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Otwarcie drugiego etapu obwodnicy. Na zdjęciu m.in. prezydent
Płocka Andrzej Nowakowski,
marszałek woj. mazowieckiego
Adam Struzik, zastępcy prezydenta – Roman Siemiątkowski
i Jacek Terebus

Szanowni Państwo!
To niezwykle dobra wiadomość dla mieszkańców Płocka – możemy już korzystać
z drugiego odcinka obwodnicy. Droga ma ogromne znaczenie zarówno dla naszego miasta, jak i całego regionu. Bardzo zaawansowana jest też budowa trzeciego etapu, który zwieńczy całą inwestycję. O korzyściach, a także o szczegółach
przedsięwzięcia mogą Państwo przeczytać na str. 4 i 5 tego wydania MiastO! Żyje.
Wśród innych zrealizowanych zadań jest m.in. modernizacja al. Roguckiego, która
stała się kolejnym zielonym miejscem do wypoczynku i rekreacji, a także zakończenie remontu nowej siedziby dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Szpital św. Trójcy
wzbogacił się natomiast o nowy sprzęt, a trzy płockie szkoły otrzymały nowe busy.
Pojazdy zostały zakupione na wniosek mieszkańców, którzy wybrali ten projekt
w Budżecie Obywatelskim Płocka. Pragnę przypomnieć, że jeszcze do 13 sierpnia
można zgłaszać swoje projekty do siódmej edycji BOP.
Przystępujemy do kolejnych przedsięwzięć, m.in. rewitalizacji kamienic przy
ul. Sienkiewicza i Kościuszki, budowy kolejnego (piątego już w naszym mieście)
publicznego żłobka czy przebudowy ul. Maszewskiej. Kontynuujemy modernizację
płockiej bazy oświatowej, remontujemy korty na stadionie miejskim.
Z publikacji dowiedzą się też Państwo o wsparciu, jakie płocki WOPR otrzymał na
remont zniszczonego przez trąbę powietrzną sprzętu ratowniczo-patrolowego,
a także o tym, że mamy kolejnego Honorowego Obywatela Płocka.
Zapraszam do lektury i życzę wakacyjnego relaksu!
Prezydent Miasta Płocka

www.plock.eu

Andrzej Nowakowski

Drugi odcinek obwodnicy oddany do ruchu

W otwarciu drogi licznie uczestniczyli płocczanie

– To strategiczna inwestycja drogowa, która będzie stanowić nowy kręgosłup komunikacyjny naszego miasta i zapewni wzrost
bezpieczeństwa mieszkańcom – mówił
prezydent Andrzej Nowakowski podczas
otwarcia drugiego odcinka obwodnicy.
Budowa trasy, która ciągnie się od ul.
Otolińskiej do Bielskiej, rozpoczęła się
we wrześniu 2016 roku, a skończyła na
początku maja 2018 r. Później trwała
procedura odbiorowa prowadzona
przez Mazowieckiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, który
19 lipca wydał decyzję o dopuszczeniu
tego odcinka do użytkowania. Następnego dnia droga została oddana do ruchu.
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– Trasa wyprowadzi transport z ładunkami niebezpiecznymi, a także odciąży
centrum Płocka od ruchu aut osobowych.
Ta droga daje także nową perspektywę rozwoju naszego miasta, otwiera
bowiem kolejne tereny inwestycyjne.
A to oznacza zarówno większe podatki
do budżetu miasta, ale przede wszystkim
nowe miejsca pracy dla mieszkańców
Płocka i regionu. Co ważne, pozyskaliśmy na tę inwestycję dofinansowanie
z Unii Europejskiej – podkreślał prezydent
Nowakowski.
Obwodnica miasta to droga w klasie GP,
czyli przeznaczona jest dla ruchu przyśpieszonego. Na drugim odcinku łącznie

powstało ponad 7,2 km nowych dróg,
w tym długość głównej drogi wynosi 2,7
km, dróg serwisowych wraz z sięgaczem do
ul. Otolińskiej 3,6 km, a łącznic 830 metrów.
Łączą się one z węzłem „Bielska” – czyli
dwoma wiaduktami: drogowym (po
którym przebiega ul. Bielska) i kolejowym.
Wiadukt kolejowy ma ponad 39 metrów
długości i ponad 8,6 metrów szerokości,
a wiadukt drogowy – 37 metrów długości
i 17,80 metrów szerokości.

