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Prezydent Andrzej Nowakowski
podczas promocji kalendarza
wydanego przez Płocki
Wolontariat. Dochód ze sprzedaży
kalendarza zostanie przeznaczony
na wsparcie działań wolontariuszy

Szanowni Państwo!
Zaczęliśmy nową kadencję samorządu. Przed nami kontynuacja rozpoczętych zadań i realizacja nowych przedsięwzięć. Wśród oddanych do użytku
w ostatnim czasie inwestycji są m.in. Galeria Miodowa, drogi rowerowe
wzdłuż ulic Mickiewicza i Tysiąclecia, skwer z wielofunkcyjnym boiskiem
na osiedlu Wyszogrodzka czy nowy blok z mieszkaniami komunalnymi
na osiedlu Miodowa Jar.
W Płocku przybyło też miejsc parkingowych dzięki wybudowaniu w centrum
miasta tzw. Strefy Marguliesa oraz plac zabaw dla dzieci zlokalizowany przy
ul. Otolińskiej. Pozyskaliśmy również kolejne pieniądze z Unii Europejskiej,
za które urządzimy nowe tereny zielone służące do wypoczynku i rekreacji.
O tym m.in. przeczytają Państwo w grudniowym wydaniu MiastO! Żyje.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu wielu wspaniałych spotkań
z Bliskimi i Przyjaciółmi, radości i wytchnienia, a w Nowym 2019 Roku realizacji
planów, spełnienia marzeń i szczęścia.
Prezydent Miasta Płocka

www.plock.eu

Andrzej Nowakowski

Nowa kadencja samorządu
Na pierwszej w tej kadencji samorządu
sesji Rady Miasta Płocka, która odbyła
się 22 listopada 2018 r., radni i prezydent
złożyli ślubowanie.
Radni wybrali też ze swego grona prezydium. Przewodniczącym Rady Miasta
Płocka został ponownie wybrany Artur Jaroszewski. Wiceprzewodniczącymi zostali: Iwona Krajewska, Tomasz Maliszewski
i Małgorzata Struzik. Funkcję sekretarza
radni powierzyli Tomaszowi Kominkowi.
Radni poinformowali także o przynależności klubowej i wyborze na funkcję

przewodniczących klubów. W związku
z powołaniem przez prezydenta Płocka
na zastępców Romana Siemiątkowskiego
i Jacka Terebusa, zrezygnowali oni z mandatów. Ich miejsca w radzie zajęły osoby
z kolejną liczbą głosów na liście.
Iwona Krajewska stanęła na czele Klubu
Radnych Koalicji Obywatelskiej, w którym
są także: Łukasz Chrobot, Daria Domosławska, Artur Jaroszewski, Jacek Jasion, Iwona
Krajewska, Tomasz Maliszewski, Joanna
Olejnik, Mariusz Pogonowski, Małgorzata
Ogrodnik (za Romana Siemiątkowskiego),
Marta Krasuska (za Jacka Terebusa).

Na pierwszej sesji w kadencji 2018 – 2023 radni złożyli ślubowanie.
Na zdjęciu: ślubowanie składa wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Struzik
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Dla uczczenia 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczestnicy sesji
zaśpiewali hymn Polski. Na zdjęciu od lewej: prezydent Płocka Andrzej Nowakowski,
zastępca prezydenta Piotr Dyśkiewicz, skarbnik miasta Wojciech Ostrowski

Przewodniczącą Klubu Radnych PiS
jest Wioletta Kulpa. W tym Klubie
zasiadają także: Andrzej Alaksandrowicz, Edward Bogdan, Leszek Brzeski, Teresa Kijek, Tomasz Kolczyński,
Tomasz Korga, Marek Kr ysztofiak,
Piotr Kubera, Adam Modliborski, Jerzy
Seweryniak.

Od tej kadencji samorządu prowadzona
jest transmisja wszystkich sesji. Transmisje
i archiwalne nagrania dostępne są na kanale
You Tube (Sesja Rady Miasta Płocka – transmisja). Można tam trafić m.in. poprzez baner
umieszczony na stronie Urzędu Miasta
Płocka plock.eu oraz przez Biuletyn Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta.

