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Prezydent Andrzej Nowakowski
po raz ósmy wręczył nagrody
uczniom za osiągnięcia
artystyczne. Nagrodził również
ich opiekunów.
Na zakończenie uroczystej gali
uczestnicy zostali poczęstowani
wspaniałym tortem

Szanowni Państwo!
Koniec roku sprzyja podsumowaniom, więc w tym wydaniu MiastO! Żyje przypominamy wybrane przedsięwzięcia, które pokazują, jak w ciągu kilkunastu
miesięcy zmieniło się nasze miasto.
W publikacji znajdą też Państwo informacje o inwestycjach oddanych do użytku
w ostatnim czasie oraz o tych, które są w trakcie realizacji, czyli o farmie fotowoltaicznej wybudowanej przez miejską spółkę w Kobiernikach, remontach
ulic – Strażackiej i Grabówki, budowie mediateki.
Informujemy też o zmianie zasad w Strefie Płatnego Parkowania, które ułatwią
parkowanie w centrum miasta oraz o zmianach dotyczących opłat i segregowania odpadów, które związane są z nowelizacją ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach.
Przedstawiamy też statystyki dotyczące drugiego sezonu funkcjonowania
Płockiego Roweru Miejskiego, efekty tegorocznego Hackathonu i zapowiadamy, jak Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki będzie świętował 20-lecie istnienia.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu pełnych ciepła i wzajemnej
życzliwości spotkań w gronie Bliskich I Przyjaciół, a w nadchodzącym 2020 roku
samych szczęśliwych dni.
Prezydent Miasta Płocka

www.plock.eu

Andrzej Nowakowski

Przez ten rok dużo się działo

Podolanka po modernizacji
wzbogaciła się
w liczne atrakcje

Minął rok od rozpoczęcia trzeciej kadencji
prezydenta Płocka. – Przez ten czas dużo
się wydarzyło w naszym mieście, wbrew
powszechnie panującej opinii, że w samorządach inwestycje realizowane są
w roku wyborczym, a po wyborach„nic się
nie dzieje”. Płocka to nie dotyczy – mówi
z dumą prezydent Andrzej Nowakowski.
Prezydent podkreśla, że przedsięwzięcia
realizowane były w różnych częściach miasta. W ramach rewitalizacji starówki odnowione zostały kamienice przy Sienkiewicza
38 i 40. Zamieszkały w nich rodziny, które
otrzymały klucze z programu „Mieszkania
na start”. W tej okolicy powstają kolejne
budynki – przy ulicy Kaczmarskiego
i Królewieckiej 18. Dobiega końca budowa
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mediateki Książnicy Płockiej przy ul. Kościuszki. Metamorfozę przeszły także aleje
– Jachowicza i Kilińskiego, od września
jeździmy gruntownie wyremontowanym
mostem.
Wiele zmieniło się także w lewobrzeżnej
części Płocka. Na osiedlu Radziwie przebudowana została ul. Strażacka, obecnie
trwają prace w ul. Kolejowej. Na osiedlu
Pradolina Wisły przy ul. Tokarskiej został
oddany do użytku plac zabaw i siłownia
pod chmurką.
Na Podolszycach przebudowana została
ul. Swojska. Pływalnia Podolanka przeszła
gruntowną modernizację i wzbogaciła się
o nowe atrakcje. Siedziba Miejskiego Przed-

szkola numer 6 po kapitalnym remoncie
jest nie do poznania. A w Lasku Brzozowym
powstał hotel… dla dzikich zapylaczy, czyli
miejsce schronienia dla owadów. W Borowiczkach oddana została do użytku gruntownie przebudowana ulica Borowicka.
Stanęła tu także stacja roweru miejskiego.
Wiele działo się też na starszych osiedlach,
jak Miodowa, Skarpa czy Winiary. Przy
Szkole Podstawowej numer 18 przy ul. Jasnej powstała hala sportowa, a obok SP 17
przy ul. Miodowej plac zabaw. Wiele możliwości do spędzania wolnego czasu oferuje
Centralny Park Rekreacji. Kolejne rodziny
zamieszkały w bloku komunalnym na