Najtrudniejszym etapem przy budowie
tego odcinka była budowa obiektów inżynierskich. Szczególnie spektakularne były
prace przy wiadukcie kolejowym. Powstał
on 40 metrów obok miejsca docelowego,
a potem ważący 3600 ton obiekt został
nasunięty w miejsce rozebranego wcześniej nasypu.
Budowa drugiego odcinka kosztowała
ponad 37,5 mln zł, a dofinansowanie
unijne wyniosło ponad 30,1 mln zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

www.plock.eu
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Mieszkania, żłobek i mediateka
– Przystępujemy do rewitalizacji kolejnych
budynków na starym mieście. Na te inwestycje pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie w wysokości ponad 4,5 mln zł z Banku
Gospodarstwa Krajowego – informuje
prezydent Andrzej Nowakowski.
Jednym z przedsięwzięć jest modernizacja kamienic przy ul. Sienkiewicza 40-42,
którą przeprowadzi Miejskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego. W wyremontowanych kamienicach będzie łącznie 15
mieszkań (obecnie jest 13) o powierzchni
użytkowej od 34 do 48 mkw. Inwestycja
ma być gotowa w lipcu przyszłego roku.
Koszt realizacji to prawie 4,8 mln zł,
a dofinansowanie z BGK ponad 2 mln zł.
Kolejne przedsięwzięcia będzie realizowała miejska spółka Inwestycje

Miejskie. Wkrótce zostanie ogłoszony
przetarg na wybór wykonawców dwóch
inwestycji: budowy obiektu przy ul.
Kazimierza Wielkiego 52 i modernizacji kamienicy przy ul. Kościuszki 3b.
W budynku przy Kazimierza Wielkiego
znajdzie się żłobek i lokale mieszkalne.
Będzie on usytuowany od strony
ul. Polnej. Na dwóch kondygnacjach, zlokalizowany będzie trzyoddziałowy żłobek
dla 93 dzieci. Przy budynku powstanie
plac zabaw. Dla dzieci najmłodszych, które
nie ukończyły pierwszego roku życia,
przy sali zabaw będzie zadaszony taras
z bezpieczną nawierzchnią.
W części mieszkalnej znajdzie się 12 lokali
o powierzchni od 28 mkw do 69 mkw.
Na realizację tej inwestycji spółka otrzyma

Kamienice przy ul. Sienkiewicza 40-42 po modernizacji – wizualizacja
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W budynku przy ul. Kościuszki 3 b będzie mieścić się m.in. mediateka – wizualizacja

W budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 będą mieszkania i żłobek

ponad 600 tys. dofinansowania z BGK.
Obiekt ma być gotowy w 2020 r.
Drugą inwestycją będzie rewitalizacja
kamienicy przy ul. Kościuszki 3b. Obiekt
zostanie przebudowany i rozbudowany.
Na parterze powstanie Mediateka

– Dział Zbiorów Audiowizualnych
Książnicy Płockiej. Na pierwszym piętrze
oraz poddaszu mieścić się będzie
12 mieszkań. Inwestycja ma być gotowa
pod koniec prz yszłego roku. BGK
realizację przedsięwzięcia dofinansuje
kwotą ponad 1,4 mln zł.

www.plock.eu
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Nowa zieleń, kaskady wodne
i piękna iluminacja

