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Zachęcamy do polubienia i obserwowania profilu miasta na portalu społecznościowym Facebook 
 Urząd Miejski Płońsk i Zatrzymaj się w Płońsku oraz do śledzenia strony internetowej www.plonsk.pl  

>>> CZYTAJ NA STR. 2 

Wymiana
kotłów
węglowych
zakończona

Jak zmienił się Płońsk w 2017 r. ?

Płońsk po raz 7. na podium rankingu ZPP

Nie tylko drogi. 
Najważniejsze inwestycje 
minionego roku – s. 4-9

Jury konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich ogłosiło 
listę najlepszych i najbardziej wszechstronnych samorządów. W kategorii 
gmin miejskich i miejsko-wiejskich Płońsk znalazł się na 3. miejscu, ustępu-
jąc jedynie Biłgorajowi i Bolesławcowi.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny kon-
kurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci typowani są 
w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. 
mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powia-
tu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Oceniając rywali, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych 
w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i proroz-
wojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowa-
nia jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpie-

czeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i po-
mocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promo-
cja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa  
i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąga-
nych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań.

 Konkurencja ta jest jedyna w swoim rodzaju. Ranking jest bowiem ak-
tualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line i trwa na okrągło - przez 
cały rok. Oddaje też rzeczywistość z tego względu, że w praktyce uczestnikami 
rankingu są całe wspólnoty samorządowe i lokalne. Mieszkańcy mogą wnieść wła-
sny wkład w powodzenie swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez 
siebie prywatne ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, 
geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji 
regulaminowej są one zgłaszane do oceny eksperckiej w ramach rankingu ZPP.

Wybudowany z kostki brukowej odcinek ulicy Fiołkowej

WYDANIE 

SPECJALNE
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KIEROWNICTWO URZĘDU
Andrzej Pietrasik – Burmistrz
Teresa Kozera – Z-ca Burmistrza
Janina Lusawa – Skarbnik
Krystyna Marszał-Jankowska – Sekretarz

e-mail: plonsk@plonsk.pl
e-mail2: burmistrz@plonsk.pl

Strona internetowa: www.plonsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http://umplonsk.bip.org.pl

Centrala tel. 0 (prefix) 23 662 26 91 lub 23 663-13-00

Urząd jest czynny:  
w poniedziałki od 8:00 do 18:00
od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
 
Kasa jest czynna:  
w poniedziałki od 8:00 do 18.00 z przerwami: 11.00-11.30, 15.00-16.00
od wtorku do piątku od 8:00 do 15.15 z przerwą: 11.00-11.30

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać należności:
Gmina Miasto Płońsk 
ul. Płocka 39 09-100 Płońsk
NIP 5671783718, REGON 130377847

Nr 30 8230 0007 0004 5636 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Płońsku 
(dochody Miasto Płońsk, zwroty niewykorzystanych środków, subwencje, dotacje, 
udziały w podatkach dochodowych dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST)

Urząd Miejski w Płońsku ul. Płocka 39
09-100 Płońsk
NIP 5670005686
REGON000524878

Nr 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092 w Banku Spółdzielczym w Płońsku 
(opłata skarbowa, opłata targowa, opłata z tyt. wieczystego użytkowania 
gruntu, opłaty za zezwolenia alkoholowe, dzierżawa, opłaty z tytułu sprzedaży 
mienia komunalnego, opłata za umieszczenie ogłoszeń,  opłata adiacencka, 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,  mandaty 
karne, opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty w strefie płatnego parkowania  
i inne)
 

Międzynarodowy numer konta bankowego Urzędu Miejskiego w Płońsku  
dla klientów przebywających poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (jeżeli  
dla podatnika nie wygenerowano indywidualnego numeru konta):
Nr IBAN PL 30 8230 0007 0004 5636 2000 0001 SWIFT (POLUPLPR)  
– Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
 

Rachunek bankowy dochodów  pn. „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi” (jeżeli dla podatnika nie wygenerowano indywidualnego 
numeru konta) o numerze: 70 8230 0007 0004 5636 2000 0057

Właścicielem rachunku jest Urząd Miejski w Płońsku ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk.