osiedlu Miodowa Jar. Trwa budowa żłobka
i mieszkań na start przy ulicy Kazimierza
Wielkiego. Na Winiarach wybudowana
została tężnia.
W centrum miasta dobiega końca
przebudowa ulicy Tysiąclecia. Szkoła
Podstawowa numer 16 przy ul. Piasta Kołodzieja zyskała nowe boiska
i bieżnię, SP nr 11 przy ul. Kochanowskiego ma dwa wielofunkcyjne boiska,
na stadionie miejskim powstały zadaszone korty tenisowe. Zakończył się
remont internatu Siedemdziesiątki. Przy
Południowej powstał dom dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Na osiedlu Pradolina Wisły z inicjatywy mieszkańców powstał plac zabaw i siłownia pod chmurką

www.plock.eu
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W różnych części miasta przybyło zieleni.
Tylko w ramach projektu Zielone Płuca
dla Płocka posadzonych zostało prawie
sto drzew, ponad 9,5 tysiąca krzewów
i blisko 5 tysięcy innych roślin wieloletnich.

Ale chyba najbardziej spektakularną
inwestycją było oddanie bulwarów wiślanych, które wzbudzają zachwyt zarówno
wśród płocczan, jak i osób odwiedzających nasze miasto.

Sport dla każdego
Do 31 marca 2020 roku mieszkańcy
mogą w wybranych placówkach oświatowych nieodpłatnie korzystać z obiektów
sportowych. To kolejna edycja programu „Otwarte szkolne obiekty sportowe”, który realizowany jest z inicjatywy
prezydenta Andrzeja Nowakowskiego
od 2013 roku.

Regulamin, harmonogram oraz szczegółowe zasady korzystania z obiektów sportowych zamieszczone są na stronach internetowych poszczególnych placówek:
• Miejskie Przedszkole nr 2,
ul. Ciechomicka 68, tel. 24 364 84 40
• Szkoła Podstawowa nr 5,
ul. Krakówka 4, tel. 24 262 31 08
• Szkoła Podstawowa nr 21,
ul. Chopina 62, tel. 24 364 06 80
• Szkoła Podstawowa nr 23,
ul. Walecznych 20, tel. 24 364 48 50
• Zespół Szkół nr 1, ul. Piaska 5,
tel. 24 367 66 40
• Zespół Szkół Budowlanych nr 1,
ul. Mościckiego 4, tel. 24 366 03 80
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 2, ul. Lasockiego 14, tel. 24 366 03 50.
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Mediateka za pół roku
Budynek przy ul. Kościuszki jest już
w stanie surowym zamkniętym. Spółka
Inwestycje Miejskie wykonuje go m.in.
na potrzeby mediateki (Działu Zbiorów
Audiowizualnych Książnicy Płockiej). Będzie tu wypożyczalnia, sala konferencyjna, część administracyjna i socjalna oraz
magazyny. – W sali kolumnowej naszej
siedziby często nie wszyscy goście mieścili
się na spotkaniach i krzesła musieliśmy
stawiać na korytarzu. Nowe sale mediateki mają większą powierzchnię i nie mają
barier architektonicznych – mówi dyrektor
Książnicy Płockiej Joanna Banasiak.

Nad mediateką znajdzie się 12 mieszkań
w programie „Mieszkania na start”. Strefa
mieszkalna (o łącznej powierzchni użytkowej 630 mkw) powstanie na pierwszym
piętrze oraz na poddaszu budynku (po sześć
mieszkań na każdej kondygnacji). Lokale
będą miały powierzchnię od 33 do 45 mkw.
Prace przy Kościuszki 3b zaczęły się
w połowie stycznia tego roku, mają się
zakończyć uzyskaniem pozwolenia na
użytkowanie w połowie czerwca przyszłego roku. Koszt – 6,8 mln zł, z czego sama
mediateka kosztować będzie 3,8 mln zł.

