W czwartek kilka
wody [KOMUNIKAT]
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W czwartek, 14 lutego, od godz. 8:00 do godzin
popołudniowych nastąpi przerwa w dostawie wody – informują
“Wodociągi Płockie”.
Dla odbiorców z ulic: Honorowych Dawców Krwi, Polskiego
Czerwonego Krzyża, Dybowskiego – numery parzyste od 12 do 60
oraz numery nieparzyste – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19.
– Powyższe podyktowane jest koniecznością wbudowania zasuwy
podziałowej na linii przy ul. Dybowskiego 36 – wyjaśnia
spółka. Zastrzega również, że włączenie wody może ulec
przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po
odkopaniu wodociągu.
“Wodociągi Płockie” proszą odbiorców o zabezpieczenie
odpowiedniej ilości wody do własnych potrzeb na czas prac.

Wodociągi
Płockie
zrobią
porządek
ze
studzienkami
ściekowymi
– W najbliższym czasie zaczynamy kolejny, duży projekt
związany z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie
Płocka – zapowiedział prezes Wodociągów Płockich Andrzej
Wiśniewski na czwartkowej konferencji prasowej.
Firma zaczyna kolejną, ogromną inwestycję, która będzie
wymagała od wszystkich kierowców dużej cierpliwości.

Wodociągi Płockie stoją u progu renowacji kolektorów
ściekowych rozmieszczonych praktycznie na terenie całego
miasta. Prace podzielone są na dwa etapy. W tym roku
pierwszy etap będzie polegał na renowacji kanałów na
Podolszycach Północ i Południe oraz wzdłuż al. Jachowicza i
od ul. Norbetańskiej, przez Warszawską, pl. Dąbrowskiego,
ul. Kościuszki, Małachowskiego do Starego Rynku.
Kolektory te powstały w różnym czasie (niektóre w latach
80., inne – w latach 30.) i wykonane zostały z różnych
materiałów. Teraz wymagają wzmocnienia i uszczelnienia.
Operacja będzie kosztowna – pochłonie 18 mln zł. Jak
wyjaśnił prezes Andrzej Wiśniewski – ich renowacja będzie
prowadzona metodą bezodkrywkową. W kanał zostanie
„wpuszczony” rękaw, który „przyklei się” do ścian kanałów i
zastygnie.
Do renowacji przeznaczone są również studnie, łączące
poszczególne fragmenty tych kolektorów. Ich odnowienie może
być przeprowadzone tylko tradycyjną metodą, a to oznacza
wykopy i zamykanie ulic na trzy-cztery dni. Odczują to
kierowcy, korzystający m.in ze skrzyżowania ul.
Norbertańskiej i Klonowej, na pl. Dądrowskiego obok wieży
ciśnień, przy ul. Kościuszki obok siedziby prokuratur, na
skrzyżowaniu ul. Teatralnej i Małachowskiego, czy w al.
Jachowicza na wysokości Hotelu Petropol. W tych miejscach
podczas renowacji studzienek, należy liczyć się z
utrudnieniami.
W styczniku firma planuje ogłosić przetarg, w kwietniu
wyłonić wykonawcę, a najpóźniej w lipcu rozpocząć prace.
Źródło i fot: UMP.

Zaopatrzcie się w wodę. Dziś
od godziny 12 nie popłynie z
kranów na dwóch ulicach
Od godz. 12:00 do godzin południowych dziś 27 września
nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z ulic:
Janówek i Tęczowa – informują Wodociągi Płockie.
– Powyższe podyktowane jest koniecznością włączenia do
eksploatacji nowo wybudowanego wodociągu w ul. Dorobka.
Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą
nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu. Prosimy
odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody do
własnych potrzeb na czas prac. Za wynikłe utrudnienia
serdecznie przepraszamy – czytamy w komunikacie.

Płock i kilka gmin bez wody.
Przygotujcie się na jej brak
We wtorek 25 września w godzinach od 1:00 do 3:00 nastąpi
przerwa w dostawie wody – informują Wodociągi Płockie.
Braku wody w kranach mogą się spodziewać odbiorcy z terenu:
całego miasta Płocka (poza osiedlem Góry i Ciechomice), z
gminy Stara Biała, gminy Nowy Duninów, gmina Słupno (Nowe
Gulczewo).
– Powyższe podyktowane jest koniecznością wykonania prac
przełączeniowych, w ramach końcowego etapu modernizowanej
rozdzielni elektrycznej 15 kV na terenie Stacji Uzdatniania