Urząd Miejski w Płońsku 
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk 
www.plonsk.pl 

URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU

Zatrzymaj się w Płońsku

Urząd Miejski Płońsk 

W dniu 28 grudnia 2017 r. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
przekazał środki na sfinansowanie 
zadania pn. „Poprawa jakości 
powietrza na terenie Płońska  
– ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
poprzez modernizację kotłowni  
– etap II”. 
Koszt całkowity zadania wyniósł 498 559,44 zł, w tym 
środki przekazane przez WFOŚiGW – 248 575,00 zł. Resz-
tę środków finansowych w wysokości 249 984,44 zł na re-
alizację zadania ponieśli mieszkańcy Płońska – beneficjenci 
naboru. 
W ramach projektu na nowoczesne piece gazowe wymienio-
nych zostało: 17 kotłów węglowych i 34 kotły gazowe 
starego typu.

O kolejnych naborach dotyczących wymiany kotłów bę-
dziemy informować na bieżąco.

Dofinansowanie wymiany kotłów węglowych
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Spragnieni zimowych wrażeń
Lodowisko miejskie cieszy się dużym 
zainteresowanie. W tym sezonie 
odnotowaliśmy już ponad 5,5 tys. 
wejść na lodowisko MCSiR. 

Dla przypomnienia: lodowisko czynne jest od poniedziałku 
do niedzieli w godzinach od 9.00 do 15.00 i od 16.00 do 21.00.

Pod numerem telefonu 796 479 342 można uzyskać in-
formacje dotyczące korzystania z lodowiska oraz dokonać 
rezerwacji dla grup zorganizowanych.

CENNIK LODOWISKA

Bilet normalny 5 zł/godz.

Bilet ulgowy * 3 zł/godz.

Wypożyczenie łyżew 6 zł/godz.

Ostrzenie łyżew 5 zł/godz.

Wejście na lodowisko w ramach wychowania fizycznego 
oraz wypożyczenie łyżew dla szkół, których organem 
prowadzącym jest Gmina Miasta Płońsk.

3 zł/godz.
3 zł/parę

	 	 				 dzieci i młodzież szkolna
 studenci do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji
 emeryci i renciści za okazaniem ważnej legitymacji
 w okresie ferii zimowych dzieci i młodzież do lat 19 z terenu miasta Płońska korzystając z lodowiska  
oraz z wypożyczalni łyżew za darmo 1 godzinę dziennie, w godzinach od 9.00 do 15.00
 w okresie zimowej przerwy świątecznej, dzieci i młodzieżdo lat 19 z terenu miasta Płońsk korzystają  
z lodowiska oraz z wypożyczalni łyżew za darmo 1 godzinę dziennie, w godzinach od 9.00 do 15.00 

* BILET ULGOWY PRZYSŁUGUJE
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Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych

Pomagamy powiatowi płońskiemu

MIASTO PŁOŃSK – PODSUMOWANIE ROKU 2017

W 2017 roku udało się utwardzić aż 24 ulice. Na wiosnę na każdej  
z nich zostanie ułożona dodatkowo jeszcze jedna – trzecia warstwa. 
To ważny krok na drodze do kompleksowego rozwiązania proble-
mu błotnistych dróg na ulicach o rzadszej zabudowie. 