Z zewnątrz obiekt prezentuje się już bardzo okazale. Mediateka i Mieszkania na start
będą gotowe w czerwcu przyszłego roku

www.plock.eu
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Umowa na stadion podpisana
- Wisła Płock będzie mieć stadion na miarę
XXI wieku. Konsekwentnie zmierzamy do
tego celu, a kolejnym ważnym krokiem
jest podpisanie umowy z wykonawcą.
To historyczna chwila dla środowiska
sportowego i społeczności naszego
miasta – mówi prezydent Andrzej Nowakowski.

pada na stadionie Wisły Płock, tuż przed
meczem naszych piłkarzy z Lechem
Poznań. Wykonawca ma teraz 36 miesięcy na zaprojektowanie i zbudowanie
nowego stadionu przy ul. Łukasiewicza
34. Firma będzie musiała także uzyskać
pozwolenie na jego budowę oraz na
użytkowanie.

Prezydent podpisał umowę z wykonawcą, firmą Mirbud, którą reprezentował
członek Zarządu Tomasz Sałata, 29 listo-

Gruntowna modernizacja obiektu to
ogromne wyzwanie, zarówno pod względem prawnym, organizacyjnym, jak

Od lewej: zastępca prezydenta ds. rozwoju i inwestycji Jacek Terebus, prezydent Andrzej Nowakowski
i Tomasz Sałata z firmy Mirbud, tuż po podpisaniu umowy na budowę nowego stadionu
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Wizualizacja stadionu od strony północno-wschodniej

i finansowym. Pierwszym etapem było
opracowanie koncepcji nowego stadionu, później przygotowanie programu
funkcjonalno-użytkowego, a następnie
przeprowadzenie skomplikowanej procedury wyboru wykonawcy.
Inwestycja będzie prowadzona w taki
sposób, by nie przerywać ligowych
rozgrywek. Trybuny będą kolejno rozbierane i budowane, a piłkarze będą
mogli bez przeszkód rozgrywać mecze
na Ł34. Nowy stadion będzie mieć 15.004
miejsca, wszystkie znajdą się pod zadaszeniem. Do tego powstaną nowoczesne
szatnie – dla głównej drużyny, a także
dla drużyn młodzieżowych i seniorów,

pomieszczenia administracji i zaplecze
techniczne: magazyny na sprzęt sportowy oraz materiały do utrzymania boiska.
Powstanie także nowoczesne oświetlenie
płyty boiska umożliwiające transmisje
w najnowszych technologiach telewizyjnych. Na stadionie będą nowe strefy
– dla najbardziej zagorzałych fanów
Wisły, rodzinna, VIP, medialna. Stadion
będzie wyposażony w nowoczesny
monitoring, nagłośnienie oraz zaplecze
gastronomiczne i sanitarne dla kibiców.
Z obecnego stadionu zostanie tylko
podgrzewana murawa z odwodnieniem.
Koszt budowy obiektu to prawie 166,5
mln zł.

www.plock.eu
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Programowali Płock na maratonie
Blisko stu młodych pasjonatów programowania, podzielonych na trzyosobowe
zespoły, wzięło udział w trzeciej edycji
hackathonu City Coders Płock. Mieli trzydzieści dwie godziny, aby zaprojektować
innowacyjne rozwiązania użyteczne
dla miasta, zwiększające komfort życia
w Płocku i będące odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. W tym zadaniu wspierało
ich ponad czterdziestu mentorów, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem
w IT, wdrażaniu projektów, marketingu

itd. Byli wśród nich także pracownicy
urzędu miasta i miejskich instytucji.
– Macie niepowtarzalną okazję, aby
zmienić Płock. Swoimi aplik acjami
możecie stworzyć miasto nowoczesne,
a jednocześnie przyjazne mieszkańcom
w każdym wieku. Liczę, że zaskoczycie nas swoimi pomysłami – mówił
prezydent Andrzej Nowakowski
podczas otwarcia maratonu programistycznego.

