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Prezydent Andrzej Nowakowski
z grupą wolontariuszy
podczas sadzenia dębu
dla upamiętnienia 100-lecia
Polskiego Czerwonego Krzyża

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję za Państwa udział w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka. Już po raz ósmy płocczanie zgłaszali, a później wybierali
projekty do realizacji. Wyniki głosowania publikujemy na str. 11-12.
Konsekwentnie rewitalizujemy Starówkę. Przy ul. Królewieckiej 18 powstaje
nowy budynek z mieszkaniami i lokalami usługowymi, rozpoczęła się też realizacja drugiego etapu inwestycji przy ul. Sienkiewicza 38. Trwa modernizacja
płockich dróg, która obejmuje zarówno remont jezdni, chodników, budowę
ścieżek rowerowych, jak też przebudowę infrastruktury podziemnej. Tym razem
zamieszczamy informacje na temat prac w Al. Jachowicza.
Dbamy o rozwój terenów do wypoczynku i rekreacji. Nowe miejsce z placem
zabaw, boiskiem i siłownią terenową dostępne jest już na osiedlu Miodowa,
jako element Centralnego Parku Rekreacji. W trosce o środowisko naturalne
sadzimy rośliny, korzystając przy tym z dofinansowania zewnętrznego. Otworzyliśmy również… hotel dla owadów.
Niezwykle ważnym działaniem jest „odchudzenie” plecaków dzieci i młodzieży.
W ramach trzeciej edycji projektu „Lekki Plecak” uczniowie z kolejnej szkoły
otrzymali tablety, aby nie musieli dźwigać ciężkich podręczników. Szczegóły
na temat tego i innych przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Płocka
poznają Państwo m.in. podczas lektury tego wydania MiastO! Żyje.
Prezydent Miasta Płocka

www.plock.eu

Andrzej Nowakowski

Kupujemy kolejne ekologiczne autobusy

Prezydent Andrzej Nowakowski i dyrektor sprzedaży
Solaris Bus & Coach Adam
Milewski podpisali umowę
na dostawę kolejnych
czterech autobusów

– Będą to cztery autobusy z silnikami
diesla spełniającymi najostrzejsze normy
Euro VI. Dwa pojazdy będą standardowej długości 12 metrów, a dwa będą
przegubowcami o długości 18 metrów
– informuje prezydent Płocka Andrzej
Nowakowski.
Autobusy, które powiększą tabor Komunikacji Miejskiej, dostarczy firma Solaris
Bus & Coach. Pojazdy będą niskopodłogowe, klimatyzowane, z dedykowaną dla
naszego miasta tapicerką na siedzeniach
dla pasażerów: będą miały logo Płocka
i kolor zbliżony do koloru loga. Wszystkie
zostaną wyposażone w „bramki” do liczenia pasażerów.
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Nowością – podobnie jak w czterech
autobusach hybrydowych, na dostawę
których umowę podpisaliśmy w lipcu br.
– będzie m.in. wewnętrzny wyświetlacz
LCD pokazujący przebieg całej trasy
z zaznaczeniem, które przystanki autobus już minął, a które jeszcze zostały do
przejechania.
Jeden autobus 12-metrowy kosztuje
1,35 mln zł, a przegubowy 1,82 mln zł,
co łącznie za cztery pojazdy daje kwotę 6,33 mln zł. Zakup realizowany jest
w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta
Płocka – etap II” współfinansowanego
przez Unię Europejską.

Rewitalizacja Starego Miasta trwa
Przy ul. Królewieckiej 18 powstaje budynek
mieszkalno-usługowy. – To kolejny projekt
w zakresie rewitalizacji starówki – mówił
prezydent Andrzej Nowakowski podczas
gospodarskiej wizyty z dziennikarzami.

start”, na poddaszu – cztery kolejne lokale
przeznaczone na sprzedaż. Powierzchnia
wszystkich wynosi od 37 do 75 mkw.
W piwnicach będą komórki lokatorskie,
pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Inwestycję prowadzi Agencja Rewitalizacji Starówki. Na parterze budynku
zlokalizowane będą trzy lokale usługowe
o powierzchni 78 mkw, 74 mkw i blisko
147 mkw. Wszystkie dostępne będą z ul.
Królewieckiej. Na pierwszym i drugim piętrze znajdzie się łącznie 12 „Mieszkań na

Na budowę mieszkań na pierwszym
i drugim piętrze ARS zdobył 2 mln zł
dofinansowania ze środków Funduszu
Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
Cała inwestycja kosztować będzie 5,7 mln
zł. Zakończenie robót spółka zaplanowała
na 19 listopada 2020 roku.

