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Szanowni Państwo!
Wielką wagę przywiązujemy do zapewnienia mieszkańcom odpowiednich
warunków do aktywnego życia i uprawiania sportu, dlatego z satysfakcją
informujemy Państwa o kolejnych obiektach oddanych do użytku.
Wiele atrakcji czeka na Podolance, która przeszła gruntowną modernizację.
Nowe obiekty sportowe oraz place zabaw powstały przy szkołach podstawowych - nr 11 przy ul. Kochanowskiego, nr 16 przy ul. Piasta Kołodzieja, nr 17 przy
ul. Miodowej oraz plac zabaw i siłownia terenowa na osiedlu Pradolina Wisły.
Rozbudowujemy również Centralny Park Rekreacji na Podolszycach Północ.
Z tego wydania MiastO! Żyje dowiedzą się Państwo także o kolejnych
inwestycjach drogowych oraz o nowym programie termomodernizacji
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Chciałbym też polecić Państwa uwadze tekst dotyczący rodzicielstwa
zastępczego. Może ktoś z Państwa będzie chciał dowiedzieć się więcej
o tej z pewnością trudnej, ale bardzo potrzebnej i szlachetnej roli, jaką mogą
odegrać rodziny zastępcze w życiu skrzywdzonych dzieci.
Zachęcam do odwiedzania strony internetowej www.plock.eu i profili
społecznościowych na FB – Płocka i Prezydenta Miasta Płocka.
Prezydent Miasta Płocka

www.plock.eu

Andrzej Nowakowski

Więcej mieszkań dla młodych płocczan

W kamienicy przy ul. Sienkiewicza 40 powstało 15 mieszkań

– Ta inwestycja to świetny przykład, że
jednocześnie można dbać o stare miasto,
odnawiając budynki, oraz o młodych ludzi, zapewniając im miejsce do życia – tak
prezydent Płocka Andrzej Nowakowski
podsumowal efekty rewitalizacji kamienicy przy ul. Sienkiewicza. Pod numerem
40 powstały kolejne „Mieszkania na start”,
które we wrześniu zostały przekazane
płockim rodzinom.
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Dwie istniejące kamienice – przy ul.
Sienkiewicza 40 i 42 – w trakcie budowy
zostały połączone w jedną. Dzięki temu
powstało tu piętnaście lokali, chociaż
przed modernizacją było ich trzynaście. Mają różną wielkość – od 25 do 65
metrów kwadratowych, ale wszystkie
zostały wykończone pod klucz: w panele
i terakotę na podłodze, glazurę i biały
montaż.

Rewitalizacja budynku kosztowała prawie
5 milionów złotych. Spółce MTBS udało
się pozyskać bezzwrotne dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego
w wysokości 2,3 mln zł.
Rewitalizacja centrum Płocka postępuje. Po sąsiedzku, przy ul. Kaczmarskiego
powstaje budynek, w którym będzie
ponad 20 „Mieszkań na start” i kilka
lokali użytkowych. Gdy obiekt powstanie, teren między kamienicami przy.

ul. Sienkiewicza 38 i 40 oraz ul. Kaczmarskiego zostanie zagospodarowany
na zielony skwer dla mieszkańców.
Trwają również ostatnie przygotowania do modernizacji kamienic na odcinku ul. Sienkiewicza od numeru 44
do 48.
Do tej pory w ramach programu „Mieszkania na start” oddano do użytku blisko
130 lokali. Powstały na Starówce i na
Podolszycach Północ.

Prezydent Andrzej Nowakowski w towarzystwie posłanki Elżbiety Gapińskiej
i przewodniczącego Rady Miasta Płocka Artura Jaroszewskiego wręcza klucze do mieszkań

www.plock.eu
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Rwąca rzeka, beczka z falami…
…wodny plac zabaw i strefa jacuzzi
z leżakami to nowe atrakcje, które pojawiły się na pływalni Podolanka dzięki
przeprowadzonej modernizacji.
Basen rekreacyjny i brodzik dla dzieci
zostały wykonane ze stali nierdzewnej,
która ma dwudziestopięcioletnią gwarancję. Pod koniec września pojawi się nowa
wanna jacuzzi.
W trakcie remontu przeprowadzonego
podczas wakacji zmieniona została również stacja uzdatniania wody, a wprowadzone rozwiązania zminimalizują zapach
chloru na pływalni. Wymienione zostało
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oświetlenie – 250 świetlówek zastąpiło
20 bardziej wydajnych i jednocześnie
oszczędniejszych lamp led. Ponadto
odnowione zostały sauny oraz szatnie,
gdzie wstawiono szafki zamykane elektronicznie. Koszt przeprowadzonych prac
to 2,4 mln zł.
– Dzięki modernizacji Podolanka jest
bardziej atrakcyjnym obiektem dla
wszystkich, którzy lubią aktywnie wypoczywać. Mam nadzieję, że mieszkańcy
będą zadowoleni z efektów, a te najlepiej
sprawdzić samemu – zaprasza do korzystania z obiektu prezydent Płocka Andrzej
Nowakowski.

