Czy
płocczanie
wybrali
dobrze? Podsumowanie roku
prezydentury
Andrzeja
Nowakowskiego
22 października 2018 roku płocczanie po raz trzeci wybrali
na włodarza miasta Andrzeja Nowakowskiego. Z 60-procentowym
poparciem zdeklasował swoich konkurentów. Czy mieszkańcy
Płocka dokonali słusznego wyboru? Po roku warto to ocenić.
Co więcej, sam prezydent podsumował pierwszy rok swojej
trzeciej kadencji na blogu. Wpis zatytułowany jest “Rok
dynamicznego rozwoju”.
– Wielu samorządom towarzyszy charakterystyczne zjawisko:
obfitujący w inwestycje rok wyborczy i pierwszy rok kolejnej
kadencji, w którym inwestycji brakuje. Płocka to nie
dotyczy. Nadal dynamicznie rozwijamy miasto. W okresie od
wyborów samorządowych do dziś skala inwestycji –
zakończonych i tych, które są w trakcie realizacji – jest
bardzo duża. Zróbmy przegląd tych przedsięwzięć – rozpoczyna
swój wpis prezydent Płocka.
Andrzej Nowakowski zaczyna od otwarcia bulwarów wiślanych,
pisząc, że wzbudziło ono najwięcej zainteresowania i emocji.
– To inwestycja za ponad 30 mln zł, z czego 20 mln zł
pokryliśmy z zewnętrznego dofinansowania – tłumaczy
prezydent. My dodamy, to, co Nowakowski pominął. Bulwary
wiślane faktycznie budziły ogromne emocje. Koniec budowy
przeciągał się w czasie. Mieszkańcy wciąż dopytywali kiedy
“koniec”. Ale kiedy już zostały oddane, mnóstwo płocczan
komentowało, że warto było czekać. Stare, zdezelowane
nabrzeże zmieniło się kompletnie. Co więcej? Za
rewitalizację tego fragmentu miasta, Płock odebrał kilka
nagród. Zrobiło się o naszym mieście bardzo głośno.

Rewitalizację nabrzeża wiślanego dostrzegały ogólnopolskie
kapituły konkursowe.
W przypadku podsumowania nie można pominąć remontowanych
płockich ulic. I chociaż te inwestycje od zawsze wywołują
fale dyskusji i komentarzy, w których – delikatnie mówiąc –
mieszkańcy nie są mili dla prezydenta, to jednak czasami
warto poczekać z krytyką, zanim wjedzie się na wyremontowaną
ulicę, czy wręcz dzielnicę. My doskonale pamiętamy, jak
wyglądał przed remontem Kostrogaj. Co prawda oddano go ponad
rok temu, ale warto o nim wspomnieć. Bo od ponad roku
przemysłowa dzielnica Płocka, nie straszy dziurami w
ulicach. Prezydent w swoim blogu pisze natomiast o ostatnim
roku. Zatem wróćmy do wpisu. – Ul. Tysiąclecia – można sobie
żartować – z tysiąc lat czekała na remont. Doczekała się,
ale poczekać musiała. Wychodzimy bowiem z założenia, że
roboty drogowe, które prowadzimy, są kompleksowe i połączone
z budową lub wymianą podziemnej infrastruktury – rozdziałem
kanalizacji i budową kolektorów deszczowych. Aby zachować tę
zasadę w przypadku ul. Tysiąclecia musieliśmy kolektor
deszczowy „doprowadzić” od Al. Kobylińskiego przez al. Pawła
Nowaka. Ten ostatni deptak przy okazji przebudowaliśmy i
właśnie to była jedna z tych inwestycji, którą w pierwszym
roku mojej trzeciej kadencji oddaliśmy do użytku – wyjaśnia
Nowakowski.
Dodaje, że kończą się powoli prace nad kompleksową
przebudową ul. Tysiąclecia, w grudniu już z niej będzie
można normalnie korzystać. Koszt prac to 14 mln zł, ale
warto było te środki wydać. – Ul. Tysiąclecia będzie nowa,
będzie miała nieco przebudowane skrzyżowania, ma już drogę
rowerową i co najważniejsze – nie będzie już więcej zalewana
w rejonie tzw. Stodoły w czasie intensywnych opadów.
Kolejnym przedsięwzięciem, które zanim się zaczęło już
gromadziło nad sobą gromy rzucane przez mieszkańców. Chodzi
o przebudowę al. Kilińskiego wraz z fragmentem ul. Mostowej,
Warszawskiej oraz Al. Jachowicza. – To duży kontrakt, bo aż