W nowym budynku część mieszkań będzie przeznaczona na wynajem
w ramach programu „Mieszkania na start”

www.plock.eu
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Miodowa Jar coraz piękniejsza

Prezydent Andrzej
Nowakowski i jego zastępca
ds. komunalnych
Piotr Dyśkiewicz
wręczają klucze
do nowych mieszkań
na osiedlu Miodowa Jar

Dziewięć rodzin otrzymało z rąk prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego
i jego zastępcy ds. komunalnych Piotra
Dyśkiewicza klucze do lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy
ul. Miodowej 49.
– W nowym bloku jest dziewięć mieszkań. Trzy z nich to lokale komunalne
zamienne – dla osób wykwaterowanych
z budynków wyłączonych z użytkowania,
dwa lokale komunalne kwaterunkowe
oraz cztery lokale z najmem socjalnym.
Gratuluję lokatorom i dziękuję wszystkim
osobom zaangażowanym za terminową
realizację inwestycji – powiedział pre-
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zydent Andrzej Nowakowski podczas
przekazania mieszkań lokatorom.
Cztery mieszkania są trzypokojowe (mają
powierzchnię 56,7 mkw), dwa mieszkania (o powierzchni 49 mkw) posiadają
dwa pokoje z aneksem kuchennym,
trzy mieszkania (o powierzchni 22,8
mkw) składają się z pokoju z aneksem
kuchennym. Lokale spełniają standardy
dla nowoczesnych mieszkań kwaterunkowych. Są wyposażone m. in. w kuchnię,
armaturę łazienkową, terakotę i glazurę.
– Staramy się przydzielać mieszkania
tak, aby zaspokoić potrzeby osób nie-

pełnosprawnych. Blok jest wyposażony
w różne udogodnienia. Lokale dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich znajdują się na parterze. Do dyspozycji jest także podjazd – powiedział Piotr
Dyśkiewicz, zastępca prezydenta Płocka.

– budynek typ I – 15 mieszkań –
10 budynków – 150 mieszkań
– budynek typ II – 9 mieszkań –
2 budynki – 18 mieszkań
– budynek typ III – 9 mieszkań –
1 budynek – 9 mieszkań

Budynek powstał w ramach programu
„Rewitalizacja osiedla budynków komunalnych wielorodzinnych osiedla Miodowa Jar”, który samorząd Płocka realizuje
od 2010 roku. Zakłada on budowę 177
mieszkań w 13 budynkach komunalnych, w trzech typach obiektów:

Do tej pory, w ciągu 10 lat, miasto
wybudowało już 87 lokali mieszkalnych w siedmiu budynkach. Kolejne
będą realizowane sukcesywnie. Jest
już decyzja o przeznaczeniu do rozbiórki budynków przy ul. Miodowej
29 i 33.

Budynek przy Miodowej 49 jest siódmym z zaplanowanych
trzynastu bloków w ramach rewitalizacji tej części miasta

www.plock.eu
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Przebudowa Al. Jachowicza dobiega końca

W Al. Jachowicza będą trzy pasy ruchu do jazdy na wprost i prawoskręt w al. Kilińskiego