Dla wielbicieli piłki i lekkoatletyki

Na nowych obiektach przy Szkole Podstawowej nr 16 można grać w piłkę ręczną,
siatkówkę, koszykówkę, skakać w dal i korzystać z bieżni

– Inwestowanie w obiekty, na których
dzieci i młodzież będą aktywnie spędzać
czas, to najlepiej wydane pieniądze
z budżetu miasta – mówił prezydent Andrzej Nowakowski podczas uroczystego
otwarcia nowej infrastruktury sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 16 na osiedlu
Tysiąclecia.
W czasie wakacji wybudowane zostało
tu boisko do piłki ręcznej o nawierzchni
syntetycznej wraz z odwodnieniem,
bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni

syntetycznej wraz ze skocznią do skoku
w dal oraz boisko wielofunkcyjne do gry
w siatkówkę i koszykówkę o nawierzchni
syntetycznej wraz z wyposażeniem. Powstało ogrodzenie od strony zachodniej
oraz piłkochwyty, zamontowane zostały
elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci. Teren został utwardzony.
Wykonano też instalację monitoringu.
Koszt przedsięwzięcia to ponad 1 mln
zł, z czego 95 tys. pochodziło z dofinansowania przekazanego przez samorząd
województwa mazowieckiego.

www.plock.eu
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Ładniej, zdrowiej, oszczędniej

Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Chopina przeszła termomodernizację
w ramach pierwszej umowy PPP

Termomodernizacja w partnerstwie publiczno-prywatnym staje się płocką specjalnością. Dwa lata temu został zrealizowany
pierwszy tego typu projekt dotyczący 24
budynków, m.in. szkół, przedszkoli. Teraz
trwają przygotowania do następnego, który
obejmie 34 obiekty użyteczności publicznej.
– Celem termomodernizacji jest z jednej
strony zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów eksploatacji miejskich
budynków, z drugiej osiągnięcie efektów
ekologicznych poprzez zmniejszenie
emisji dwutlenku węgla do atmosfery,
a także podniesienie estetyki przestrzeni
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publicznej – wyjaśnia korzyści płynące
z podjętych działań prezydent Płocka
Andrzej Nowakowski. – Realizujemy ją
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, gdyż partner prywatny wnosi
innowacyjną wiedzę, zapewnia system zarządzania energią i jego obsługę przez cały
czas trwania projektu – dodaje prezydent.
Pierwszy projekt, który obejmował
24 budynki i został sfinalizowany w 2017
roku, był wart blisko 33 mln zł. Koszty te
obejmują zarówno przeprowadzenie prac,
m.in. prace projektowe, roboty budowlane,
zakup, montaż, jak i obsługę, zarządzanie

energią i usuwanie awarii w okresie utrzymania obiektów, czyli przez 17 lat. Środki
pochodziły w całości od partnera prywatnego. Miasto płaci mu za realizację projektu
z uzyskanych oszczędności.
Podobne założenia przyświecają drugiemu projektowi modernizacji energetycznej. Zostaną nim objęte 34 obiekty, m.in.
szkoły, przedszkola i biblioteki. Kompleksową termomodernizację przejdzie 17
budynków. Obejmie ona ocieplenie ścian,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
modernizację systemów instalacyjnych
oraz montaż systemu zarządzania energią. Drugą grupę – 8 budynków – stanowią obiekty, w których zmodernizowane
zostaną systemy instalacyjne oraz zamontowane systemy zarządzania energią.

