Mediateka
i
kolejne
“Mieszkania na start” będą
gotowe już za pół roku [FOTO]
– Dziś sprawdzaliśmy postępy prac przy budowie Mediateki.
Obiekt ma być oddany do użytku w połowie przyszłego roku.
Znajdą w nim swoje miejsce m.in. zbiory specjalne Książnicy
Płockiej. Będzie też wygodne miejsce do organizowania
spotkań – dla porównania, sala kolumnowa Książnicy ma 100
mkw powierzchni, nowa sala będzie pięć razy większa. W
budynku będzie też 12 „Mieszkań na start” – opisał w skrócie
nową inwestycję prezydent Andrzej Nowakowski w poście na
Facebooku.
Mowa o budynku przy ul. Kościuszki 3b, do którego płocki
ratusz zaprosił dziś dziennikarzy. Obiekt jest już w stanie
surowym, zatem za przysłowiową chwilę będzie można do niego
się przeprowadzać. Powstanie tam mediateka, czyli Dział
Zbiorów Audiowizualnych Książnicy Płockiej. – Będzie tu
wypożyczalnia, sala konferencyjna, część administracyjna i
socjalna oraz magazyny – wymienia Hubert Woźniak z biura
prasowego urzędu miasta. – 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 – już dziś zachęcała do odwiedzin
mediateki Joanna Banasiak, dyrektor Książnicy Płockiej.
Nad mediateką natomiast znajdzie się 12 mieszkań, które
powstaną w ramach autorskiego programu Płocka – „Mieszkanie
na start”. Strefa mieszkalna powstanie na pierwszym piętrze
oraz na poddaszu budynku. Lokale będą miały powierzchnię od
33 do 45 mkw. Wszystkie budowane tu mieszkania zostaną
wykończone pod klucz.

Prace przy Kościuszki 3b rozpoczęły się w połowie stycznie
tego roku, mają się zakończyć w połowie czerwca przyszłego
roku. Koszt inwestycji to 6,8 mln zł (netto), z czego sama
mediateka kosztować będzie 3,8 mln zł. Prace wykonuje Spółka
Inwestycje Miejskie.

Fot. UMP.

Przy
ulicy
Kościuszki
powstaną kolejne “Mieszkania

na start”
Oprócz Mediateki, która znajdzie się w kamienicy przy ulicy
Kościuszki 3b, powstaną tam również mieszkania. – Lokale
będą wybudowane w stanie „pod klucz”, czyli z w pełni
wyposażonymi łazienkami, z podłogami, kafelkami, osprzętem
elektrycznym, drzwiami, parapetami – przybliżał szczegóły
Piotr Dyśkiewicz, zastępca prezydenta ds. komunalnych.
Będą to kolejne lokale, budowane w autorskim programie
Płocka „Mieszkania na start”. W kamienicy powstanie 12
mieszkań dwu- i trzypokojowych o powierzchni od 30 do 50 m
kw. Lokatorzy będą mieli do dyspozycji oddzielne wejście i
klatkę schodową. Na parterze przebudowanego obiektu
zlokalizowana będzie Mediateka, czyli dział zbiorów
audiowizualnych Książnicy Płockiej, natomiast mieszkania
będą na pierwszym piętrze i poddaszu.
Całkowity koszt inwestycji to 7 mln 425 tys. zł netto. Plac
budowy będzie przekazany wykonawcy w połowie stycznia.
Obiekt zgodnie z umową ma być gotowy do końca czerwca 2020
r.
Umowę w sprawie budowy “Mieszkań na start” podpisano w
minioną środę podczas konferencji prasowej w Książnicy
Płockiej.
Polecamy: Płocka kultura
podpisane [WIZUALIZACJA]
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Płocka kultura ma się coraz
lepiej.
Umowy
podpisane
[WIZUALIZACJA]
Prezydent Andrzej Nowakowski oraz Joanna Banasiak – dyrektor
Książnicy Płockiej w środę podpisali Samorządową Kartę dla
kultury, natomiast prezes spółki Inwestycje Miejskie Daniel
Kaźmierczyk podpisał umowę z firmą Tekobud na budowę
Mediateki Książnicy Płockiej. Mediateka powstanie w
kamienicy przy ul. Kościuszki 3b do połowy 2020 r.
– Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości podpisuję
Samorządową Kartę dla kultury. Podczas zaborów Polacy
przetrwali bez państwa dzięki kulturze – poezji Mickiewicza,
Słowackiego, Norwida, muzyki Chopina czy malarstwa Matejki.
W Płocku wiele dobrego dzieję się w kwestii rozwoju kultury.
Mamy bardzo dobre instytucje kultury a także rozwijamy dla
nich infrastrukturę – przebudowana siedziba POKiS, czy
rozpoczęcie przebudowy Mediateki – powiedział prezydent
Andrzej Nowakowski.
Mediateka czyli dział audiowizualny Książnicy Płockiej
zajmie na parterze kamienicy powierzchnię ponad 470 m kw.
Będzie to otwarta przestrzeń z pufami, stoliczkami,
stoiskami z komputerami. Będzie też sala audiowizualna z
zapleczem na większe imprezy, konkursy literackie itp. Cały
budynek
będzie
przystosowany
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych.
– Wreszcie będziemy mogli udostępnić płyty winylowe, które
do tej pory są w magazynach. Poprawią się warunki oraz
zyskamy doskonałą salę konferencyjną i audiowizualną –
mówiła dyrektor Książnicy Joanna Banasiak.

Fot i wizualizacja: UMP.