Podczas trzeciej edycji hacathonu nad pomysłami dla Płocka
pracowało blisko stu pasjonatów programowania z całej Polski
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Laureatom nagrody wręczał
zastępca prezydenta
ds. rozwoju i inwestycji Jacek Terebus
i Aneta Pomianowska – Molak,
dyrektor ratuszowego Wydziału
Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta

Dokonania uczestników oceniało kilkunastoosobowe jury złożone ze specjalistów
IT i nowych technologii, pracowników ratusza i prezesów miejskich spółek. Pierwszą nagrodę zdobyła drużyna Dev Girls
za „SenYours” dedykowaną seniorom.
Aplikacja pozwoli im nawiązać kontakt
z wolontariuszami, którzy zrobią im zakupy, czy zabiorą do lekarza. Dodatkowo
starsi ludzie będą mogli sprawdzić dostępność leków w aptece, a także wezwać
pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia.
Za aplikację „Do it” drużyna Komandos
Bąbelek zajęła drugie miejsce. Służy
ona do znajdowania i oferowania pracy dorywczej, działa w porozumieniu
z Miejskim Urzędem Pracy oraz bazą użytkowników, poszukujących tymczasowych
pracowników.
Trzecie miejsce przypadło grupie Team_
Żappsy za aplikację „Eko Trasa”, która

wspiera ekologiczny transport i poruszanie się po mieście. Mając do dyspozycji
dokładną mapę ulic i ścieżek rowerowych,
użytkownik określa skąd i dokąd chce dojechać, a aplikacja sugeruje ekologiczny
sposób transportu, np. rower czy spacer.
Ponadto wyróżnionych zostało osiem
zespołów, m.in. za aplikacje z funkcją
mobilnych płatności, czy dedykowane
rowerzystom. Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe o łącznej wartości
100 tys. zł, m.in. najwyższej klasy smartfony, hulajnogi elektryczne, wysokiej klasy
tablety, smartwatche, sportowe kamery
video oraz pakiety szkoleń i coaching.
Organizatorami wydarzenia byli: Urząd
Miasta Płocka, Unitar (Instytut ONZ ds.
Szkoleń i Badań) oraz Cifal Płock (afiliowany ośrodek szkoleniowy Unitar),
a nadzór merytoryczny sprawowała firma
Smart Factor.

www.plock.eu
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Miasto inwestuje w zieloną energię

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski razem z prezesem PGO w Kobiernikach Stefanem Kotlewskim
i wiceprezes Katarzyną Jakubowską wizytuje budowę farmy fotowoltaicznej

– Jestem przekonany, że będziemy coraz
częściej zmierzać w kierunku odnawialnej energii zielonej – mówił prezydent
Płocka Andrzej Nowakowski w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami
w Kobiernikach, na prezentacji dziennikarzom farmy fotowoltaicznej.
Panele słoneczne montowane są
na wyniesionych wysoko terenach zrekultywowanych kwater z odpadami.
Osadzone zostały w rzędach na tzw.
stołach betonowych i podparte klasycznymi wspornikami. Jest ich łącznie 3320
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sztuk i dadzą – już po uruchomieniu elektrowni – moc prawie jednego megawata
(dokładnie 996 kW).
Panele zostały wykonane w technologii
monokrystalicznej i są odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne, jak
wiatry i deszcze. Mają 25 lat gwarancji.
Ich producent deklaruje, że po takim
okresie nadal będą wytwarzać energię
na wysokim poziomie. System dopełnia
elektrownia wiatrowa (turbina wiatrowa)
o mocy 20 kW, ustawiona na maszcie
o wysokości 24 metrów nad poziomem te-

renu. Energia z niej będzie wykorzystywana do utrzymywania infrastruktury farmy.
Wytwarzany prąd będzie wykorzystywany na potrzeby własne zakładu
w Kobiernikach, a nadwyżki, których
można spodziewać się głównie w okresie
wiosenno-letnim, zostaną przekazane
do zewnętrznej sieci energetycznej. Jeśli
zużycie energii w zakładzie utrzyma się
na obecnym poziomie, to roczny, planowany przychód z jej sprzedaży wyniesie
około 80 tys. zł.
Prace przy budowie elektrowni zaczęły
się w czerwcu tego roku, termin za-

kończenia zaplanowany został na koniec
lutego 2020. Jak deklaruje prezes PGO
Stefan Kotlewski – rozruch zacznie się
1 marca 2020 r. i potrwa trzy miesiące. Koszt
inwestycji to blisko 6,5 mln zł, ale spółka PGO
uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej
w wysokości blisko 1,5 mln zł.
Farma fotowoltaiczna w liczbach:
• liczba paneli: 3320 sztuk
• moc farmy: 1 MW
• powierzchnia farmy: 1,45 ha
• wysokość posadowienia farmy:
107-113 m n.p.m.
• moc turbiny wiatrowej: 20 kW
• wysokość turbiny wiatrowej: 29,5 m