W trzeciej grupie, obejmującej 9 budynków, zostanie wykonany system zarządzania energią.
– Jesteśmy po fazie dialogu konkurencyjnego z czterema firmami, w trakcie
którego stworzyliśmy program funkcjonalno-użytkowy, i teraz przygotowujemy się
do kolejnych etapów postępowania. Później
zaprosimy firmy do składania ofert – wyjaśnia wiceprezydent Jacek Terebus. Zaznacza,
że szacunkowa wartość wynosi 65 mln zł, ale
ostateczne koszty będą znane po otwarciu
ofert. Miasto zakłada, że umowa z partnerem prywatnym zostanie podpisana na 17
lat – dwa lata potrwa etap inwestycyjny,
resztę – etap utrzymania. Wynagrodzenie
dla partnera zostanie w jak największej
części pokryte z uzyskanych oszczędności.

Termomodernizacja siedziby Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
przy ul. Gradowskiego była objęta pierwszą umową PPP

www.plock.eu
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Metamorfoza u Dzieci Płocka

Modernizacja sali widowiskowej to kolejny projekt zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka
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Salę widowiskową w siedzibie Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka
im. dh Wacława Milke trudno poznać, taką
przeszła metamorfozę.

Wycyklinowano drewniane podłogi, obudowano grzejniki, zamontowano drzwi
wyposażone w samozamykacz i dźwignię
antypaniczną.

Przedsięwzięcie zainicjowali mieszkańcy,
zgłaszając pomysł do budżetu partycypacyjnego. Odnowione zostało całe pomieszczenie – zdjęto większość boazerii
ze ścian, a tę która została odnowiono.

Nowa też jest kurtyna, mobilne lustra baletowe oraz oświetlenie. Poprawiona została
też akustyka pomieszczenia i zainstalowano
nowe nagłośnienie. Wykonane prace kosztowały prawie 250 tysięcy złotych.

Plac zabaw przy Tokarskiej
– Mieszkańcy osiedla Pradolina Wisły
mają do dyspozycji nowy plac zabaw
i siłownię pod chmurką. To pierwszy taki
obiekt na tym najmniejszym płockim
osiedlu. Powstał dzięki zaangażowaniu
mieszkańców, którzy wykorzystali możliwości jakie daje Budżet Obywatelski
Płocka – powiedział prezydent Andrzej
Nowakowski podczas otwarcia obiektu.
Do dyspozycji użytkowników są huśtawki w kilku kształtach, karuzela, bujak

i zjeżdżalnia, stół do ping ponga oraz
urządzenia do treningu różnych partii
mięśni, m.in. orbitrek i drabinka zręcznościowa. Są też ławki, śmietniczki i stojaki
na rowery.
Blisko połowa terenu pokryta jest bezpieczną nawierzchnią. Pojawiły się także
nowe nasadzenia i trawniki. Cały teren
jest ogrodzony.
Inwestycja kosztowała blisko 371 tys. zł.

Miejsce do zabawy i rekreacji to pomysł zgłoszony przez mieszkańców

www.plock.eu
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Kolejne ulice do przebudowy

Ul. Maneżowa zyska nową nawierzchnię, chodniki, oświetlenie.
Będzie też przebudowana kanalizacja sanitarna i deszczowa

We wrześniu zaczął się remont trzech
ulic – Ośnickiej, Maneżowej i Grabówki.
Modernizacja Ośnickiej obejmuje m.in.
budowę kanalizacji deszczowej, sieci
wodociągowej oraz nawierzchni wraz
z chodnikami i oświetleniem. Długość
ulicy sięga 360 metrów, szerokość jezdni – 6 metrów, chodników – od 2 do 2,5
m. Koszt modernizacji tej ulicy wyniesie
2,1 mln zł, zakończenie prac zaplanowano
na 3 lipca 2020 roku.
Prace w Maneżowej polegać będą na
rozbiórce istniejącej nawierzchni i chod-
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ników, przebudowie kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, wykonaniu nowej nawierzchni i chodników oraz na zainstalowaniu nowego oświetlenia. Nowa
Maneżowa będzie miała 370 metrów długości, ponieważ zostanie przedłużona do
ul. Strzeleckiej (co oznacza konieczność
rozbiórki stojących na drodze pięciu garaży). Koszt inwestycji wyniesie 2,8 mln zł.
Termin zakończenia robót to 14 kwietnia
przyszłego roku.
Przebudowa ul. Maneżowej jest na liście
wniosków rekomendowanych do finansowania w ramach Funduszu Dróg Samo-

rządowych. Płock nie otrzymał jednak na
tę inwestycję żadnych środków, przedsięwzięcie znalazło się na liście rezerwowej.
Samorząd naszego miasta finansuje tę
inwestycję ze środków własnych.