Klubowi Radnych PSL Porozumienie
Społeczne przewodzi Tomasz Kominek.
W Klubie są także: Anna Derlukiewicz,
Lech Latarski, Małgorzata Struzik.

Informacje dotyczące pracy radnych dostępne są także w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce Rada Miasta oraz
na plock.esesja.pl.

www.plock.eu
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Galeria Miodowa

Dekoracyjne elementy w postaci plastra miodu nawiązują do nazwy ulicy i osiedla

To nowe miejsce na mapie Płocka. Obiekt
powstał u zbiegu ulic Bartniczej i Miodowej, w miejscu tzw. „Dołka”.

już gruntownej modernizacji, unowocześnienia i dostosowania do współczesnych
standardów.

– To ważny etap w procesie rewitalizacji
tej części miasta - mówił podczas otwarcia
galerii prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. – To także dużo lepsze warunki do
prowadzenia działalności gospodarczej
dla wszystkich najemców.

Prace rozpoczęły się pod koniec lutego,
a zakończyły w grudniu. Budynek zmienił
się zarówno na zewnątrz, jak i w środku.
Wymienione zostały wszystkie instalacje.
Zniknęły stare podesty i część schodów,
a w ich miejscu powstały nowe, z podjazdem dla wózków. Jest także winda
i toaleta publiczna. W zadaszonej części
poniżej poziomu ulicy stanęły ławki.
Są nowe okna, drzwi oraz elewacja

Pawilon handlowo-usługowy przy ul.
Miodowej 8 powstał w 1969 roku. Był
w złym stanie technicznym i wymagał
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z elementami dekoracyjnymi z motywem
plastra miodu. To nawiązanie do nazwy
ulicy i osiedla. Obiekt jest monitorowany.
Remont kosztował prawie 3,7 mln złotych.
W Galerii Miodowa znajdują się m.in.
sklepy spożywcze, restauracja, kwiaciarnia, salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz
zegarmistrz. W obiekcie jest także siedziba Rady Mieszkańców Osiedla Miodowa,
administracja Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (Rejon Obsługi
Mieszkańców nr 1), a także jednostka
Urzędu Miasta Płocka.
Ratuszowy Punkt Obsługi Mieszkańca
wrócił na Miodową po kilkumiesięcznej
przerwie spowodowanej remontem.
Można w nim załatwić sprawy związane

z meldunkami oraz rejestracją pojazdów.
Jest też punkt kasowy, w którym można
opłacić m.in. podatki od nieruchomości
lub opłaty za śmieci. Punkt funkcjonuje
także jako biuro podawcze Urzędu Miasta
Płocka.

Punkt Obsługi Mieszkańca
„Miodowa”
ul. Miodowa 8 lok. nr 6,  
tel. 24 364 55 55
godziny pracy:
w dni powszednie
od godz. 9.00 do 16.30

W Galerii Miodowa funkcjonuje Punkt Obsługi Mieszkańca

www.plock.eu
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Inwestycje w ul. Tysiąclecia i Miodowej

Skrzyżowanie ulic:
Tysiąclecia, Miodowa,
Łukasiewicza

Zakończyła się budowa drogi rowerowej
wzdłuż ul. Mickiewicza i Tysiąclecia. Przebudowane zostało także skrzyżowanie
ul. Tysiąclecia z ul. Łukasiewicza oraz
Miodową.
Przedsięwzięcie to było piątym, ostatnim
elementem tzw. pierwszego programu
mobilności miejskiej, na który miasto
zdobyło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Na program składało się jeszcze:
przebudowa Łukasiewicza, budowa
parkingu przy cmentarzu komunalnym,
kupno 25 autobusów hybrydowych oraz
40 nowych wiat.
Koszt realizacji inwestycji wyniósł prawie
15,6 mln zł z czego Wodociągi Płockie
pokryły blisko 524 tys., przebudowując
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fragmenty swojej kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej. Dofinansowanie
z UE wyniosło 80 proc. kosztów kwalifikowanych.
Przedsięwzięcie polegało na:
– przebudowie przy skrzyżowaniu ul.
Tysiąclecia z Łukasiewicza kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, wodociągu,
oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej, sygnalizacji świetlnej oraz budowie
ścieżki rowerowej i przebudowie układu jezdni wraz z chodnikami (przybył
prawoskręt z ul. Miodowej w ul. Łukasiewicza);
– wybudowaniu ścieżki rowerowej wraz
z infrastrukturą (chodnikami, oświetle-