Farma fotowoltaiczna w Kobiernikach składa się z 3320 paneli

www.plock.eu
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Nowe ceny za wywóz odpadów

Na listopadowej sesji radni uchwalili
nowe stawki za wywóz śmieci komunalnych. Od stycznia 2020 zapłacimy 26 zł
od jednej osoby za odpady segregowane
i 52 zł za zmieszane.
Decyzja Rady Miasta Płocka podyktowana jest zmianą przepisów dotyczących
wywozu odpadów komunalnych (nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach), do której doszło
latem tego roku.
W okresie od stycznia do czerwca będzie
obowiązywał okres przejściowy – w tym
czasie mieszkaniec będzie mógł jeszcze
wybrać opcję„nie segreguję odpadów”, co
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będzie związane z wyższą stawką opłaty.
Od 1 lipca 2020 roku obowiązywać będzie
już tylko jedna stawka – 26 zł i bezwzględny obowiązek segregacji odpadów.
Obowiązkiem właściciela stanie się teraz
wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki. Nowe przepisy wprowadzają
limit w bezpłatnym odbiorze odpadów
budowlanych i rozbiórkowych (w ramach opłaty będzie przysługiwał jeden
tzw. big bag na rok na lokal mieszkalny
lub domek jednorodzinny). Zmienia
się częstotliwość odbioru odpadów
wielkogabarytowych i niebezpiecznych
(chemikalia, sprzęt elektryczny, akumulatory). Te pierwsze mogą być zabierane

raz na dwa tygodnie, te drugie – raz na
miesiąc.
Znowelizowana ustawa zmusza gminy
do zadbania o odpowiedni poziom recyklingu. W 2020 roku odzyskiwanie takich
odpadów jak metal, papier, szkło, tworzywa sztuczne ma być na poziomie 50 proc.
Jeśli tak się nie stanie – gmina zapłaci
kary (w przypadku Płocka byłoby to na
poziomie od 2 mln do 3,5 mln zł rocznie).
Wiele obowiązków spadnie na spółdzielnie mieszkaniowe i administratorów, którzy będą musieli dostosować do nowych
przepisów altany śmietnikowe, przypisać
im konkretne budynki i przede wszystkim
je zamknąć. Ponieważ mieszkańcy (a wła-

ściwie ich administratorzy), którzy nadal
nie będą segregować odpadów zapłacą
karę. Ustawa dopuszcza, że może ona być
w wysokości czterokrotności podstawowej stawki. Płoccy radni zdecydowali,
że będzie to dwukrotność, czyli 52 zł.
Pozostawienie otwartych altan śmietnikowych uniemożliwi kontrolę sposobu
segregacji.
Podstawowa segregacja obejmuje:
• papier (pojemnik niebieski)
• metale, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomateriałowe
(pojemnik żółty)
• szkło (pojemnik zielony)
• bioodpady (pojemnik brązowy)
• odpady zmieszane.

Ułatwienia w Strefie Płatnego Parkowania
Rada Miasta zmieniła nieco zasady
w Strefie Płatnego Parkowania. Przybyło
też parkomatów. Modyfikacje są odpowiedzią na postulaty płocczan.
Uchwałę w sprawie SPP płoccy radni podjęli na listopadowej sesji. Zmian jest kilka.
Przede wszystkim nie będzie trzeba już
zostawiać na widocznym miejscu za szybą
samochodu biletu pobranego z parkomatu.
Radni zdecydowali też o wprowadzeniu
nowego abonamentu. Osoby, które codziennie przyjeżdżały do Płatnej Strefy