Niedzielaka. Na koniec drogowcy ułożą
na modernizowanym odcinku (o długości
1145 metrów) nową nawierzchnię. Koniec
prac zaplanowano na połowę grudnia
tego roku, koszt – 4,4 mln zł.

Po południowej stronie ul. Grabówka,
na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. Niedzielaka do ul. Korczaka, wybudowana
zostanie dwukierunkowa droga rowerowa. Nad Rosicą rowerzyści przeprawią
się po specjalnie wybudowanej dla nich
kładce. Po północnej stronie ulicy powstanie chodnik i oświetlenie.

Inwestycje będą realizowane wyłącznie za
środki miasta. – Niestety, od trzech lat na
remonty ulic nie otrzymujemy rządowego
dofinansowania. Wcześniej nasze wnioski
o wsparcie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych były rozpatrywane
pozytywnie. Otrzymaliśmy tzw. „schetynkówki” m.in. na remont ul. Kazimierza
Wielkiego, Harcerskiej, Obrońców Płocka,
Jana Pawła II i Armii Krajowej – informuje
prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Przebudowa czeka jeszcze skrzyżowania
ul. Grabówka z ul. Gościniec i z ul. ks.

Prace w ul. Tysiąclecia idą pełną parą
Trwa kompleksowa modernizacja ul. Tysiąclecia.
Przebudowywana jest kanalizacja sanitarna, budowana kanalizacja deszczowa i wodociąg. Powstaje
nowa nawierzchnia jezdni, chodniki i oświetlenie.
Prace idą zgodnie z planem, wkrótce rozpocznie
się przebudowa skrzyżowania ul. Tysiąclecia
i Bielskiej.
Koszt inwestycji to 14,1
mln zł.
www.plock.eu
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Poszukiwani ludzie o wielkich sercach

W Płocku funkcjonują 122 rodziny zastępcze. To za mało, bo potrzeby są dużo
większe. Tematyce rodzin zastępczych
poświęcone było Forum Płockiego Rodzicielstwa Zastępczego. Spotkanie w auli
Małachowianki zorganizowało Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych
„Otwarte Serca”.
Spotkanie miało służyć m.in. wymianie
doświadczeń. O swoich opowiadała Anna
Borkowska, dyrektor Ośrodka Rodzinnej
Pieczy Zastępczej w Płocku. – Dzieci, które
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do nas trafiają, są bardzo różne, ale jedno
je łączy - mówiła. – To obniżone poczucie
własnej wartości. W porządku psychicznym dla każdego z nas pewnym gruntem
jest dom. Te skrzywdzone dzieci zostały
z domu zabrane. Zrobiono to oczywiście dla ich dobra, ale to złamało ich
gałąź tożsamości i rzutuje na ich sposób
myślenia o sobie. Pomoc tym dzieciom
w wyjściu z problemów, to wielkie wyzwanie. Odpowiedzialność, która spoczywa
na rodzicach zastępczych jest ogromna,
ale jest do udźwignięcia.

Większość z funkcjonujących w Płocku
rodzin zastępczych to rodziny spokrewnione i niezawodowe. Na terenie miasta
działają tylko cztery zawodowe rodziny
zastępcze, jedna zawodowa specjalistyczna i dwie zawodowe pełniące funkcję
pogotowia rodzinnego. To o wiele za
mało w stosunku do potrzeb. Zawodowa
rodzina zastępcza otrzymuje miesięczne
wynagrodzenie, nie niższe niż 3 tys. zł
brutto, świadczenie na pokrycie kosztów
utrzymania każdego z dzieci nie niższe
1.052 zł miesięcznie oraz świadczenie
w ramach programu Rodzina 500 plus na
dzieci do 18 roku życia.

Zostać zawodowymi rodzicami zastępczymi mogą małżonkowie, a także osoba
niebędąca w związku małżeńskim, niekarana oraz niepozbawiona (aktualnie
oraz w przeszłości) praw rodzicielskich.
Szczegółowych informacji udzielają:
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w Płocku ul. Kleeberga 3 tel. 24 365 92
27; 24 366 72 50, e-mail plock@pieczazastepcza.pl oraz Dział Pieczy Rodzinnej
i Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Płocku, ul. Zgliczyńskiego 4 pok. 218, 219, 220, 221,
tel. 24 364 02 39, 24 364 02 40, 24 364
02 53.