niem i sygnalizacją świetlną) wzdłuż ul.
Tysiąclecia i Mickiewicza łącznie z przebudową skrzyżowań z ulicami: Zgliczyńskiego (dawniej ul. Wolskiego), Przemysłową
z wykonaniem prawoskrętu w ul. Tysiąclecia i przebudową ul. Dąbrówki. Powstało łącznie 2016 metrów asfaltowej ścieżki
rowerowej o szerokości 2 metrów;
– przebudowie chodnika po północnej
stronie ul. Tysiąclecia (po południowej
zostanie przebudowany w przyszłym
roku, kiedy zacznie się przebudowa całej
ul. Tysiąclecia) i wzdłuż wybudowanej
ścieżki w ul. Mickiewicza
– budowie dwóch zatok autobusowych i 35 miejsc parkingowych w ul.

Tysiąclecia oraz 8 miejsc w ul. Zgliczyńskiego
– przebudowie oświetlenia ulicznego po
północnej stronie ul. Tysiąclecia (po południowej również zostanie przebudowane
w przyszłym roku)
– przebudowie sygnalizacji świetlnej na
dwóch skrzyżowaniach ulicy Mickiewicza
– z ul. Kochanowskiego i ul. Obrońców
Westerplatte oraz na trzech skrzyżowaniach ulicy Tysiąclecia – z Przemysłową,
z ul. Rembielińskiego i ul. Łukasiewicza.
Miejski Zarząd Dróg pracuje jeszcze nad
uruchomieniem koordynacji pomiędzy
sygnalizacjami na tych skrzyżowaniach.

Ścieżka rowerowa
i nowy chodnik
w ul. Mickiewicza
Projekt pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

www.plock.eu
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Skwer z wielofunkcyjnym boiskiem

Boisko stało się swoistym prezentem na Mikołajki, ponieważ prezydent Andrzej Nowakowski przyjechał na jego otwarcie
w stroju św. Mikołaja, prosto z odwiedzin u płockich przedszkolaków

To inicjatywa wybrana do realizacji
w piątej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka. Wokół placu zabaw
przy ul. Źródlanej, który tu istniał między
jednorodzinnymi domkami, zmieniło się
całe otoczenie. Powstało wielofuncyjne
boisko do gry w piłkę ręczną, siatkówkę
i koszykówkę z poliuretanową, antypoślizgową i bezspoinową nawierzchnią,
otoczone piłkochwytami.
A obok niego – cała infrastruktura
rekreacyjna: siłownia pod chmurką,
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dwa stoliki do gr y w szachy, pięć
stojaków na rower y, osiem ławek
oraz kosze na śmieci. Zbudowaliśmy
też chodniki oraz zainstalowaliśmy
oświetlenie. Inwestycja kosztowała
prawie 667 tys. zł.
Na symboliczne otwarcie boiska przyszło k ilkudziesięciu mieszk ańców
osiedla Wyszogrodzka. Pomysłodawcy
budowy tego skweru zaś zadeklarowali,
że sami, społecznie będą pilnować boiska (zamykać i otwierać).