Długość utrwalonych ulic na osiedlu „Wiejska” – 2 554 m
Długość utrwalonych ulic na osiedlu „Toruńskie” – 1928,65 m
Ulice Tulipanowa, Konwaliowa, Towarowa, dojazd do dawnego PBK 
od ulicy Wyszogrodzkiej – 837 m
Długość utrwalonych ulic na osiedlu „Zatorze” – 165 m
Łącznie 5,5 km ulic o powierzchni 25 km²  
Wartość robót: 991 068,89 zł

Nową nawierzchnię z kostki brukowej mają już ulice: 
– Ks. Macieja Sarbiewskiego (dawna 40-lecia PRL) – 1319,40 m²
– Korczaka – 887,30 m²
– Fiołkowa (fragment) – 636,50 m²
– Azalii – 2425,50 m²
Ponadto wybudowano kanalizację deszczową w ulicy Szkolnej  
i rozpoczęto budowę ciągów pieszorowerowych.
Wartość robót: 1 989 753,91 zł

Na budowę: 
– ulicy Płockiej przekazaliśmy powiatowi – 930 554,00 zł
– ulicy Warszawskiej – 438 097,00 zł
– ulicy Popiełuszki (ZWM) – 739 500,00 zł (oświetlenie wykonało miasto za 
146 370,00 zł)
– rondo na skrzyżowaniu Żołnierzy Wyklętych i Sienkiewicza – 297 500,00 zł

ul. Azalii

ul. Galileusza ul. 40-lecia PRL, obecnie Ks. Macieja Sarbiewskiego

ul. WarszawskaRondo przy ulicy Żołnierzy Wyklętych i ulicy Sienkiewicza
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W 2018 roku utwardzimy…

…i wybudujemy

Wykonaliśmy 
ciągi pieszojezdne 

 Aksamitną
 Brzoskwiniową
 Dalii
 Główną (w trakcie prac)
 Hortensji
 Jaśminową
 Jodłową
 Kmicica
 Miłą (w trakcie prac)
 Moniuszki
 Peonii
 Siemowita IV
 Stokrotki
 Truskawkową
 Wiśniową

 Biedronki
 Handlową
 Piaskową
 Postępu Rolniczego
 Szczęśliwą
 Broniewskiego (70 m)

 na zapleczu budynków  
przy ul. Grunwaldzkiej 63, 65, 67 
oraz Młodzieżowej 2, 4, 6  
za kwotę 399 028,87 zł.

 na zapleczu budynków przy 
ul. Grunwaldzkiej 52, 54, 56 
oraz przy budynku przy ulicy 
Padlewskiego 8, a także ciągi 
piesze pomiędzy budynkami: 
Padlewskiego 4, 6, 8 oraz 
Padlewskiego 8, 10, 12 za kwotę 
287 167,92 zł. 

 drogę równoległą 
 do Targowej
 Magnolii (70 m)
 Krańcową
 Fiołkową (III odcinek)
 Chabrową

ul. Jaśminowa

ul. Biedronki

ul. Targowaul. Piaskowa

ul. Hortensji

ul. Truskawkowa

Ponadto planujemy utrwalić 
następujące ulice: Cyprysową, 
Krokusową, Storczykową, 
Wiejską (dz. nr 41/15), Różaną, 
pozostałe drogi na os. Zatorze 
(od Hiacyntowej do św. Jana 
Pawła II).



6

MIASTO PŁOŃSK – PODSUMOWANIE ROKU 2017

150 tys. zł 
na trzy wybrane 
projekty

Zakup letniej, 
zewnętrznej siłowni 
dla młodzieży  
i dorosłych  
oraz uzupełnienie 
placu zabaw  
o nowe zabawki  
na osiedlu nr 13  
w Płońsku

Termomodernizacja 
MCSiR
Dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein i Norwe-
gię Gmina Miasto Płońsk od października 2014 r. do kwietnia 2017 r. 
zrealizowała zadanie pn.  „Modernizacja oraz zakup i montaż kolek-
torów słonecznych do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji”. 
Całkowita wartość projektu – 4 224 506,73 zł

Wykonano:
 – docieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych budynku, 
 – docieplono stropodach oraz dach, 

12 zgłoszonych zadań

976 oddanych głosówPłoński 
Budżet 

Obywatelski 
2017

3 wybrane i zrealizowane projekty: „Razem raźniej” 
– ustawienie 

dwóch drewnianych wiat 
na osiedlu nr 12. 