Aleja Roguckiego to teraz zielone miejsce idealne do wypoczynku i rekreacji

Aleja Roguckiego to teraz zielone miejsce, idealne do rekreacji i wypoczynku.
Przebudowa betonowej niegdyś alei
trwała od lipca ubiegłego roku. Obecnie
prace dobiegły końca i mieszkańcy mogą
korzystać już z nowego atrakcyjnego
terenu.
– Dzięki tej inwestycji w centrum miasta
zyskaliśmy kolejne piękne miejsce, w którym można miło spędzić czas w pięknym
otoczeniu. Co ważne, przedsięwzięcie
współfinansowane jest z funduszy Unii
Europejskiej – mówi prezydent Andrzej
Nowakowski.
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Na czterech hektarach posadzonych
zostało ponad 165 tys. roślin. W alei
przybyło m.in. 20 głogów, 17 dębów
szypułkowych, 27 modrzewi europejskich, 14 brzóz, 9 jarzębin i 23 klony,
a także róże, dereń jadalny, czarne porzeczki
i cisy. Urządzone zostały trawniki, zasiane łąki kwietne, posadzone goździki
kropkowane, kocanki włoskie cz y
macierzanki. Pojawiła się też nowa mała
architektura m.in. ławki i stojaki rowerowe oraz urokliwe kaskady wodne.
Podczas robót ułożona została nowa kanalizacja deszczowa i inne sieci podziemne,
zamontowane oświetlenie, wytyczone

chodniki i ścieżki rowerowe, na których
została ułożona kostka betonowa.
Inwestycja była realizowana jako część
projektu pn. „Rozwój terenów zieleni
w mieście Płocku”wartego 13,1 mln zł, który
współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w wysokości 7 mln zł. Celem
projektu jest zwiększenie powierzchni
terenów zielonych w naszym mieście oraz
poprawa jakości powietrza miejskiego.
W ramach tego projektu w ubiegłym roku
zagospodarowany został też plac Dąbrow-

skiego. Prace zakończyły się w sierpniu 2017
r. i kosztowały ponad 500 tys. zł. Dzięki nim
powstał skwer ze szpalerem brzóz, ławkami
i fotelami obrotowymi. Wieczorem plac
zachwyca nową iluminacją, która zależnie
od pory roku, zmienia swój kolor.
Urządzenie nowych terenów zielonych
w Płocku umożliwi mieszkańcom aktywny wypoczynek w zgodzie z naturą, a także przyczyni się do integracji społecznej
i wzrostu poczucia tożsamości lokalnej
wspólnoty.

Nowy skwer przy Wieży Ciśnień
Projekt pn.: „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” współfinansowany z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska naturalnego

www.plock.eu
9

Modernizacja oddziału
i nowy sprzęt w Szpitalu św. Trójcy

Zasady działania nowego sprzętu przybliżyli
lekarze (od lewej) Jarosław Lemiec - zastępca
Ordynatora Oddziału Neonatologicznego
oraz Paweł Sobieski - ordynator Oddziału
Chirurgicznego Ogólnego, zastępca Dyrektora ds.
Lecznictwa

Trwa gruntowny remont Oddział chorób
wewnętrznych w Szpitalu św. Trójcy, a trzy
oddziały wzbogaciły się o nowy sprzęt.
Obecnie wyłączony z użytkowania jest
pierwszy odcinek interny. Prace mają
tam potrwać do końca września. Później,
przez kolejne trzy miesiące, modernizacja
będzie prowadzona na drugim odcinku.
Dzięki takiemu rozwiązaniu oddział cały
czas może pracować i przyjmować pacjentów.
Remont jest gruntowny. Jego zakres obejmuje m.in. odnowienie wszystkich pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej,
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wymianę systemów przeciwpożarowych,
wykonanie instalacji gazów medycznych.
W odnowionych salach staną nowe meble
i elektryczne łóżka dla pacjentów.
– Zdajemy sobie sprawę, że na oddziale
chorób wewnętrznych przebywają głównie osoby starsze – mówił na konferencji
prasowej prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. – Takie nowoczesne wyposażenie poprawi ich komfort podczas pobytu
w szpitalu, a także ułatwi pielęgnację
pacjentów.
W czasie remontu zmodernizowana zostanie także pracownia endoskopowa,
do której pół roku temu kupiono no-