Trwa gruntowna przebudowa al. Kilińskiego, która obejmuje także modernizację
skrzyżowań i sąsiednich ulic. W ramach
tej inwestycji prace drogowe zakończyły
się już na ul. Mostowej i Warszawskiej,
natomiast toczą się jeszcze w Al. Jachowicza, na odcinku od skrzyżowania z ul.
11 Listopada do al. Kilińskiego.
Roboty polegają przede wszystkim na
budowie kanalizacji deszczowej. Ale przy
okazji ułożona zostanie nowa nawierzchnia, która na całym odcinku zostanie
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wzmocniona specjalną siatką, by się nie
odkształcać.
Przebudowane zostanie również skrzyżowanie przy budynku Politechniki
Warszawskiej. Alejami Jachowicza w kierunku Międzytorza i Podolszyc wkrótce
pojedziemy na wprost trzema pasami.
Konsekwencją takiego rozwiązania
i poszerzenia jezdni będzie likwidacja wydzielonego pasa do skrętu na stację paliw.
Oprócz tego powstanie jeszcze oddzielny
prawoskręt z Jachowicza w al. Kilińskiego.

Zmieni się wiele również na pasie prowadzącym do centrum Płocka. Wydłużony zostanie lewoskręt z Al. Jachowicza
w al. Kilińskiego. Dziś zaczyna się on
za skrzyżowaniem z ul. Dworcową.
Po przebudowie będzie zaczynać się już
za skrzyżowaniem z ul. Otolińską.
Absolutną nowością w Płocku będzie
śluza autobusowa – wydzielony buspas,
zaczynający się w rejonie skrzyżowania
z ul. Otolińską, przeznaczony całą dobę
wyłącznie dla autobusów. Będzie się
kończyć przed pasami dla pieszych przy
gmachu Politechniki. W tym miejscy stanie... sygnalizator tramwajowy. Ze śluzy
tej skorzystają autobusy skręcające z Al.

Jachowicza w al. Kilińskiego (obecnie
to linie 10, 20 i 24).
Działanie śluzy będzie proste. Kiedy
autobus ruszy z przystanku przy Politechnice i zatrzyma się przed przejściem
dla pieszych przed tramwajowym sygnalizatorem – „zobaczy” go czujnik, który
włączy np. na 10 sekund czerwone światła na całym skrzyżowaniu, a pojazdowi
Komunikacji Miejskiej da sygnał do jazdy. Autobus będzie miał owe 10 sekund
na bezkolizyjne pokonanie skrzyżowania
i wjechanie w al. Kilińskiego.
Nowymi Alejami Jachowicza pojedziemy
w połowie listopada.

Inwestycja w al. Kilińskiego obejmuje m.in. budowę kanalizacji deszczowej,
odtworzenie nawierzchni jezdni, budowę chodników i drogi rowerowej

www.plock.eu
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Centralny Park Rekreacji

Miejsce do aktywnego spędzania czasu na osiedlu Miodowa

Na osiedlu Miodowa powstał nowy plac
zabaw, siłownia terenowa i boisko. To
pierwszy etap zaplanowanego w tym
miejscu Centralnego Parku Rekreacji.
Budowę nowych obiektów poprzedziły
wielomiesięczne konsultacje z mieszkańcami.
Na placu zabaw o powierzchni ponad
700 mkw. do dyspozycji dzieci jest 14
nowoczesnych i bezpiecznych urządzeń,
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pod zabawkami jest kolorowa
poliuretanowa nawierzchnia. Obok placu
stanęły nowe ławki.

10

Na boisku o wymiarach 20 na 40 metrów
zamontowane są bramki do piłki nożnej lub
ręcznej oraz kosze do gry w koszykówkę. Na
siłowni zewnętrznej można trenować m.in.
podciąganie na drążkach, pompki przy poręczach albo ćwiczenia brzucha na ławeczce.
W przyszłości na osiedlu Miodowa zaplanowane są kolejne inwestycje w ramach
Centralnego Parku Rekreacji. W pobliżu
oddanych niedawno obiektów ma powstać
m.in. tor dla rolkarzy, ścieżka rowerowa,
place piknikowe oraz kolejna siłownia terenowa. Koszt dotychczas zrealizowanych
prac to ponad 1,1 mln zł.