Remont ulicy Poprzecznej, chodnika  
i ulicy Krzywej

PRZEKAZANIE KLUCZY DO WIATY

– wymieniono stolarkę okien-
ną i drzwiową,
– kompleksowo zmoderni-
zowano system grzewczy  
i oświetlenie, 
a także zmodernizowano 
instalację wentylacyjną.
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723 360, 50 zł 
– to wartość terenów przekazanych 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, na których powstać 

ma droga łącząca trasę nr 7 
z ul. Klonową i Żołnierzy Wyklętych

We wszystkich szkołach podstawowych realizujemy projekt 

To projekt kompleksowy – adresowany do uczniów i nauczycieli. 
Jego głównym celem jest wzrost wiedzy, kompetencji i umiejęt-
ności oraz łagodzenie wpływu dysfunkcji utrudniających naukę. 
W projekcie bierze udział 1205 uczniów i 140 nauczycieli.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi: 1 581 746,94 zł 
Wkład własny – udostępnienie sal lekcyjnych: 84 588,00 zł 
Wartość wydatków kwalifikowanych ogółem: 1 666 334,94 zł

„Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”

Na terenie Płońska 
wybudowano oświetlenie 
uliczne w ilości 89 słupów 
wraz z oprawami 
w następujących 
lokalizacjach: 

1)  ulica Makowa – 4 szt. 
2)  ulicy Lipowa – 6 szt.,
3)  ulicy Parkowa – 4 szt.
4)  ul. Azalii – 12 szt.
5)  ul. Fiołkowa – 7 szt.

6)  ul. Miła – 9 szt.
7)  ul. Młodzieżowa – 6 szt.
8)  ul. Tulipanowa – 13 szt.
9)  ul. Truskawkowa – 8 szt.
10)  ul. J. Popiełuszki – 20 szt.

Chcemy wybudować obwodnicę 
zachodnią W 2016 i 2017 roku 

na odszkodowania za grunty 
pod obwodnicę zachodnią 

wydaliśmy łącznie ponad
2 169 680,99 zł.

ul. Azaliiul. Makowa ul. Fiołkowa ul. Lipowa

dlatego w tym roku 
rozpoczniemy budowę sieci 

wodociągowej, sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz deszczowej. 
Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 

1 436 409 zł, wartość ogółem 3 666 647,99 zł.
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Po raz pierwszy…

Przeznaczyliśmy środki na funkcjonowanie żłobka
Kwota dotacji dla „Mini Kangurka” przy ulicy Kolejowej wyniosła 80 000 zł. 
Opieką w żłobku objęte mogą być dzieci, które ukończyły 20. tydzień życia. Żło-
bek dla wszystkich chętnych.

Kupiliśmy pojemniki na psie odchody
W maju w naszym mieście pojawiły się specjalne 
pojemniki na psie odchody. Pojemniki ustawione 
zostały w miejskich parkach w tym m.in. Park Wol-
ności – 8 szt., Park Druha Czesława Markiewicza  
– 2 szt., Park Płocka I (przy Szkole Podstawowej nr 3)  
– 2 szt., Park Konstytucji 3-go Maja – 2 szt., Teren 
akwenu Rutki – 4 szt., Osiedle Poświętne – 1 szt., 
Manhattan i ścieżki rowerowe – 5 szt.
Zakup 25 pojemników na psie odchody, 1000 wor-
ków o poj. 60 l oraz 10 000 worków biodegradowal-
nych do zbiórki psich odchodów wyniósł 9 760,05 
zł brutto.
Usługa polegająca na opróżnianiu 25 pojemników 
kosztuje miasto 27 500,00 zł brutto (miesięcznie  
3 437,50 zł usługa realizowana od maja do grudnia).