Blok z mieszkaniami komunalnymi
Powstał na osiedlu Miodowa Jar. Do 15
mieszkań już wkrótce wprowadzą się
lokatorzy.
To już szósty nowy blok, który powstał
w tej części miasta. Docelowo ma ich być
trzynaście. – Budowę siódmego bloku
zaplanowaliśmy na przyszły rok – mówi
prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
– W budżecie zarezerwowaliśmy na ten cel
prawie 2 miliony złotych.
W budynku jest 11 mieszkań dwupokojowych i 4 jednopokojowe z aneksem
kuchennym. W każdym lokalu znajduje
się przedpokój i łazienka. Powierzchnia

wynosi od 29,8 m kw. do 42,6 m kw.
Aneksy kuchenne są już wyposażone
w kuchnie gazowe i zlewozmywaki na
szafkach, natomiast łazienki – w wanny z zabudową i umywalki. Instalacje
wody zimnej, ciepłej i centralnego
ogrzewanie wyposażone są w bezprzewodowy system przedpłatowy. Parter
został przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. W bloku będzie
9 mieszkań kwaterunkowych i 6 mieszkań socjalnych.
Realizacja sześciu bloków na osiedlu Miodowa Jar kosztowała 7,1 mln zł. W sumie
do tej pory powstało tam 78 mieszkań.

To już szósty
blok komunalny
na osiedlu
Miodowa Jar

www.plock.eu
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Kolejne kilometry dróg rowerowych
W Płocku mamy obecnie ponad 70 km
dróg i szlaków rowerowych. To dzięki systematycznie prowadzonym inwestycjom
w rozwój infrastruktury rowerowej. Ponad
14 km dróg rowerowych powstało m.in.
w ramach projektu współfinansowanego
przez Unię Europejską.

części miasta powstały dwie drogi: R-32
znajdująca się w ciągu ulicy Dobrzykowskiej - na odcinku od ul. Wąskiej do
granicy miasta oraz R-70 w ciągu ulicy
Popłacińskiej, Portowej i Kolejowej (od
ulicy Kolejowej do granicy miasta oraz
od ulicy Portowej do nadbrzeża Wisły).

Projekt „Budowa ścieżek rowerowych na
terenie Płocka” obejmował wykonanie
pięciu dróg rowerowych. W lewobrzeżnej

Droga R-1, potocznie nazywana magistralą rowerową, połączyła Podolszyce z centrum miasta. Biegnie wzdłuż

Droga rowerowa R – 32 w ul. Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie
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Droga R-1, czyli magistrala rowerowa

ulicy Wyszogrodzkiej, al. Piłsudskiego,
Al. Jachowicza, Al. Kobylińskiego. Ostatnim etapem projektu było wykonanie
dróg rowerowych: R-62 w ciągu Alei
Broniewskiego oraz R-21 w ciągu ulicy
Mostowej (od mostu do ul. Tumskiej).
W ramach inwestycji powstały też m.in.
chodniki z kostki betonowej, nowe

oświetlenie uliczne, przebudowana
została infrastruktura podziemna i naziemna w rejonie skrzyżowań i w miejscach ewentualnych kolizji z istniejącymi
sieciami.
Łączna wartość projektu to ponad 19
mln zł, a dofinansowanie ze środków UE
wyniosło prawie 11,5 mln zł.

www.plock.eu
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Strefa Marguliesa już działa

W centrum miasta przybyło 95 miejsc postojowych. Parking na zapleczu Tumskiej
13 wybudowała Agencja Rewitalizacji
Starówki.
Inwestycja jest zlokalizowana na terenie
dawnych zakładów metalurgicznych,
których jednym z właścicieli na początku
XX w. był Margulies, stąd nazwa obiektu. Parking powstał przy współpracy
ze „Społem” Powszechną Spółdzielnią
Spożywców ,,Zgoda”, właściciela części
nieruchomości.
Pierwszym etapem inwestycji było
wyburzenie znajdujących się tu starych
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budynków. W wyniku prac powstało
95 miejsc parkingowych, w tym 6 stanowisk dla osób niepełnosprawnych.
Teren został oświetlony, wyposażony
w ławki, zieleń oraz niewielki pasaż dla
pieszych. Inwestycja kosztowała 1 mln
265 tys. zł.
Parking jest płatny, jednak na razie
obowiązują ceny promocyjne. Do końca
marca 2019 roku za każdą rozpoczętą
godzinę parkowania opłata wynosi 1 zł.
Koszt miesięcznego abonamentu to 120
zł, a w przypadku podpisania umowy na
cały rok opłata za miesięczny abonament
wyniesie 100 zł.