Sienkiewicza 38 – inwestycji ciąg dalszy
W połowie kwietnia br. lokatorzy otrzymali klucze do mieszkań w gruntownie
odrestaurowanej kamienicy przy ul. Sienkiewicza 38, a w październiku rozpoczął
się drugi etap tej inwestycji. W jej wyniku
odbudowana zostanie lewa oficyna
mieszkalna oraz powstanie budynek
mieszkalno-usługowy.
W obydwu budynkach będzie łącznie
35 mieszkań o powierzchni od 25 do
53,46 mkw. – 12 mieszkań w oficynie
oraz 23 lokale mieszkalne i jeden usługowy o powierzchni ponad 132 mkw.
w drugim obiekcie. – Lokale będą w pełni
wykończone i gotowe do zamieszkania.

Zostaną przeznaczone do wynajmu dla
młodych płocczan w ramach programu
„Mieszkania na start” – informuje prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
Inwestycję prowadzi spółka Miejski
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS.
Koszt przedsięwzięcia wynosi prawie
9 mln zł, ale połowa kosztów związanych
z budową mieszkań zostanie pokryta
z pozyskanego bezzwrotnego wsparcia
finansowego z Banku Gospodarstwa
Krajowego.
Obiekt ma być gotowy w październiku
2021 roku.

Inwestycja przy ul. Sienkiewicza 38 – II etap, wizualizacja

www.plock.eu
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Lżejsze plecaki = zdrowsi uczniowie

Uczniowie SP 17 w szkole będą korzystać z podręczników… na tabletach

Blisko stu uczniów Szkoły Podstawowej
nr 17 otrzymało tablety w ramach programu „Lekki Plecak”. Dodatkowo szkołę
wyposażono w pięć mobilnych wózków na
tablety, które pełnią też funkcje ładowarek.
Urządzenia zastąpią młodzieży z klas
czwartych i piątych podręczniki do
przyrody, biologii, geografii, języka polskiego, matematyki, historii, języka angielskiego, fizyki i chemii. Z tradycyjnych
podręczników uczniowie będą korzystać
w domach.
– Cieszę się, że w wasze ręce trafiają
nowoczesne urządzenia, które pomogą
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w nauce wielu przedmiotów, ale także odciążą was od dźwigania ciężkich plecaków,
co ma ogromne znaczenie dla zdrowia
– powiedział zastępca prezydenta ds.
polityki społecznej Roman Siemiątkowski,
przekazując uczniom tablety. Przedsięwzięcie kosztowało ponad 120 tys. zł,
a zakup urządzeń wsparł PKN Orlen.
To już kolejna edycja akcji, której celem
jest odciążenie tornistrów młodych
płocczan. Wcześniej urządzenia trafiły
do uczniów SP nr 23 przy ul. Walecznych
na osiedlu Podolszyce Północ (w dwóch
edycjach programu) i SP nr 15 przy
ul. Przyszkolnej na osiedlu Góry.

Szóstka zaprosiła na uroczyste otwarcie
Miejskie Przedszkole nr 6 przy ul. Łączniczek jest po gruntownej modernizacji.
Budynek przeszedł termomodernizację,
ma nowy dach, schody, podjazd dla niepełnosprawnych i chodniki. Do dyspozycji dzieci jest kolorowy i bezpieczny plac
zabaw z poliuretanową nawierzchnią.

siódmy oddział dla dzieci. Powstały też
dwie nowe sale do udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej – sala
logopedyczna oraz do zajęć korekcyjno
– kompensacyjnych. Generalny remont
przeszły łazienki oraz blok żywieniowy.
Inwestycja kosztowała ponad 5,3 mln zł.

Ogromne zmiany zaszły także wewnątrz
budynku. Całkowicie zmienił się układ
pomieszczeń w środku. Po modernizacji
placówka zyskała dodatkową salę zajęć,
dzięki czemu został utworzony kolejny,

Efekty modernizacji można było podziwiać podczas uroczystego otwarcia
zorganizowanego w placówce w połowie
października (przedszkole było czynne
już w drugiej połowie sierpnia).

Uroczystość występami uświetniły dzieci ze wszystkich przedszkolnych grup

www.plock.eu
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Polska droga do wolności

W otwarciu wystawy udział wzięli
m.in. prezydent Płocka Andrzej
Nowakowski i synowie
Tadeusza Mazowieckiego
(od lewej) Adam i Wojciech.