Centrum monitoringu mieści się w nowej części budynku Urzędu Miejskiego,  
ale podgląd na kamery systemu monitoringu będzie również możliwy w Komen-
dzie Powiatowej Policji w Płońsku.
Kamery monitoringu wizyjnego miasta znajdują się m.in. w ogródku jorda-
nowskim, na terenie siłowni zewnętrznej w parku Wolności, parku 600-lecia,  
a także MCSiR (lodowisko, Orlik, parking, stadion). Wartość zadania 150 tys. zł.

 Stworzyliśmy centrum monitoringu wizyjnego
Monitoring miejski został rozbudowany. Na terenie Płońska pojawiło się 15 no-
wych kamer. W ratuszu powstało też nowoczesne centrum monitorowania. 

Powołaliśmy klaster energii
Radni przychyli się do propozycji urzędu i podjęli decyzję o przystąpieniu Gmi-
ny Miasto Płońsk do Płońskiego Klastra Energii. Efektem uchwały jest umowa 
o partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Płońsk, Gminą Płońsk, Wyższą Szkołą 
Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, Towarzystwem Budownictwa 
Społecznego oraz Zarządem Dróg i Mostów.
W przyszłości do klastra będą mogły przystąpić inne podmioty. Utworzenie kla-
stra umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne. Wnioski aplikacyjne uzyska-
ją dodatkowe punkty podczas oceny formalnej i merytorycznej w procedurze 
konkursowej. Naczelnym celem zawarcia porozumienia w sprawie utworzenia 
Płońskiego Klastra Energii jest zapewnienie i polepszenie lokalnego bezpieczeń-
stwa energetycznego, poprawa lokalnego środowiska naturalnego oraz zwięk-
szenie konkurencyjności i efektywności lokalnej gospodarki.

Zainstalowaliśmy 7 sensorów monitorujących 
jakość powietrza
Każdy może sprawdzić jakość powietrza w Płońsku. 5 grudnia 2017 r. spółka 
miejska Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na terenie miasta zainstalowała 
7 sensorów jakości powietrza, których zadaniem będzie rejestrowanie i przed-
stawianie danych dotyczących zapylenia.
Stan zapylenia sensor przedstawia wizualnie za pomocą diody, której kolor bę-
dzie odpowiadał aktualnemu zanieczyszczeniu powietrza.
Stan powietrza w Płońsku można 
na bieżąco obserwować na stronie 
internetowej: https://map.airly.
eu/pl/.
Sensory zainstalowano w punktach 
najbardziej centralnie położonych  
w wybranych obszarach miasta:
1. Północna 15 b
2. Św. Jana Pawła II 23
3. Szkolna 30
4. Płocka 39
5. Płocka 162
6. Mickiewicza 4
7. Wyszogrodzka 21 Bońki
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Inwestycje, na które 
pozyskaliśmy 
dofinansowanie

Inwestycje, które oczekują 
na decyzję o przyznaniu 
dofinansowania

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Płońsk dwukrotnie w dziesiątce  
I Konkursu Zrównoważonego Rozwoju 
Jednostek Samorządu Terytorialnego 
w województwie mazowieckim.  
Płońsk znalazł się w tej samej grupie, 
co największe miasta Mazowsza  
– Warszawa, Płock czy Radom i został 
sklasyfikowany na wysokim 8. miejscu. 
Bardzo dobry wynik to 5. miejsce 
Płońska w tym samym zestawieniu  
i kategorii, ale poświęcony dynamice 
wzrostu liczby osób pracujących  
w okresie 2003-2015

II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu 
Gmin i Powiatów ZPP 

II  miejsce w  Rankingu Energii 
Odnawialnej ZPP Tytuł Super Gmina 
ZPP

 ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W PŁOŃSKU I JEGO OBSZARACH FUNKCJONALNYCH  
 koszt inwestycji 2 666 006,36 zł 
(dofinansowanie: 1905 044,57 zł, wkład własny miasta 760 961,79 zł)

