki Jędrej z ul.
Dobrzyńskiej (poradnik zdrowia
„Apteka natury”), Aliny Ciągar−
lak z ul. Jesiennej (zestaw upo−
minków), Marianny Wójcik z ul.
Skłodowskiej (zestaw upomin−
ków) oraz Zygmunta Wasiaka
z ul. Rembielińskiego (zestaw
upominków). Wymienione osoby
zapraszamy po odbiór nagród do
redakcji w ratuszu (Stary Rynek 1,
pokój 220) w godzinach pracy
Urzędu Miasta.

Cytat
numeru
Masy nie kierują się rozumem,
lecz pewną zdrową zasadą –
zysku i straty. Świadomy poli−
tyk nie powinien przejmować
się zbytnio opinią publiczną,
jednakże zawsze czujnie zwa−
żać na powyższą zasadę. Bo
kto ją lekceważy, od niej ginie.
Hagiwara Sakutaro
(1886 – 1942) poeta i eseista