Zegar słoneczny na wieży Małachowianki
Ufundował go Marek
Chojnacki, absolwent
szkoły i wieloletni wiceprezes zarządu Towarzystwa Małachowiaków.
Jest to nawiązanie do
XIX-wiecznej historii
szkoły, kiedy taki zegar wisiał na budynku.
Ten obecny wykonał
rzeźbiarz Marcin Bogusławski.

www.plock.eu
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Rozbudowujemy
Centrum Sportów Ekstremalnych

Obok pupmtracku (widocznego u góry zdjęcia) powstanie flow park, boisko do siatkówki i kort tenisowy

Tuż obok toru pumptrack na osiedlu
Podolszyce Północ powstaje flow park.
Prace już się rozpoczęły. Będzie też boisko do siatkówki i kort tenisowy.
Na flow parku będą zamontowane
urządzenia do ćwiczeń street workout –
stalowe drążki do podciągania, poręcze,
drabinki, ławka i kółka gimnastyczne.
Będzie też parkour – z elementów rurowo-betonowych i drewnianych, umożli-
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wiających trening sprawności fizycznej
i efektywnego przemieszczania się oraz
pokonywania przeszkód. Elementy
do ćwiczeń będą umieszczone na nawierzchni poliuretanowej.
Nawierzchnię poliuretanową będzie
miało też boisko do piłki siatkowej
o wymiarach 19 x 36 m, a boisko do
tenisa zimnego o wymiarach 7 x 26 m
nawierzchnię akrylową.

Wzdłuż Zespołu Szkół nr 5 do ul. Baczyńskiego wybudowany zostanie ciąg pieszojezdny z kostki brukowej betonowej bezfazowej (dogodnej do jazdy deskorolkami,
hulajnogami itp.), przy którym zamontowane zostaną latarnie oświetleniowe.
Powstanie też ciąg pieszy. Będzie przebiegał od istniejącego chodnika wzdłuż
Zespołu Szkół nr 5 do istniejącego chod-

nika wzdłuż placu zabaw przy przedszkolu
nr 37, który będzie rozgałęział się również
do ul. Hubalczyków. Przybędzie zieleni,
zamontowane zostaną ławki, kosze na
odpady i stojaki rowerowe.
Roboty mają zakończyć się pod koniec br.,
a z nowych obiektów będzie można korzystać w przyszłym roku. Inwestycja będzie
kosztować ponad 2,6 mln zł.

Nowe obiekty sportowe

Dwa boiska wielofunkcyjne powstały
przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul.
Kochanowskiego. To kolejny projekt
zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka.

Jedno z boisk służy do gry w piłkę ręczną
i nożną. Drugie jest przeznaczone do
gry w koszykówkę i siatkówkę, a także
w badmintona. Koszt inwestycji wyniósł
prawie 600 tys. zł.

www.plock.eu
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Siedemnasteczka,
czyli nowe miejsce do zabawy
Karuzela, huśtawka równoważnia, zjeżdżalnia i słupki sprawnościowe stanęły przed
Szkołą Podstawową nr 17. Z nowego placu
zabaw korzystają najmłodsi uczniowie
z klas I – III. Otwarcie placu zabaw zbiegło się
z rozpoczęciem roku szkolnego w placówce
przy ul. Miodowej. Dlatego pierwszymi jego
użytkownikami były pierwszaki, które kilka
minut wcześniej złożyły ślubowanie.
– Wasza szkoła już jest bardzo kolorowa
i radosna, a dzięki nowemu miejscu do
zabawy będzie jeszcze fajniejsza – mówiła
posłanka na Sejm RP Elżbieta Gapińska,
która pomogła uczniom otworzyć obiekt.

Plac zabaw został wyłożony bezpieczną
nawierzchnią i otoczony chodnikami
z kostki brukowej. Stanęły na nim również dwie ławki oraz kosz na śmieci. Jego
wykonanie kosztowało nieco ponad 181
tys. złotych.
Inwestycja powstała w ramach Budżetu
Obywatelskiego Płocka. Projekt został
wybrany przez mieszkańców Płocka
w jego zeszłorocznej, czyli siódmej, edycji. To drugi pomysł z budżetu partycypacyjnego, który został zrealizowany przy
SP 17. W 2017 roku powstała tu siłownia
pod chmurką.

Nowy plac zabaw przeznaczony
jest dla uczniów z klas I-III.
Otwarcia dokonały pierwszaki
podczas rozpoczęcia roku
szkolnego. Razem z dziećmi
obecna była dyrektor szkoły
Anna Wiśniewska
(pierwsza z prawej)
i posłanka Elżbieta Gapińska
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