woczesną aparaturę. Łączny koszt prac
modernizacyjnych to około 6,5 mln zł.
Natomiast trzy oddziały wzbogaciły się
o nowy sprzęt. Neonatologia otrzymała
w ostatnim czasie cztery inkubatory,
cztery lampy do fototerapii, dwa aparaty
do resuscytacji noworodków, trzy pulsoksymetry i trzy pompy infuzyjne. Oddział
anestezjologii z blokiem operacyjnym
dostał dwa aparaty do znieczuleń oraz
diatermię chirurgiczną czyli nóż elektroniczny, który zastępuje skalpel.

Na oddziale ginekologiczno-położniczym rozbudowano system MONAKO.
Funkcjonujący już w szpitalu system
nadzoru okołoporodowego został teraz
wyposażony w dodatkowe urządzenia,
które pozwalają m.in. na monitorowanie (KTG) płodu bezprzewodowo,
co pozwala przyszłej mamie na swobodne poruszanie się.
Koszt nowego sprzętu to ponad 590 tys.
zł. Pieniądze na remont i doposażenie
oddziałów pochodzą z budżetu Płocka.

Przebudowa ul. Maszewskiej
W tym roku rozpocznie się rozbudowa
ul. Maszewskiej. Została już podpisana
umowa z wykonawcą, wyłonionym
w drodze przetargu.
Maszewska będzie rozbudowana na odcinku od wybudowanego w 2015 roku
fragmentu tej ulicy, do ulicy Długiej.
W ramach zadania zostanie wykonana
infrastruktura podziemna, czyli m.in. sieć
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przebudowana sieć gazowa oraz telekomunikacyjna. Powstanie nowa nawierzchnia
z kostki betonowej i chodnik, przebudowane będzie skrzyżowanie ul. Maszewskiej z ulicą Długą.
Zakończenie zadania zaplanowano na
koniec maja przyszłego roku. Koszt inwestycji wyniesienie ponad 5,8 mln zł.

Na ul. Maszewskiej będzie nowa infrastruktura
podziemna, nawierzchnia jezdni i chodniki

www.plock.eu
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POKiS już w nowej siedzibie
– Zakończyła się modernizacja budynku
przy ul. Jakubowskiego, teraz trwa przeprowadzka i urządzanie pomieszczeń.
A we wrześniu zaprosimy wszystkich na
uroczyste otwarcie nowej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – informuje
prezydent Andrzej Nowakowski.

– Teraz POKiS będzie miał do dyspozycji trzy razy większą powierzchnię niż
w dotychczasowej siedzibie – wyjaśnia
prezydent Nowakowski. Koszt modernizacji wyniósł ponad 4,6 mln zł,
a miasto pozyskało prawie 2,8 mln zł
unijnej dotacji.

Roboty rozpoczęły się na początku sierpnia 2017 roku. Dawny budynek gimnazjum przeszedł gruntowną przemianę
– piwnice zostały zaadaptowane m.in.
na salę kinową i sale prób dla zespołów
muzycznych, na parterze są pomieszczenia
administracyjne i sala widowiskowa, na
pierwszym piętrze będzie galeria plastyczna, pracownie – fotograficzna, plastyczna,
studio nagrań, a na drugim piętrze sale prób wokalnych, baletowa i dydaktyczne.

Dyrektor POKiS Radosław Malinowski
poinformował, że zakupione zostało
już wyposażenie sali koncer towej
i do Kina za Rogiem, m.in. scena, nagłośnienie, oświetlenie, wyposażenie
widowni. – We wrześniu już będziemy
działać pełną parą. Zaprosimy też
na urocz yste otwarcie z wieloma
atrakcjami. Jaki będzie program – to
na razie tajemnica – mówi dyrektor
Malinowski.