Wody przy ul. Górnej 56B – wyjaśniają Wodociągi.
Firma prosi odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości
wody do własnych potrzeb na czas prac. Za wynikające
utrudnienia serdecznie przeprasza.
Fot. pixabay.com

Są upały, a kurtyny wodne w
Płocku nie działają. Kiedy
popłynie z nich woda?
Chyba nie ma płocczanina – od najmłodszego do najstarszego –
który nie odczułby ostatnich upałów. – Dlaczego w dzisiejszy
upał nie działa kurtyna na starym mieście. Do 50 stopni będą
czekać? – zapytał nas zdenerwowany mieszkaniec Płocka.
– Kurtyny wodne prawdopodobnie zaczną działać na płockich
ulicach w najbliższy piątek. Decyzja nie została jeszcze
podjęta. Na pewno poinformujemy mieszkańców o ich
uruchomieniu – wyjaśnia nam biuro prasowe płockiego ratusza.
Z prognoz pogody wynika, że upały na dobre zagościły w
naszym kraju. Z długoterminowej prognozy dla Płocka wynika,
że stan pogody, podobny do dzisiejszego, będzie się
utrzymywał praktycznie do końca sierpnia. Przewidywane są co
prawda zachmurzenia i opady, ale w niewielkich ilościach –
podkreślane, jako “przelotne”. Zatem działające kurtyny
wodne byłyby jak najbardziej wskazane.
Decyzję o ich uruchomieniu podejmuje Miejskie Centrum
Zarządzania Kryzysowego i Wodociągi Płockie. Jeżeli będzie
ona pozytywna, do końca tygodnia płocczanie oraz turyści

będą mieli do dyspozycji sześć wodotrysków różnych rodzajów.
Dwie kurtyny bramowe: jedna na Starym Rynku, druga w Parku
Północnym,
Dwie kurtyny kropelkowe: jedna na ulicy Tumskiej, druga w
Ogródku Jordanowskim,
Dwie kurtyny wachlarzowe: te z kolei będą rozstawione według
potrzeb mieszkańców.
Pamiętajmy. Aby w okresie upałów pić dużo niegazowanej wody,
ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, nosić nakrycie
głowy, stosować kremy z filtrem, unikać wysiłku fizycznego,
nie pić alkoholu, ponieważ odwadnia organizm oraz ubierać
się w lekką i przewiewną odzież. Pod żadnym pozorem nie
zostawiajmy dzieci i zwierząt w samochodach! Jeżeli
jesteście świadkami takiej sytuacji należy natychmiast
reagować. Wybić szybę i dzwonić pod numer alarmowy 112.

Fot. UMP.

W nocy Płock i okolice będą
bez wody
W nocy ze środy na czwartek przez dwie godziny prawie cały
Płock i okolice będą bez wody – informuje biuro prasowe
płockiego ratusza.
Przerwa w dostawie wody nastąpi w czwartek 5 lipca, między
godziną 1.00 a 3.00 w nocy. Wody nie będzie w całym Płocku
(poza osiedlami Góry i Ciechomice), w gminach Stara Biała i
Nowy Duninów oraz w Nowym Gulczewie (gm. Słupno).
Przerwa spowodowana jest modernizacją rozdzielni średniego
napięcia w Zakładzie Produkcji Wody przy ul. Górnej. W
imieniu Wodociągów Płockich przepraszamy za utrudnienia i
prosimy o zabezpieczenie sobie odpowiedniej ilości wody.
Z naszej strony radzimy, aby nie zostawiać włączonej na tryb
pracy pralki czy zmywarki.

Rusza
remont
alei
Kobylińskiego i alei Nowaka.

Będą utrudnienia
[MAPA]