Biblioteka w nowych wnętrzach
Księgozbiór Małachowianki, ponad 50
tys. książek, trafi na nowe regały w świeżo wyremontowanej szkolnej bibliotece
i czytelni. Remont pomieszczeń, w których kiedyś mieściła się administracja
liceum, kosztował 310 tys. zł.
Pomieszczenia zostały kompletnie przebudowane, wyburzone zostały ściany
działowe, wymienione drzwi, podłogi
i instalacja elektryczna, zakupione nowe
regały stałe i mobilne.
Młodzież z Małachowianki będzie mogła
uczyć się i czytać w komfortowych warunkach. Pomieszczenia biblioteczne są
przestronne, a w czytelni zamontowana
została klimatyzacja. Charakteru temu

miejscu dodają żyrandole, przeniesione
tu ze starej części szkoły.
Przypomnijmy, że w 2014 roku zakończyła się
rewitalizacja najstarszej części szkoły – dawnej kolegiaty św. Michała Archanioła i kolegiaty jezuickiej. Przedsięwzięcie kosztowało
blisko 30 mln zł, a miasto pozyskało z Unii Europejskiej ponad 25 mln zł dofinansowania.
Teraz na odnowienie czeka dwudziestowieczne skrzydło i sala gimnastyczna. Zastępca prezydenta ds. rozwoju i inwestycji
Jacek Terebus informuje, że remont tych
budynków został wpisany do programu
termomodernizacji. Prace nad projektem
trwają, a jego realizacja może zacząć się już
w przyszłym roku.

Nową bibliotekę
w Małachowiance
mieli okazję obejrzeć
dziennikarze
lokalnych mediów

www.plock.eu
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Zieleń za unijne pieniądze

Skwer przy
ul. Hermana

Zdobyliśmy ponad 3,8 mln zł na zagospodarowanie dwóch skwerów: przy
ul. Hermana i na placu Mościckiego na
Radziwiu.
Miasto otrzymało zgodę Ministerstwa Środowiska na rozszerzenie zakresu projektu
pn: „Rozwój terenów zieleni w mieście
Płocku” o dwa nowe zadania. Z tego projektu dotychczas przebudowaliśmy plac
przy Wieży Ciśnień oraz aleję Roguckiego.
Skwer przy ul. Hermana na osiedlu Tysiąclecia jest już gotowy. Zamiast starego
asfaltowego boiska są tu teraz trawniki,
drzewa i alejki spacerowe. Ustawione
zostały drewniane ławki i leżaki. Jest też
nowe oświetlenie, plac zabaw i fontanna,
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powstał parking na 13 aut. Inwestycja
kosztowała ponad 1,4 mln zł, a refundacja wyniosła 600 tys. zł.
Drugim terenem, który chcemy zagospodarować jest plac Mościckiego.
Tu również miejskiej przestrzeni zostanie nadany charakter wypoczynkowo-rekreacyjny. Zostanie posadzonych dużo różnorodnych roślin:
drzew, krzewów, krzewinek, bylin
i traw. Dla zapewnienia im prawidłowej
wegetacji zamontowany zostanie system nawodnienia. Ustawione zostaną
elementy małej architektury, m.in: ławki,
siedziska, kosze na śmieci i na psie odchody, stojaki rowerowe, budki lęgowe dla
ptaków, stoły do gier, latarnie. Ponadto

powstanie plac zabaw, ścieżka rowerowa oraz toaleta publiczna.
Jest już gotowy projekt nowego placu
Mościckiego. Jeśli radni zgodzą się
na sesji budżetowej (która ma się

odbyć 28 grudnia) na wpisanie zadania do budżetu miasta na 2019 rok,
to w przyszłym roku przeprowadzona
zostanie procedura wyłonienia wykonawcy i rozpocznie się realizacja tej
inwestycji.

Plac zabaw przy ul. Otolińskiej

Plac zabaw przy ul. Otolińskiej przeszedł
kapitalny remont. Odnowiliśmy stare huśtawk i i bujak , dostawiliśmy
nowe urządzenia m.in. karuzelę, piaskownicę, ściankę wspinaczkową. Pojawiły się cztery ławki, kosze na śmieci
i ogrodzenie.