Prezydent Andrzej
Nowakowski
przekazał pracownikom POKiS
klucze do nowej
siedziby

12

Modernizacja kortów tenisowych

Korty tenisowe na stadionie miejskim będą dostępne bez względu na pogodę

Na Stadionie Miejskim im. Bernarda Szymańskiego trwa modernizacja trzech kortów tenisowych. Zostaną one zadaszone
lekkimi halami namiotowymi. Powstanie
też zaplecze techniczne.
Na kortach zostanie również wymieniona
nawierzchnia ceglana na akrylową, która
jest zakwalifikowana jako nawierzchnia
bezobsługowa. Będzie ona posiadała
certyfikat ITF2 (przyznawany przez światową federację tenisową). Nad kortami
są montowane trzy połączone ze sobą
hale o konstrukcji łukowej z membraną
przepuszczającą światło dzienne. Obiekt

będzie dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Korty będą funkcjonowały przez cały rok,
bez względu na warunki pogodowe. Hale
w okresie letnim będą miały możliwość rozsuwania ścian bocznych celem poprawienia
warunków do gry. W okresie zimowym
obiekt będzie ogrzewany ciepłem dostarczanym z sieci miejskiej. Każdy z kortów
będzie posiadał odrębne oświetlenie.
Całkowity koszt inwestycji to ponad
2,2 mln zł. Inwestycja ma być gotowa
w czwartym kwartale 2018 r.

www.plock.eu
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Pomysły mieszkańców zmieniają miasto

Prezydent Andrzej
Nowakowski ogłosił nową
edycję Budżetu Obywatelskiego Płocka na parkingu
przy ul. Otolińskiej,
który był jednym
z projektów BOP

Do 13 sierpnia można składać projekty
w siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka. W tegorocznej edycji, tak jak
poprzednio, do podziału jest 5 mln zł:
2 mln zł na projekty ogólnomiejskie
i 3 mln zł na osiedlowe.
– Mieszkańcy pokazują jakiego chcą miasta i aktywnie je zmieniają dzięki własnym
inicjatywom. W sześciu dotychczasowych
edycjach wybrane zostało siedemdziesiąt
projektów, czterdzieści dwa są już zrealizowane, a na ich wykonanie z budżetu
miasta wydaliśmy ponad 22 mln zł – mówi
prezydent Andrzej Nowakowski.
Projekty może zgłosić każdy mieszkaniec Płocka, który jest zameldowany
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na pobyt stały lub czasowy i najpóźniej
w dniu składania projektu kończy
16 lat. Mogą je też złożyć grupy mieszkańców (w skład których wchodzą osoby
zameldowane w Płocku), rady osiedlowe
i organizacje pozarządowe. Zgłoszenie jest kompletne, gdy zawiera, poza
wypełnionym formularzem, listę poparcia z podpisami minimum 30 osób
zameldowanych w Płocku (w przypadku
projektu ogólnomiejskiego) albo minimum 15 osób zameldowanych na terenie konkretnego osiedla (w przypadku
projektu osiedlowego).
Więcej o Budżecie Obywatelskim Płocka można przeczytać na mojemiasto.
plock.eu.

Busy dla płockich szkół
Trzy nowe, lśniące fordy trafiły do trzech
płockich szkół. To kolejny pomysł zrealizowany z Budżetu Obywatelskiego Płocka.
Ogólnomiejski projekt „Mobilna oświata”
zyskał 1200 głosów poparcia, najwięcej
w ubiegłorocznej, szóstej edycji budżetu
obywatelskiego. Jego pomysłodawcy zaproponowali zakup samochodów dla Zespołu Szkół nr 3 (III LO i Gimnazjum nr 13),
Małachowianki i Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 2. Pojazdy
będą mogły być wykorzystywane zarówno
w codziennych dojazdach do szkoły,
jak i w wyjazdach na konkursy, olimpiady
i zawody sportowe. Auta będą mogły

też wypożyczać inne placówki oświatowe
z Płocka.
Każdy z trzech fordów transit ma dziewięć
miejsc i silnik diesela spełniający normę
czystości spalin EURO 6. Na ich zakup
miasto wydało 460 tys. zł.
Na Starym Rynku prezydent Andrzej
Nowakowski przekazał kluczyki do nowych samochodów dyrektorom szkół:
Agnieszce Wierzchowskiej z ZS nr 3,
Robertowi Kowalskiemu ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Piotrowi Sosnowskiemu, zastępcy dyrektora
Małachowianki.