za 38 mln zł, który zakończy się wiosną przyszłego roku –
czytamy w blogu. Zresztą lista inwestycji drogowych jest
bardzo długa. Prezydent wymienia wyremontowany Most Legionów
Piłsudskiego oraz wiele ulic między innymi: Borowicką,
Maszewską, Swojską czy fragment Zielonej. Wymienia także
rozpoczęte remonty, a mianowicie ulice: Strażacką, Maneżową,
Ośnicką, odcinek Grabówki.
– Jak co roku bardzo intensywnie modernizujemy naszą bazę
oświatową. Zacząłem ten pierwszy rok od odebrania całkowicie
nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 18.
Zakończyliśmy modernizację internatu Zespołu Szkół
Technicznych, oddając do użytku blok żywieniowy. Łącznie w
trzech etapach wydaliśmy na ten obiekt blisko 6 mln zł. Przy
SP nr 16 wyrosło nowe, wielofunkcyjne boisko i bieżnia, a
Miejskie Przedszkole nr 6 zostało gruntownie odnowione (za
5,3 mln zł) – odnosi się do rozwoju bazy oświatowej.
Prezydent podkreśla, że spółka Inwestycje Miejskie zajęła
się budową piątego publicznego żłobka, który powstanie przy
ul. Kazimierza Wielkiego. A wraz z nim – część mieszkalna z
„Mieszkaniami na start”.
Przy tym autorskim programie mieszkaniowym naszego miasta
warto zatrzymać się na dłużej. – Pierwszy rok tej kadencji
pod tym względem, czyli realizacji programu „Mieszkania na
start” – był bardzo udany – uważa Andrzej Nowakowski. Trudno
się z tym nie zgodzić. Na początku roku oddano do użytku
wyremontowaną, zabytkową kamienicę przy ul. Sienkiewicza 38.
Wówczas klucze odebrało 27 rodzin. Kilka miesięcy później
następne płockie rodziny odbierały klucze do mieszkań. Tym
razem pod adresem Sienkiewicza 40 z kolejnymi 15 lokalami
gotowymi do zamieszkania. W blogu prezydent zauważa ważną
rzecz. Otóż, “zlokalizowanie w tym miejscu budynków z
„Mieszkaniami na start” pozwala na konsekwentne prowadzenie
procesu rewitalizacji Starego Miasta”. I dodaje, że w
sąsiedztwie domów przy ul. Sienkiewicza 38 i 40 Agencja
Rewitalizacji Starówki zagospodarowała teren pod duży

parking – tzw. Strefę Marguliesa. A teraz stawia
wielofunkcyjny budynek przy ul. Królewieckiej 18. Element
rewitalizacji starego miasta jest też trwająca budowa
mediateki przy ul. Kościuszki. Oprócz tego pod tym adresem
zamieszkają kolejni płocczanie, którzy skorzystają z
programu.
We wpisie prezydent nie pomija realizacji pomysłów w ramach
Budżetu Obywatelskiego oraz wspierania inicjatyw
społecznych. – Oddaliśmy do użytku gruntownie wyremontowaną
salę widowiskową Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci
Płocka”, a także inne inwestycje zrealizowane w ramach BOP –
plac zabaw przy SP 17 (tzw. Siedemnasteczka), tężnię na
Winiarach czy plac zabaw i siłownię terenową przy ul.
Tokarskiej – wymienia. Wspomina również wykonanie ławeczki
płocczanina, pierwszego niekomunistycznego premiera Tadeusza
Mazowieckiego. Było to wsparcie pomysłu płocczan.
Andrzej Nowakowski w podsumowaniu wymienia również
“mniejsze” inwestycje tj.: szpital św. Trójcy, w którym
zakończył się gruntowny remont oddziału wewnętrznego (za 7
mln zł), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – uruchomiono tu
wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, modernizacja
pływalni Podolanka, nowa stacja uzdatniania wody, pierwsze
elementy Centralnego Parku Rekreacji – wielofunkcyjne
boisko, duży plac zabaw i rozbudowaną siłownię pod chmurką
przy ul. Bartniczej.
– Trzeba też pamiętać, że są przedsięwzięcia, które
zaczęliśmy realizować, a ich efekty zobaczymy za rok –
czytamy w blogu – Należy do nich np. rozstrzygnięcie
przetargu i zamówienie ośmiu nowych autobusów, które
wzbogacą tabor Komunikacji Miejskiej. Są to cztery
standardowej długości hybrydowe Solarisy (za ponad 8 mln zł)
oraz cztery pojazdy z napędem Diesla, spełniającym
najostrzejsze normy Euro VI (za ponad 6 mln zł).
Prezydent Płocka kończy wpis zdaniem: “Nadal dynamicznie

rozwijamy Płock, co najważniejsze, przy udziale i akceptacji
mieszkańców. Dziękuję za zaufanie!”.