w

ruchu

Od najbliższego czwartku, czyli 28 czerwca, Wodociągi
Płockie rozpoczynają kolejną, dużą inwestycję. Jest to
rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną
i kanalizację deszczową w Alei Kobylińskiego i Alei Nowaka.
Podczas prac wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.
– Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w Al.
F. Kobylińskiego na odcinku od ul. Topolowej do Al. Nowaka
oraz budowę kanalizacji deszczowej w Al. Nowaka. Budowa
powyższej kanalizacji umożliwi w przyszłym roku budowę
kanalizacji deszczowej w ul. Tysiąclecia wraz z przebudową
całej ulicy – tłumaczą Wodociągi Płockie.
Po wykonaniu kanalizacji deszczowej, wyremontowane będą
ulice na ciągu Al. Kobylińskiego na odcinku ulicy od ul.
Topolowej do Al. Nowaka oraz remont Al. P. Nowaka. Roboty
drogowe po przeprowadzeniu robót sanitarnych w Al. Nowaka
obejmują wymianę nawierzchni chodnika, wymianę nawierzchni
ścieżki rowerowej. – Budowa kanalizacji deszczowej, a także
wymiana nawierzchni wymusiła konieczność usunięcia
tymczasowego istniejącego drzewostanu oraz zakrzewienia.
Krzewy na całej długości alei zostaną przesadzone, natomiast
po skończonych robotach drogowych oraz sanitarnych wykonane
zostaną nowe nasadzenia – informują Wodociągi.
Prowadzenie prac w pasie drogowym wymusiło także zmianę
organizacji ruchu w trakcie prowadzonych robót. Od 28
czerwca w Al. Kobylińskiego na odcinku pomiędzy ul. Topolową
i ul. Łukasiewicza obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy,
w kierunku wyjazdu z miasta, natomiast wjazd do centrum
możliwy będzie tylko poprzez ul. Kazimierza Wielkiego i ul.
Miodową.

Prace budowlane w Al. Kobylińskiego zakończą się do 31
października, natomiast w Al. Nowak potrwają do 31
listopada.
Poniżej zamieszczamy schemat, sugerowanych objazdów.
Czerwoną linią zaznaczono pas zamknięty dla ruchu, niebieską
– objazdy.

Niebawem ruszą prace przy
kolejnej, dużej inwestycji w
naszym mieście
Wodociągi Płockie rozpoczynają kolejny etap rozdziału
kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. W
miniony poniedziałek, 19 marca, została podpisana umowa z
wykonawcą w tej sprawie.
Ogromna
inwestycja
obejmie
rozdział
kanalizacji
ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w
alejach Kobylińskiego i w alei Nowaka. Dodatkowo w alei
Nowaka wybudowany zostanie wodociąg. Wartość tych robót to
7,8 mln zł netto, a pozyskane dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej to ponad 4 mln zł. Termin rozpoczęcia prac
przewidywany jest na 19 kwietnia b.r, a zakończenia na 30
listopada b.r.
– Będą pewne utrudnienia – przepraszamy! Ale efektem tych
prac będzie dalsze, znaczące zmniejszenie ilości wód
deszczowych w systemie ogólnospławnym, możliwość odwodnienia
ciągu ul. Tysiąclecia i likwidacji podtopień, stworzenie
możliwości technicznych dalszego, wewnątrzosiedlowego
rozdziału kanalizacji na osiedlu Tysiąclecia – wyjaśnił
prezydent Andrzej Nowakowski. Dodał także, że prace na
osiedlu Tysiąclecia będą mogły rozpocząć się w 2019 roku.
Prezydent poruszył również bardzo ważną kwestię, czyli po
zakończeniu inwestycji znacznej poprawie ulegnie jakość wody
w sieci wodociągowej.
Fot. Wodociągi Płockie.

W
mieszkaniach
na
kilku
ulicach nie poleci woda z
kranów [KOMUNIKAT]
5 marca od godziny 8:00 do godziny 12:oo nastąpi przerwa w
dostawie wody – informują Wodociągi Płockie.
Woda z kranów nie poleci dla odbiorców z ulic: Ogrodowa,
Okopowa, Kręta i Przesmyk. – Powyższe podyktowane jest
koniecznością wymiany zasuwy na przyłączu posesji Ogrodowa
11B – wyjaśniają Wodociągi. – Włączenie wody może ulec
przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po
odkopaniu wodociągu. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy –
czytamy w komunikacie.

Nie będzie wody w kranach.
Jest awaria, a przy ulicy
Żyznej podłączenie
Od godz. 10:20 do godzin popołudniowych dnia 19 lutego
nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z ul:
Przemysłowa na odcinku od ul. Gawareckiego do ul. Rutskich –
informują “Wodociągi Plockie”. Wyłącznie ma związek z awarią
wodociągową.
Brak wody w kranach przewiduje się także od godziny 8:00 do
godzin popołudniowych w dniu 21 lutego dla odbiorców z ul:
Żyznej 21 A, 21 B, 23 A , 41 , 43, 45, 47. – Powyższe
podyktowane jest koniecznością włączenia nowo wybudowanego

wodociągu w ul. Żyznej – tłumaczy firma. – Włączenie wody
może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane
okoliczności po odkopaniu wodociągu. Za wynikłe utrudnienia
przepraszamy – czytamy w komunikacie.