Archiwalne zdjęcia, dokumenty, artykuły
z gazet, a nawet exposé premiera z odręcznymi notatkami można oglądać na
wystawie „Polska OdNowa”, poświęconej
pierwszemu po 1945 roku polskiemu
rządowi utworzonemu przez Tadeusza
Mazowieckiego.
– To było ogromne wyzwanie: wyprowadzić Polskę z komunizmu, z państwa
totalitarnego i stworzyć państwo demokratyczne. Podjął się tego Tadeusz
Mazowiecki, wyjątkowy Polak, płocczanin, małachowiak i człowiek o ogromnej
odwadze – mówił podczas otwarcia
wystawy prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
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Wystawa „Polsk a OdNowa” po raz
pierwszy była prezentowana w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2014 roku, na 25-lecie powołania
rządu Tadeusza Mazowieckiego.
Później przejęła ją Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. W ostatnim czasie eksponaty mogli oglądać odwiedzający Europejskie Centrum Solidarności
w Gdańsku. Teraz fundacja przekazała je nieodpłatnie, na stałe naszemu
miastu.
Wystawę można oglądać w Małachowiance, po wcześniejszym umówieniu
się telefonicznie 24 366 36 00.

Nowe pracownie w szkołach
W ramach projektu„Zainspiruj się i zacznij
tworzyć!” w III Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii
Dąbrowskiej zostanie wykonana modernizacja pracowni komputerowej oraz
zakupione wyposażenie. Będą to stoliki
– ławki komputerowe dla uczniów i dla
nauczyciela, krzesła szkolne, szesnaście
laptopów wraz z akcesoriami i oprogramowaniem biurowym oraz drukarki 3D
z niezbędnymi akcesoriami. Realizację
projektu przewidziano do 31 grudnia
2019 r. Wartość projektu wynosi ponad
67 tys. zł, a 47,5 tys. pochodzi z dofinan-

sowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania
Pracowni Informatycznych i Językowych.
Miasto wspiera również rozwój bazy
oświatowej szkół wyższych. W Mazowieckiej Uczelni Publicznej (dawnej PWSZ)
otwarte zostało Monoprofilowe Centrum
Symulacji Medycznej, czyli sala z symulatorami do kształcenia w warunkach zbliżonych do szpitalnych. Jego powstanie
zostało dofinansowane z budżetu miasta
kwotą 200 tys. zł.

W Centrum Symulacji Medycznej studenci będę doskonalić swoje umiejętności
w oparciu o najnowsze osiągnięcia medyczne

www.plock.eu
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Wyniki Budżetu Obywatelskiego Płocka

Plac zabaw na terenie przedszkola nr 10 to projekt z szóstej edycji BOP

Między dwa projekty ogólnomiejskie
i czternaście osiedlowych mieszkańcy
podzielili 5,65 miliona złotych. Na pomysły ogólnomiejskie zostało przeznaczone
2,2 miliona złotych, a na osiedlowe 3,45
miliona złotych, przy czym pojedynczy
projekt nie mógł kosztować więcej niż 575
tysięcy złotych.
W głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Płocka wzięły udział 7 453 osoby
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(6,41 proc. uprawnionych). Głosować
można było osobiście lub przez internet. Mieszkańcy w tym roku wybierali
spośród 62 projektów.
Najwięcej głosów (1863) oddano
na „Obywatelski Płock”. Ten pomysł
wraz z projektem „Eko Patrol – Dobro
zwierząt – Wspólna sprawa” zostanie zrealizowany z listy ogólnomiejskiej.