Parkowania i kupowały bilet całodniowy
mogą – za 250 zł – kupić abonament
na cały miesiąc.
Kolejną zmianą, która jest odpowiedzią
na postulaty osób mieszkających w SPP,
jest możliwość przepisania rocznego lub
miesięcznego abonamentu. Dotychczas,
jeśli właściciel pojazdu, mieszkający
w SPP sprzedał samochód i kupił nowy
to musiał też kupić nowy abonament.
Podobnie było w przypadku, gdy ktoś
oddał na pewien czas samochód – np. do
naprawy – i otrzymał pojazd zastępczy.

www.plock.eu
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Na auto zastępcze także musiał kupić
nowy abonament. Teraz może go po
prostu przepisać.
Nowością jest jeszcze jeden zapis.
Mieszkańcy, którzy jeżdżą autami cięższymi niż 2,5 tony i będą chcieli wykupić abonament otrzymają go wraz ze
wskazaniem, że mogą parkować tylko
na jezdniach. A to dlatego, że w Płocku
obowiązuje zakaz parkowania tak ciężkich pojazdów na chodnikach.

Wygodniejsze też będzie korzystanie
ze Strefy, ponieważ zagęściła się sieć
parkomatów. Trzy nowe parkomaty
stanęły przy ul. Królewieckiej 4 (naprzeciwko Taygera), przy Królewieckiej 13 (obok pawilonów handlowych)
i pod numerem 16. Nowy parkomat
znalazł się też przy ul. Nowy Rynek
oraz przy ul. Kościuszki obok Miejskiego Przedszkola nr 1. I jeszcze
jeden – na pl. Narutowicza w pobliżu
gmachu sądów.

Młodzi artyści docenieni
– Z przyjemnością nagradzam młodych
ludzi, których talent, umiejętności
i osiągnięcia sprawiły, że są fantastycznymi ambasadorami Płocka w świecie
kultury – mówił prezydent Andrzej
Nowakowski na gali rozdania nagród
artystycznych.

Uroczysta gala była okazją do zaprezentowania
swoich umiejętności. Na zdjęciu Kamil Malowaniec
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W tym roku przyznanych zostało
osiemnaście wyróżnień w dwóch kategoriach: taniec i muzyka. Otrzymali
je również opiekunowie, którzy czuwają nad rozwojem młodych talentów.
Nagrody za osiągnięcia artystyczne
zostały przyznane dzieciom i młodzieży
po raz ósmy. Do tej pory odebrało je
ponad dziewięćdziesięcioro laureatów.
Natomiast wyróżnienia dla nauczycieli
są przyznawane od sześciu lat.

Urządzamy kolejny teren rekreacyjny

Na placu Mościckiego powstanie miejsce do wypoczynku i rekreacji

Trwa zagospodarowywanie Placu majora
Janusza Mościckiego na lewym brzegu
Wisły. Zostaną tu wybudowane alejki
parkowe o nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni mineralnej, dwa place
zabaw, plac wodny wraz z infrastrukturą,
oświetlenie parkowe, przyłącza wodno
-kanalizacyjne, toaleta. Przybędzie dużo
drzew, krzewów, bylin. Będzie też kolejna
łąka kwietna.
W ramach prowadzonych prac zostaną
naprawione uszkodzenia skarpy spowodowane przez trąbę powietrzną w czerwcu 2018 r. Przy placach zabaw powstaną

zadaszone ławki, a na terenie parku także
pojawią się elementy małej architektury,
m.in. siedziska, szezlongi wypoczynkowe,
stojaki rowerowe, stoły do gier, budki
lęgowe dla ptaków.
Zakończenie robót budowlanych zaplanowano do 30 września 2020 roku.
Koszt inwestycji to ponad 4 mln zł,
z czego około 1,8 mln zł stanowi dofinansowania pozyskane przez miasto z Unii
Europejskiej. Z tego samego projektu została już zrealizowana Aleja Roguckiego
i dwa skwery – przy Wieży Ciśnień i przy
ul. Hermana.