Pojazdy zostały zakupione w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka

www.plock.eu
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W szkołach praca wre nawet w wakacje

Rozpoczął się remont Miejskiego Przedszkola nr 6 przy ul. Łączniczek
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Modernizacja bazy oświatowej trwa.
Niektóre zadania inwestycyjne wymagają dłuższego czasu realizacji, ale wiele
prac remontowych wykonywanych jest
w czasie wakacji.

zabaw – ułożona zostanie bezpieczna
nawierzchnia, ustawione będą nowe
zabawki. Koszt wszystkich prac to około 5,2 mln zł. Zakończą się one latem
przyszłego roku.

Największą tegoroczną inwestycją
w płocką oświatę jest remont siedziby
Miejskiego Przedszkola nr 6. Placówka
przy ul. Łączniczek przejdzie metamorfozę na zewnątrz i wewnątrz. Zakres
prac obejmuje termomodernizację
budynku, część ścian zostanie wyburzona, powstanie nowy blok żywieniowy. Zmodernizowany będzie plac

Kontynuowany będzie remont internatu „Siedemdziesiątki”. W tym etapie
zmodernizowany zostanie blok żywieniowy i łącznik pomiędzy segmentami
mieszkaniowymi budynku, które zostały wyremontowane w 2013 i 2017 roku.
Inwestycja będzie kosztować ponad
2 mln zł i potrwa do połowy przyszłego
roku.

Trwa budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Jasnej.
Do sali przylegać będzie budynek z szatniami, prysznicami, magazynami sprzętu
sportowego oraz pokojem dla trenerów.
Koszt zadania to prawie 3,4 mln zł.
W wielu szkołach – SP 2, SP 3, SP 8, SP 14,
SP 23 – prowadzone są prace związane
z dostosowaniem obiektów do wymogów reformy edukacji. W tych budynkach mieściły się dotychczas gimnazja,
a w wyniku wprowadzonych zmian
stały się one siedzibami podstawówek.
Ponad milion złotych zostanie wydane

na adaptację sal i łazienek do potrzeb
najmłodszych dzieci. Z kolei przedszkola
nr 10 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie
i MP nr 11 przy ul. Bielskiej po wakacjach
zyskają nowe place zabaw.
Na inwestycje w oświacie w budżecie
miasta zaplanowano ponad 18 mln
zł. Część przedsięwzięć remontowych
placówki finansują z własnych środków,
np. malowanie sal i korytarzy, remonty
świetlic, wymianę drzwi, doposażenie
pracowni w pomoce dydaktyczne, kupno mebli. Na ten cel przeznaczą w tym
roku w sumie ponad 530 tys. zł.

„Rośnie” nowa sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 18

www.plock.eu
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Strażnicy miejscy na dworcu
Na Dworcu Płock został ulokowany Posterunek Straży Miejskiej.
Obecność funkcjonariuszy ma
przyczynić się do zapobiegania
kradzieżom mienia, także kieszonkowym i przestępstwom
rozbójniczym dokonywanym na
szkodę podróżujących. Municypalni szczególnym nadzorem obejmą
grupy dzieci i młodzieży szkolonej
korzystającej z dworca.
– Z natychmiastową reakcją
i surowymi konsekwencjami muszą liczyć się osoby nietrzeźwe,
żebrzące w sposób agresywny,
zakłócające porządek publiczny
oraz stwarzające realne zagrożenie dla podróżujących – informuje Piotr Umiński, komendant
Straży Miejskiej w Płocku.
Prezes spółki Rynex, która jest
administratorem dworca, oprócz
poprawy bezpieczeństwa podkreślił aspekt finansowy współpracy
ze Strażą Miejską. – Dzięki obecności
funkcjonariuszy możemy zrezygnować
z całodobowej ochrony, bowiem strażnicy
przejmą także funkcje dotychczasowej
ochrony dworca.
W posterunku na dworcu umiejscowiony został Referat Rejonów Służbowych
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Strażnicy Miejscy mają teraz posterunek na Dworcu Płock