Do realizacji wyłoniono czternaście projektów osiedlowych:
• Nowoczesna edukacja (osiedle Dworcowa)

• Sala do terapii sensorycznej „Miodowe
wzgórza” (osiedle Miodowa)
• Siłownia zewnętrzna (osiedle Ciechomice)
• Powiedz„si”terapii SI (osiedle Międzytorze)

• Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 mkw. przy ulicy Tokarskiej
29 (osiedle Pradolina Wisy)

• StudioBus (osiedle Kolegialna)

• Nowoczesna Klasa - Wyposażenie nowej pracowni komputerowej w serwer
i 20 zestawów komputerowych dla
uczniów, dotykowy monitor interaktywny 65” i urządzenie wielofunkcyjne
(osiedle Tysiąclecia)

• Przebudowa placu zabaw na terenie
Miejskiego Przedszkola nr 21 (osiedle
Dworcowa)

• Modernizacja wentylacji w Szkole
Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka
z Asyżu w Płocku (osiedle Góry)
• Stacja roweru miejskiego ul. Traktowa - dotyczy postawienia nowej stacji
roweru miejskiego na ul. Traktowej
w Płocku (osiedle Winiary)

• Integracyjno-sensoryczny plac zabaw
(osiedle Kolegialna)

• Remont Rogatki Warszawskiej Filia nr 2
Książnicy Płockiej (osiedle Wyszogrodzka)
• Samochód do nauki jazdy dla uczniów
Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii
Skłodowskiej-Curie (osiedle Łukasiewicza)
• Zostań Mistrzem – bokserski Płock
(osiedle Kolegialna)
Szczegółowe wyniki opublikowane są na
stronie mojemiasto.plock.eu.

W ubiegłym roku z BOP
została zakupiona m.in.
nowoczesna łódź dla WOPR

www.plock.eu
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Płock liderem wśród samorządów
Skuteczność w działaniu płockiego samorządu doceniana jest przez niezależne
konkursowe gremia. W październiku Płock
został wyróżniony w trzech konkursach.
W konkursie zorganizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów
Unijnych Płock zdobył nagrodę główną Lider Zmian oraz dwa wyróżnienia
w kategoriach Lider Projektów Społecznych
i Lider Pod Względem Dofinansowania
z UE Per Capita (w przeliczeniu na jednego
mieszkańca).
Kryształ Przetargów Publicznych 2019 – tę
nagrodę Płock otrzymał podczas XIV Forum

Przetargów Publicznych w Jachrance. Tym
razem doceniona została rewitalizacja nabrzeża wiślanego. Nagrody przyznawane są
najskuteczniejszym, najbardziej rzetelnym
i najlepiej przygotowanym oraz zrealizowanym inwestycjom w sektorze publicznym.
Podczas XVII Samorządowego Forum
Kapitału i Finansów w Katowicach zostały
wyróżnione najlepsze samorządy w dwóch
kategoriach – Wykorzystanie środków
unijnych 2019 oraz Wydatki inwestycyjne
samorządów. W obu kategoriach, wśród
miast na prawach powiatu, znaleźliśmy się
w ścisłej czołówce zajmując odpowiednio
III i IV miejsce.

Nagrodę dla Płocka w konkursie Lider Zmian 2019 odebrał prezydent Andrzej Nowakowski
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Hotel dla dzikich zapylaczy

Na „otwarcie” hotelu prezydent zaprosił dziennikarzy lokalnych mediów

To miejsce, w którym owady zapylające
będą mogły gniazdować i zimować.
Nietypowa konstrukcja stanęła w Lasku
Brzozowym na Podolszycach Południe.
To jeden z projektów wybranych do realizacji w ubiegłorocznej edycji Budżetu
Obywatelskiego Płocka.
Hotel wybudowali uczniowie Zespołu
Szkół Technicznych „Siedemdziesiątka”,
a rośliny wokół posadził Zakład Usług
Miejskich Muniserwis. Kwiaty cebulowe,
byliny i krzewy zostały dobrane tak, by
nieprzerwanie przez cały sezon zapewniać owadom pokarm, a miłośnikom przyrody możliwość obserwacji aktywności

pszczół i motyli. Jako pierwsze na wiosnę
rozkwitną krokusy, latem lawenda wąskolistna, budleja Davida, macierzanka,
lebiodka i jeżówka, a pod koniec sezonu
rozchodnik i sadziec. Inwestycja kosztowała ponad 8 tys. złotych.
Owady zapylające odgrywają kluczową
rolę w naszym ekosystemie, są niezbędne do funkcjonowania tysięcy roślin. Jak
przypomina Greenpeace, co trzecia łyżka
jedzenia, które spożywamy, zależy od
procesu zapylania. Tymczasem, koszenie
trawników i brak roślin nektarodajnych
sprawia, że liczba owadów zapylających
gwałtownie maleje.