Powstała tu także siłownia pod chmurą.
Ćwiczyć można na rowerku, wioślarzu
lub orbitreku. Powierzchnia placu zabaw
i siłowni pokryta została wygodną piaskową
nawierzchnią. Do obu obiektów prowadzą
równe chodniki, a wokół nich został wykonany trawnik. Remont kosztował 275 tys. zł.

www.plock.eu
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Inwestycja na Radziwiu: nowa ul. Zielona
Przebudowę ul. Zielonej podzielono na
trzy etapy. Dwa z nich już zostały zrealizowane. Na odcinku 650 metrów powstała
całkowicie nowa droga z kanalizacją
deszczową (której tu wcześniej w ogóle
nie było), nowa nawierzchnia, chodniki
i zjazdy na posesję. Wyregulowane zostały
też studzienki.

– Chcemy przebudować także ul. Kolejową – deklaruje prezydent Andrzej
Nowakowski. – W projekcie budżetu
Płocka na 2019 rok mamy zapisane na
ten cel 2,5 mln zł. Ale będziemy starać się
o zewnętrzne środki, by przebudować
ulicę kompleksowo, a nie ograniczać się
tylko do wymiany nawierzchni.

Łączny koszt realizacji tego odcinka
Zielonej przekroczył 4 mln zł. Na przebudowę czeka jeszcze kolejny fragment
ulicy, od starych torów do skrzyżowania
z ul. Kolejową.

Przypomnijmy, że ul. Kutnowska, która
łączy się z Kolejową i wprowadza ruch
w kierunku Łącka jest już całkowicie
wyremontowana. Remont Kolejowej
dopełniłby całości.

Wyremontowany odcinek ul. Zielonej
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Klimatyczne Kino za Rogiem

Kino za Rogiem
przyciąga
ciekawym
repertuarem
i kameralną
atmosferą

W płockim Kinie za Rogiem wszystko
jest nowe – lokalizacja, wygodne fotele,
nawet ekran. Jedno tylko pozostało bez
zmian – wyjątkowa atmosfera tego niezwykłego, kameralnego miejsca.

na worku sako. Tę opcję wybierają nie
tylko dzieci odwiedzające kino, ale także
dorośli. Nowe jest również nagłośnienie,
profesjonalny projektor cyfrowy, ekran
oraz klimatyzacja.

Kino za Rogiem od niedawna funkcjonuje w nowej siedzibie – przy ulicy Jakubowskiego. Przeniosło się tam razem
z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki.
Sala kinowa jest niewielka, ale bardzo
przytulna. Widzowie nie zasiadają już
na zwykłych krzesłach, ale na wygodnych fotelach, na dodatek ustawionych
w rzędach usytuowanych na kilku poziomach. Foteli jest trzydzieści, ale jeśli
ktoś woli, może oglądać film siedząc

Nie zmieniły się warunki korzystania
z kina. Nadal można tu obejrzeć wartościowe filmy, a ceny za bilety są bardzo
niskie. Oprócz seansów zaplanowanych
w programie na każdy miesiąc, są także
pokazy specjalne, festiwale i to, co wyróżnia Kino za Rogiem – seanse na życzenie.
Można np. zebrać grupę przyjaciół czy
znajomych, wybrać film, zarezerwować
termin i spędzić czas w doborowym towarzystwie i niezwykłym miejscu.

www.plock.eu
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Dyplom dla Płocka
Już po raz 14. prezydent Płocka ogłosił
konkurs adresowany do studentów płockich uczelni. Dla laureatów przewidziane są
nagrody finansowe od 1 tys. zł do 4 tys. zł.
Na konkurs mogą być zgłaszane prace
magisterskie, inżynierskie i licencjackie
o tematyce związanej z Płockiem albo prace naukowo-badawcze, dające możliwość
wdrożenia i zastosowania rozwiązań na
terenie miasta. Zgłoszenia pracy do konkursu dokonuje komisja uczelniana. Termin
zgłoszeń upływa 10 lipca 2019 roku.