 OŻYWIENIE SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY W PŁOŃSKU
 koszt inwestycji 2 173 350,49 zł 
(dofinansowanie 594 500,00 zł, wkład własny miasta 1 578 850,49 zł)

 PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH DO PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PŁOŃSKU, 
 koszt inwestycji 3 692 570,80 zł 
(dofinansowanie 1 436 409,38 zł, wkład własny miasta 2 256 161,42 zł)

P O  O C E N I E  M E R Y T O R Y C Z N E J :

 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PŁOŃSKU 
 koszt inwestycji: 1 865 990,57 zł 
(dofinansowanie 1 208 936,22 zł, wkład własny miasta 657 054,35 zł)

 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PŁOŃSKU
 koszt inwestycji: 1 704 034,22 zł 
(dofinansowanie 1 209 089,10 zł, wkład własny miasta 494 945,12 zł)

 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W PŁOŃSKU 
 koszt inwestycji: 937 642,43 zł 
(dofinansowanie 750 113,94 zł, wkład własny miasta 187 528,49 zł)

 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 
PRZEDSZKOLA NR 1 W PŁOŃSKU
 koszt inwestycji: 795 763,06 zł 
(dofinansowanie 636 610,45 zł, wkład własny miasta 159 152,61 zł)

P O  O C E N I E  F O R M A L N E J

 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W PŁOŃSKU W RAMACH DZIAŁANIA 

”OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA I ROZWÓJ MOBILNOŚCI 
MIEJSKIEJ” – BUDOWA OBWODNICY ZACHODNIEJ I WEWNĘTRZNEJ 
 koszt inwestycji: 65 330 827,37 zł 
(dofinansowanie 50 041 768,71 zł, wkład własny 15 289 058,66 zł)

 WIELKA SZTUKA W MAŁYM MIEŚCIE – REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW 
PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 2 I UL. PŁOCKIEJ 2, 
 koszt inwestycji: 3 415 808,25 zł 
(dofinansowanie 2 146 806,33 zł, wkład własny miasta 1 269 001,93 zł)

W  T R A K C I E  O C E N Y  F O R M A L N E J

 ROZWÓJ JAKOŚCIOWY PŁOŃSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO, W TYM 
REWITALIZACJA PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ, KULTUROWEJ I KRAJOBRAZU 
(REWITALIZACJA MIASTA) 
 koszt inwestycji: 13 009 619,64 zł 
(dofinansowanie 4 999 883,56 zł, wkład własny miasta 8 009 736,08 zł)

 DOM DOBREJ PAMIĘCI – RENOWACJA ZABYTKOWEJ KAMIENICY PRZY ULICY 
WARSZAWSKIEJ 2 W PŁOŃSKU DLA POTRZEB MUZEUM HISTORII DWÓCH NARO-
DÓW WSPÓŁISTNIEJĄCYCH W PRZESTRZENI JEDNEGO MIASTA PRZEZ BLISKO 
PIĘĆSET LAT, 
 koszt inwestycji: 2 512 936,21 zł 
(dofinansowanie 1 688 542,21 zł, wkład własny miasta 824 394,00 zł). 

Certyfikat – Samorządowy 
Lider Edukacji 
przyznawany na podstawie 
oceny komisji ekspertów 
reprezentujących 
środowisko naukowe 
powołanej przez Fundację 
Rozwoju Edukacji i 
Szkolnictwa Wyższego 
oraz Agencji PRC. 

Certyfikat Złoty – za przyznanie po raz 
szósty certyfikatu „Samorządowego Lidera 
Edukacji”.

Wyróżnienie nadzwyczajne  
„Lider Jakości Kształcenia” przyznane za 
szczególną troskę o podnoszenie jakości 
nauczania.

55. miejsce Płońska na 857 gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich w rankingu 
„Rzeczpospolitej”.  