www.plock.eu
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Kolejni płocczanie mają swoje drzewa
W Parku Północnym została zainaugurowana III edycja programu „Drzewa
Młodych Płocczan”, w którym rodzice,
poprzez posadzenie drzewa upamiętniają
narodziny swojego dziecka.
Ta edycja dedykowana jest dzieciom
urodzonym w okresie od 1 czerwca
2018 roku do 1 czerwca 2019 roku.
W sumie posadzonych zostanie 31 drzew

na osiedlach: Borowiczki, Kolegialna,
Podolszyce Północ, Radziwie, Miodowa,
Skarpa, Stare Miasto i Wyszogrodzka.
Dotychczas, w pierwszej i drugiej edycji akcji płocczanie posadzili ponad
60 drzew. Rośliny są oznaczane tabliczkami z imionami dzieci. Udział w akcji
jest całkowicie bezpłatny, a zakup drzew
i pamiątkowych tabliczek finansowany
jest z budżetu miasta.

W Parku Północnym posadzone zostały drzewa upamiętniające narodziny Stasia, Kuby i dwóch Franków
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Dąb na 100-lecie PCK

Opiekę nad drzewem powierzono najmłodszym członkom PCK
– dzieciom z Klubu Wiewiórka z Miejskiego Przedszkola nr 25

Na Wzgórzu Tumskim w pobliżu pomnika
Ludwika Krzywickiego został posadzony
dąb czerwony upamiętniający 100-lecie
Polskiego Czerwonego Krzyża.
Ta najstarsza w Polsce organizacja humanitarna realizuje misję polegającą na
zapobieganiu ludzkim cierpieniom i łago-

dzeniu ich skutków oraz ochrony ludzkiej
godności, bez dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych
lub politycznych. Oddział Rejonowy
PCK w Płocku z okazji jubileuszu przygotował w tym roku wiele inicjatyw,
sadzenie pamiątkowego drzewa było
jedną z nich.

Tegoroczne nasadzenia w ramach akcji
„Drzew Młodych Płocczan” oraz posadzenie dębu PCK stanową część nasadzeń
zieleni w ramach zadania pn. „Zielone
Płuca dla Płocka – nasadzenia na rzecz
bioróżnorodności i klimatu”.

www.plock.eu
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Pawilony przy cmentarzu komunalnym
Przed cmentarzem komunalnym przy ul. Bielskiej,
w miejsce dotychczas funkcjonujących tam punktów
sprzedaży zniczy i kwiatów,
powstało 11 estetycznych
pawilonów. Do obiektów
doprowadzona jest energia
elektryczna. Dzięki inwestycji
zrealizowanej przez spółkę
Rynex, zdecydowanie poprawiły się warunki pracy osób
zajmujących się handlem
w tym miejscu. Przedsięwzięcie kosztowało 315 tys. zł.

Do Urzędu w sobotę

Klientów przyjmują w sobotę wydziały zlokalizowane w budynkach przy Placu Stary
Rynek 1 i al. Piłsudskiego 6 (Punkt Obsługi
Mieszkańca przy ul. Miodowej 8 czynny
jest tylko w dni powszednie):

osobistych, zameldowania, rejestracji
pojazdów, ewidencji działalności gospodarczej),
• Wydział Geodezji,
• Wydział Organizacyjny,
w tym Biuro Obsługi Klienta,
• Wydział Podatków i Księgowości,
w tym kasy.

• Wydział Obrotu Nieruchomościami
Gminy,
• Urząd Stanu Cywilnego,
• Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich (sprawy dotyczące m.in. dowodów

Większość wydziałów przyjmuje klientów od godz. 7:30 do godz. 15:30, natomiast Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego
w godz. 8:00 – 15:00.

Przypominamy, że Urząd Miasta Płocka jest
czynny w drugą sobotę miesiąca.
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