Straży Miejskiej. Obsada jest złożona
z kierownika i 12 strażników rejonowych.
Nazwiska strażników rejowych, kontakt
do nich oraz podział miasta na rejony
znaleźć można na stronie internetowej
www.strazmiejska.plock.eu w zakładce
Rejonowi SM. Telefon na posterunek na
terenie dworca 24 366 12 32 lub 986.

Pomoc dla płockiego WOPR
W wyniku trąby powietrznej, która 25
czerwca przeszła przez port na Radziwiu
ratownicy wodni stracili cały sprzęt ratowniczo-patrolowy. W efekcie nie byliby
w stanie zapewnić bezpieczeństwa na Wiśle
w ramach zadań zleconych przez miasto.
O pomoc dla ratowników zaapelował m.in.
prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
Z pomocą przyszły m.in. Wodociągi
Płockie, które przekazały na remont łodzi
ratowniczych 40 tys. zł i Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, który wsparł ratowników kwotą 30 tys. zł. Z kolei Wojewódzka
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku bezpłatnie
użyczyła im swoją karetkę wodną. Środki na jej użytkowanie WOPR otrzymał

od Urzędu Miasta. Część pieniędzy
z kwoty 50 tys. zł ratownicy będą mogli
przeznaczyć na remont swoich jednostek
pływających. Pieniądze na pomoc WOPR
przekazywali też mieszkańcy w ramach
zorganizowanej zbiórki.
WOPR otrzyma też nową łódź ratunkową,
którą miasto zakupi w ramach Budżetu
Obywatelskiego Płocka. Mieszkańcy
wybrali ten projekt w szóstej edycji BOP.
Nowa jednostka będzie miała ok. 7,5 metra
długości, silnik o mocy 200 KM i kabinę,
która osłoni ratowników i poszkodowanych
przed kaprysami Wisły. Koszt jej zakupu to
blisko 400 tys. zł. Umowa z wykonawcą na
dostarczenie sprzętu jest już podpisana.
Czekamy teraz na realizację zamówienia.

Przekazanie symbolicznego czeku na kwotę 40 tys. zł od Wodociągów Płockich
www.plock.eu
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Płock w serialu

Scena z udziałem
Magdaleny Boczarskiej
i Łukasza Simlata
(w samochodzie) kręcona
na ul. Jerozolimskiej

W lipcu pojawiły się w naszym mieście
gwiazdy filmowe i ekipa z TVN. Płock został bowiem wybrany na miejsce nowego
serialu „Pod powierzchnią” w reżyserii
Borysa Lankosza. W filmie główne role
grają Magdalena Boczarska, Bartłomiej
Topa, Łukasz Simlat oraz debiutująca
Maria Kowalska.
Jak informują producenci, nowa produkcja TVN to serial obyczajowy, który
wciągnie widzów pod powierzchnię…
zagadkowych relacji pomiędzy czwórką
głównych bohaterów. Pozornie kochające
się małżeństwo (Magdalena Boczarska
i Bartłomiej Topa) skrywa przed światem
swoją tajemnicę. Ojciec i zbuntowana
nastolatka (Łukasz Simlat i Maria Kowalska) próbują na nowo stworzyć rodzinę.
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Pewnego dnia pod koniec wakacji, ścieżki
tych bohaterów skrzyżują się plącząc ich
losy już na zawsze.
W lipcu zdjęcia do serialu realizowane
były w Płocku, w którym została osadzona fabuła. Filmowy pojawili się m.in.
na ul. Mostowej, ul. Jerozolimskiej,
na plaży i w obiektach mariawitów.
W serialu jako statyści wystąpili także
mieszkańcy Płocka. Ekipa wróci na zdjęcia
do naszego miasta jeszcze we wrześniu.
Z budżetu miasta, za lokowanie Płocka
w filmie, zapłaciliśmy 200 tys. zł.
Premierowy odcinek zostanie wyemitowany na antenie TVN 21 października.
W pierwszej serii powstaje osiem odcinków. Twórcy planują kontynuację serialu.