Wyróżnienie w konkursie ECO-Miasto za działania w zakresie 
gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym. 
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Z ŻYCIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

We wtorek, 9 stycznia w Szkole Podstawowej nr 3 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku odbyła się 
zabawa karnawałowa. Sala gimnastyczna zamieniła 
się w salę balową przystrojoną barwnymi maskami, 
balonami i serpentynami 
Na parkiecie pojawiły się kolorowe wróżki, królewny, aniołki, rycerze i wiele, wiele 
innych postaci. Przy dźwiękach skocznej muzyki i utworach znanych wykonawców, 
dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności taneczne, bawiąc się z kolegami. 

W tym roku szkolnym uczniowie klasy 1A mają możli-
wość nauczyć się gry w szachy. Dzieci rozpoczęły naukę 
od nazw figur, ich położenia na szachownicy oraz właści-
wości bierek. 
Maluchy z zaciekawieniem słuchały oraz próbowały roze-
grać pierwszą partię. Nie brakowało emocji.

W środę 10 stycznia w Przedszkolu nr 3 w grupie "Pszczół-
ki" odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Dzieci zaprezentowały tańce, piosenki oraz wierszyki dla 
swoich najbliższych. 
Na zakończenie występu wręczyły prezenty i przystąpiły 
do wspólnego świętowania.

Wesoło i kolorowo

Z najlepszymi życzeniami

Klasa  1A gra w szachy

Karnawałowe spotka-
nie uświetnił występ 
szkolnego zespołu ta-
necznego oraz Alana 
Cyprysiaka znanego  
z udziału w telewizyj-
nym programie „The 
Voice of Poland”.
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Podatek od miłości
113 min., Polska, komedia romantyczna, 15+

„Podatek od miłości” to nowa produkcja kinowa TVN.  
W rolach głównych plejada gwiazd: Grzegorz Damięcki, 
Aleksandra Domańska, Roma Gąsiorowska, Magdalena 
Różczka, Magdalena Popławska, Anna Smołowik, Wero-
nika Rosati, Ewa Gawryluk, Grażyna Wolszczak, Michał 
Czernecki, Zbigniew Zamachowski oraz Tomasz Włosok. 
„Podatek od miłości” to inteligentna i przewrotna komedia 
romantyczna o miłości, którą można spotkać wszędzie, na-
wet… w Urzędzie Skarbowym. 
Kim tak naprawdę jest Marian (Grzegorz Damięcki)? Face-
tem do towarzystwa i seksualnym guru, z którego usług 
korzysta połowa kobiet w stolicy? Coachem o kontrower-
syjnych metodach? A może – po prostu – sprytnym oszu-
stem uwodzącym płeć przeciwną? Oto zagadka, z którą 
będzie musiała zmierzyć się ambitna inspektor podatkowa 
Klara (Aleksandra Domańska). Czy nieustępliwa urzędnicz-
ka zdoła znaleźć odpowiedź, zanim sama wpadnie w miło-
sne sidła Mariana? I czy jest przygotowana na to, by po raz 
pierwszy w życiu stracić nad czymś kontrolę?

Gotowi na wszystko. Exterminator
117 min., Polska, komedia/muzyka, 15+

Najnowsza komedia producentów obsypanych nagro-
dami filmów: „OSTATNIA RODZINA” i „CARTE BLANCHE”. 
Reżyseruje Michał Rogalski („Letnie przesilenie”, „Przepis 
na życie”) na podstawie scenariusza napisanego wspól-
nie z Przemysławem Jurkiem. „Gotowi na wszystko. Ex-
terminator” oparty jest na przebojowej sztuce teatralnej. 
„Świetnie napisana komedia”, „Publiczność domagała się 
bisów!”, „Świetna zabawa!” – zachęcały recenzje po sto-
łecznej premierze. Film jest pełną humoru przewrotną 
opowieścią o współczesnych mężczyznach, marzeniach 
młodości, niespodziewanej miłości i przyjaźni, wystawio-
nej na próbę w obliczu rosnących ambicji. 