www.plock.eu
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Lubimy miejskie rowery
W tym sezonie funkcjonowania Płockiego
Roweru Miejskiego, który trwał od 1 kwietnia do 30 listopada, rowery wypożyczono
prawie 290 tysięcy razy!
Po raz pierwszy rowerem miejskim można było pojechać 3 sierpnia 2018 roku.
W ubiegłym roku, przez cztery miesiące
funkcjonowania systemu, rowery wypożyczono 145 tysięcy razy. Mieliśmy wówczas
do dyspozycji 25 stacji i 250 rowerów.
We wrześniu 2018 r. uruchomiono dwie
kolejne stacje i wówczas dostępnych było
już 267 rowerów na 27 stacjach. – Obecnie
mamy 31 stacji (wraz z patronackimi sieci
handlowych i stacją w Gulczewie Nowym

w gminie Słupno), na których są łącznie
304 jednoślady – informuje prezydent
Płocka Andrzej Nowakowski.
Statystyka pokazuje, że z roweru miejskiego częściej korzystamy jadąc do pracy czy
szkoły, niż w celach rekreacyjnych. Rowerem jeździmy średnio około 20 minut, najczęściej po południu, między godz. 15 a 21.
– Dane potwierdzają, że budowa sieci
ponad 70 km dróg rowerowych w Płocku
oraz uruchomienie roweru miejskiego
przypadło płocczanom do gustu. Dziękujemy i zapraszamy w sezonie 2020 – mówi
prezydent Nowakowski.

Rowerzyści chętnie korzystają z magistrali rowerowej, łączącej Podolszyce z centrum miasta
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Droga i kładka dla rowerów

Nowa droga rowerowa ma być gotowa do końca grudnia

Wzdłuż ulicy Grabówka trwa budowa
dwukierunkowej drogi rowerowej. Dzięki inwestycji powstanie też nowa nawierzchnia jezdni, oświetlenie i chodnik.
Zakończenie prac zaplanowane jest na
koniec grudnia br.
Droga rowerowa o długości 1145 m będzie posiadać nawierzchnię bitumiczną.
Powstaje po jednej stronie ciągu ulic: Grabówka i Korczaka, na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. Niedzielaka do skrzyżowania z ul. Zarzeczną. Wybudowana będzie
także specjalna kładka przejazdowa dla
rowerów nad rzeką Rosicą.

W ramach rozbudowy ulicy Grabówka,
wzdłuż zbudowanego odcinka drogi
rowerowej, zostaną ustawione krawężniki i wymieniona nawierzchnia jezdni.
Drogowcy wybudują też kanalizację deszczową z odprowadzeniem odwodnienia
do istniejącego kolektora deszczowego
i zostaną usunięte tzw. kolizje na sieci
teletechnicznej. Natomiast po drugiej
stronie tej ulicy powstanie chodnik od
skrzyżowania z ul. ks. Niedzielaka do
skrzyżowania z ul. Gościniec wraz ze zjazdami i oświetleniem ulicznym.
Całkowity koszt inwestycji to 4,3 mln zł.

www.plock.eu
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Toalety na cmentarzu komunalnym

Toaleta wykonana została z szarego betonu architektonicznego,
komponującego się z otoczeniem

Osoby odwiedzające groby na cmentarzu
komunalnym mają do dyspozycji nowoczesną, dwustanowiskową toaletę z przewijakiem dla maluchów.
Kontenerowe WC stanęło blisko cmentarnej kaplicy, obok budynku z dwoma garażami (Zakład Usług Miejskich Muniserwis
przechowuje w nich swoje narzędzia),
ale w miejscu optymalnie oddalonym od
grobów.
Toaleta jest w pełni wyposażona w instalację wodną, sanitarną, elektryczną
i grzewczą. Ma dwie koedukacyjne ka-
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biny. Jedna z nich jest nieco większa,
a to dlatego, że została przystosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych
i wyposażona w przewijak dla dzieci.
Nowe WC jest estetyczne, wykonane zostało z szarego betonu architektonicznego,
komponującego się z otoczeniem.
Korzystanie z toalety jest płatne: 2 zł od
osoby. Czas korzystania z WC został – ze
względów bezpieczeństwa – ograniczony
do 15 minut, o czym informuje specjalny
wyświetlacz. Po upływie kwadransa drzwi
kabiny automatycznie się otwierają. Toaleta kosztowała 172,5 tys. zł.