Honorowy obywatel Płocka
Konrad Jaskóła, wybitny menedżer,
wieloletni szef płockiego kombinatu rafineryjno-petrochemicznego, społecznik,
niezwykle zasłużony dla rozwoju Płocka
i naszego regionu otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Płocka.
- To jeden z najlepszych menedżerów
w historii Polski, którego profesjonalizm
ceniony jest na całym świecie. Niezwykłą
miłością darzy Płock i jego mieszkańców.
Swoją działalnością przyczynia się do
rozwoju naszego miasta i realizacji wielu
ważnych projektów na rzecz społeczności lokalnej – mówił prezydent Andrzej
Nowakowski.
To właśnie na wniosek prezydenta Nowakowskiego Rada Miasta Płocka na kwietniowej sesji zdecydowała o przyznaniu

tytułu Konradowi Jaskóle, a na czerwcowej sesji odbyło się uroczyste wręczenie
dyplomu i medalu.
Liczne zasługi Konrada Jaskóły przedstawił przewodniczący Rady Artur Jaroszewski, wspominając m.in. że przez ćwierć
wieku pracował w płockiej petrochemii
przyczyniając się do sukcesu tej firmy
i rozwoju wielu innych przedsiębiorstw
wokół kombinatu. Cała laudacja dostępna jest na stronie plock.esesja.pl/Sesja
nr XLVI.
- Tytuł Honorowego Obywatela Płocka
to dla mnie wielki honor i zaszczyt. Przyjechałem do Płocka w 1974 roku na trzy
lata i zostałem… 25 lat. Płock jest moim
ukochanym miastem – mówił wzruszony
Konrad Jaskóła.

Konrad Jaskóła odebrał
medal i dyplom z rąk prezydenta Andrzeja Nowakowskiego i przewodniczącego
Rady Miasta Płocka
Artura Jaroszewskiego

www.plock.eu
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Autobusem nad Sobótkę
W czasie wakacji można dojechać autobusem Komunikacji Miejskiej nad
zalew Sobótka. Kursy linii 44 przebiegają
po trasie „Winiary, szpital – Sobótka”
po wybranych kursach linii 26.
• autobusy linii 26 jadące z Podolszyc
(na kursach wymienionych obok)
po dojeździe do pętli „Winiary, szpital”
kontynuują jazdę w kierunku Sobótki
jako linia 44 (nie będzie więc konieczna
przesiadka)
• wszystkie kursy linii 44 z Sobótki
od pętli „Winiary, szpital” kontynu-

ują jazdę jako linia 26 w kierunku
Podolszyc.
Kursy linii 26 powiązane na pętli „Winiary, szpital” z linią 44 (godziny odjazdów
z Podolszyc):
– w dni powszednie w godz. 7.59, 9.59,
11.59, 13.43, 15.42, 17.58, 20.10
– w dni wolne w godz. 8.10, 10.10, 12.09,
14.09, 16.09, 18.09, 20.12.
Autobusy linii 44 będą wozić pasażerów
na tej trasie do 2 września 2018 r.

Nad zalewem Sobótka działa kąpielisko miejskie. Odbywają się tu też zawody sportowe.
Na zdjęciu konkurencja w pływaniu w ramach Garmin Triathlon
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