W konkursie mogą uczestniczyć studenci
wszystkich typów szkół wyższych z Płocka, studiujący na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych. Wyniki konkursu
zostaną ogłoszone na przełomie września
i października 2019 roku.
Nagrody dla autorów prac: I stopnia –
4 tys. zł, II stopnia - 3 tys. zł, III stopnia
– 2 tys. zł, wyróżnienie – 1 tys. zł. Regulamin i dokumenty zgłoszeniowe można
pobrać ze strony internetowej plock.eu
w zakładce Edukacja/Dyplom dla Płocka.

Prezydent Andrzej Nowakowski wręcza nagrody laureatom konkursu i ich promotorom
podczas inauguracji roku akademickiego w płockiej filii Politechniki Warszawskiej
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Płocczanie pokochali rower miejski

W system Płockiego Roweru Miejskiego do dyspozycji użytkowników było 267 rowerów

Płocki Rower Miejski został uruchomiony 3 sierpnia br. Przez cztery miesiące
funkcjonowania został wypożyczony
145 tysięcy razy. Tak dobrego wyniku
nikt się nie spodziewał!
Po c z ą t k o w o s y s t e m s k ł a d a ł s i ę
z 25 stacji i 250 rowerów. W wrześniu
uruchomiono dwie kolejne stacje –
przy sklepie Decathlon i w Nowym
Gulczewie. Łącznie dostępnych było
267 rowerów na 27 stacjach.

Tylko w sierpniu odnotowano ponad 54
tysiące przejazdów. Z kolei rekord dzienny
padł w piątek, 21 września. Przez 24 godziny rowery wypożyczony został 2459
razy! Do tej pory w systemie zarejestrowało się ponad 14 tysięcy użytkowników.
Rower miejski dostępny był do 30 listopada.
Po tym terminie stacje zostały wyłączone,
a rowery trafiły do magazynu, gdzie przejdą
przegląd techniczny przed nowym sezonem. A ten zacznie się 1 kwietnia 2019 roku.

www.plock.eu
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Świąteczny wystrój miasta
Szopka, która w tym roku stanęła na Starym Rynku, jest wyjątkowa. Tradycyjny
drewniany „domek”, do którego przyzwyczailiśmy się przez lata, zastąpiła monumentalnych rozmiarów „wycinanka”.

i Estetyzacji Miasta. Realizacją zajęli się
uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
„70”, z klas o specjalności stolarz, pod nadzorem nauczycieli - Bogdana Kozińskiego
i Szczepana Golińskiego.

Swoim kształtem nowa szopka przypomina książkę dla dzieci z wyciętymi,
rozkładanymi postaciami. Wykonana jest
z drewnianej płyty o grubości 20 mm.
Konstrukcja ma 3,5 metra wysokości
i około 6 metrów szerokości. Autorką
projektu jest Agata Milczarek, pracownica ratuszowego Referatu Rewitalizacji

Z kolei świąteczna iluminacja miasta
została wzbogacona o nowe ozdoby.
Za kwotę 73 tys. zł zakupionych zostało
pięć rodzajów dekoracji latarniowych,
łącznie 46 elementów. Nowe ozdoby
świąteczne pojawiły się na Starym Rynku,
na Placu Narutowicza, na ul. Sienkiewicza
i ul. Kościuszki.

Nowa szopka bożonarodzeniowa na Starym Rynku
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Nowe dekoracje
świąteczne zawieszone
zostały m.in.
na Starym Rynku
Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski dziękuje za wsparcie tegorocznej
iluminacji świątecznej miasta oraz za pomoc przy organizacji Wigilii przed Ratuszem.
Auchan Płock
CNH Industrial Polska Sp. z o. o.
P.P.H.U.GRET-POL Greta Katarzyna Gąsiorowska
Rynex Sp. z o. o.
PGO w Płocku Sp. z o. o.
Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Adsaj – Trans s.c. Agnieszka i Jacek Tomaszewscy
Kościół Starokatolicki Mariawitów RP
RECON Agencja Eventowa
Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie „Elektryk”
Zespół Szkół Technicznych w Płocku „70”

www.plock.eu