Ulica Strażacka już przebudowana
Inwestycja była bardzo trudna ze względu
na wysoki poziom wody gruntowej. Prace
nad przebudową ul. Strażackiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do
skrzyżowania z ul. Popłacińską) zaczęły się
w czerwcu, skończyły w pierwszych dniach
listopada.
Zakres robót był duży. Wykonawca musiał
najpierw całkowicie rozebrać jezdnię wraz
z podbudową, chodnikami i zjazdami na
poszczególne posesje. Następnie zbudować wodociąg i kolektor deszczowy.
Następnie zainstalować nowe oświetlenie
i zbudować nową nawierzchnię, a także

chodniki i zjazdy do poszczególnych nieruchomości.
Większość ul. Strażackiej została wykonana jako ciąg pieszo-jezdny i objęta strefą
zamieszkania. Dlatego nie ma na tym
fragmencie wydzielonych chodników
ponieważ piesi, w każdej sytuacji, mają
pierwszeństwo. Kierowcy muszą pamiętać, że maksymalna dozwolona prędkość
nie może przekraczać 20 km na godz.
Pozostała część ul. Strażackiej posiada
nawierzchnię asfaltową (w sąsiedztwie
Strażnicy PSP). Koszt tej inwestycji wyniósł
nieco ponad 2,5 mln zł.

Większość ul. Strażackiej została wykonana jako ciąg pieszo-jezdny

www.plock.eu
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20 koncertów na dwudziestolecie

POKiS będzie świętował 20-lecie w nowej siedzibie, która została oddana do użytku w połowie ubiegłego roku

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów w przyszłym
roku będzie świętował 20-lecie istnienia.
Z tej okazji POKiS planuje wyjątkowe
koncerty, wystawy, konkursy, happeningi
i jubileuszową galę.
POKiS jest miejską instytucją kultury,
która powstała z połączenia Domu
Kultury, Ośrodka Animacji Kultury oraz
Domu Darmstadt. Do Krajowego Rejestru Instytucji został wpisany 1 lutego
2000 roku.
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Dyrektor POKiS-u Radosław Malinowski
przedstawił jubileuszowe plany podczas
konferencji prasowej. – To będzie dla nas
wyjątkowy rok. Przypomnimy kawałek historii, ale nie będziemy tylko oglądać się za
siebie. Zamierzamy pokazać, że istniejemy
w przestrzeni miejskiej, jesteśmy dla płocczan i zapraszamy ich do siebie – deklaruje
dyrektor Malinowski.
W przyszłym roku na POKIS-owej scenie
wystąpią m.in. Lao Che, Mary Komasa,
Smolik&Kev Fox i Kamil Bednarek.

Płock wystrojony
na Święta i Nowy Rok

W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
przystrajamy
nasze miasto iluminacją świąteczną. Nastrojowe oświe
tlenie
rozmieszczone jest na ulicach, rondach, placach i
budynkach.
Szczególnie urokliwie wyglądają zabytkowe kamie
niczki na starówce, dekoracje na fontannie, czerwone serduszka
na drzewach
oraz ratusz rozżarzony świetlnymi kurtynami.
Co roku kupujemy nowe ozdoby, aby upiększyć nimi
kolejne
miejsca. Tym razem po raz pierwszy iluminacja rozbł
ysła na
płockich bulwarach. Nad Wisłą stanęły trójwymiar
owe dekoracje wolnostojące – gwiazdy i postać świętego Miko
łaja. Nowe
ozdoby pojawią się też na fragmencie ul. Bielskiej.
Te, które były
tu poprzednio zostaną przeniesione na ronda. Koszt
nowych
ozdób wynosi ponad 66 tys. zł. Koszt montażu i demo
ntażu oraz
konserwacji iluminacji świątecznej wyniesie pona
d 133 tys. zł.
W świątecznym przystrajaniu miasta pomagają przed
siębiorcy
wspierając finansowo to przedsięwzięcie oraz uczni
owie „Elektryka” i „Siedemdziesiątki”, którzy zajmują się konse
rwacją światełek i montażem szopki bożonarodzeniowej na Stary
m Rynku.

www.plock.eu