Paddington 2
104 min., Wlk. Brytania/Francja 
animowany/przygodowy, b.o/dubbing

Druga część szalonych i zabawnych przygód uroczego 
misia, którego pokochały dzieciaki i dorośli na całym 
świecie!
Tym razem rezolutny niedźwiadek o nienagannych ma-
nierach i skłon ności do wpadania w tarapaty trafi w złe 
towarzystwo. Pomyłkowo osadzony w areszcie wśród 
zepsutych do szpiku kości typów spod ciemnej gwiazdy, 
naiwny Paddington zrobi wszystko, by sprowadzić ich na 
dobrą drogę. A że siłę przekonywania ma wielką, rzecz 
może się udać. Każdy przecież chętnie przyjmie pomocną 
łapę nawet jeśli jest nieco lepka od marmolady. Szczegól-
nie jeśli futrzasty zada swe funda mentalne pytanie: Misia 
w sercu nie masz?!

Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi
150 min., USA, akcja/przygodowy, 10 +/dub./napisy

W najnowszej produkcji Lucasfilm „Gwiezdne wojny: 
Ostatni Jedi” bohaterowie „Przebudzenia Mocy” wraz  
z legendarnymi postaciami gwiezdnego uniwersum od-
krywają zaskakujące sekrety przeszłości i  niezgłębione 
dotąd tajemnice Mocy… 
Rey odnajduje Luke'a Skywalkera, by namówić go na 
powrót i walkę z Najwyższym Porządkiem. Tymczasem 
Rebelianci próbują uciec przed flotą wroga.

zapowiedzi filmowe

premiera

Więcej informacji na: www.mckplonsk.pl i www.facebook.com/MCKPlonsk
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1. Pojawiły się w maju w miejskich parkach „??? na psie odchody”

2. „Ogólnopolski ??? Gmin i Powiatów ZPP”

3. Odbędzie się 10 lutego „Bal ???”

4. Odbyła się w 2017 roku w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji ???

Z LITER W POLACH ZAZNACZONYCH NA ŻÓŁTO NALEŻY ODCZYTAĆ HASŁO. OSOBA, 
KTÓRA JAKO PIERWSZA 5 lutego 2018 r. o godz. 9:00 DODZWONI SIĘ DO REFERATU 
DS. PROMOCJI, KONSULTACJI I INICJATYW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO I PODA 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI WYGRA UPOMINEK. Numer telefonu 23 663 13 34

LAUREATKA KRZYŻÓWKI: 
PANI KRYSTYNA GIŻYŃSKA

NAGRODA: ZESTAW UPOMINKOWY 
NOTES I DŁUGOPIS

Body od burmistrza
W grudniu urodziło się 
9. dzieci. Każde 
dziecko otrzymało 
imienny body, zaś 
rodzice list gratulacyjny.
Witamy małych 
płońszczan 

5. Odbył się w Szkole Podstawowej  nr 3 „Bal ???”

6. Centrum Monitoringu ???  

7. Płoński Program Budowy Dróg ???  

8. Ulica z nową nawierzchnię z kostki brukowej ???

Zainwestuj w Płońsku i skorzystaj z pomocy 
publicznej w postaci zwolnienia z podatku 
dochodowego. Czekają na Ciebie tereny 
stanowiące podstrefę Warmińsko-Mazurskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ofercie trzy tereny inwestycyjne 
przeznaczeniem m.in. pod usługi, handel, 
skład magazynów, a także produkcję 
o średnim wskaźniku zabudowy.

Szczegóły na stronie: 
www.plonsk.pl 
w zakładce Invest in Płońsk.

Invest in Płońsk
OFERTA NR 1
ul. Mazowiecka
Powierzchnia: 2,2 ha

OFERTA NR 2
ul. Przemysłowa
Powierzchnia: 0,9776 ha

OFERTA NR 3
ul. Rzemieślnicza
Powierzchnia: 0,4618 ha


