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NASZE MIASTO

Zapowiedzi burmistrza Płońska na lata 2015–2018 Stan realizacji

Dokończymy przebudowę Miejskiego Centrum Kultury ∕ Inwestycja zakończona

Przeprowadzimy termomodernizację Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz wyposażymy je w 
kolektory słoneczne

∕ Zakończono pierwszy etap inwestycji ∕ Drugi etap inwestycji zostanie 
zakończony do kwietnia 2017 r.

Zrewitalizujemy rynek ∕ Projekt rewitalizacji został opracowany ∕ Będziemy aplikować o środki zewnętrzne

Wybudujemy obwodnicę zachodnią im. Św. Jana Pawła II ∕ Dysponujemy projektem ∕ Będziemy aplikować o środki zewnętrzne

Zbudujemy parking przy ul. Sienkiewicza przy budynku Poczty Polskiej ∕ Inwestycja zrealizowana

Wyremontujemy ulice: Spółdzielczą, Władysława Broniewskiego, Konopnickiej, Towarową, Prusa, 
Żeromskiego, Andersa, Zawadzkiego i Krasickiego

∕ Zakończyliśmy remont ulic: Spółdzielczej, Krasickiego, Towarowej, Zawadzkiego, 
Andersa, Konopnickiej, Prusa, Żeromskiego, Broniewskiego – o łącznej długość 
remontowanych dróg: ok. 2,2 km ∕ Zakończyliśmy budowę kanalizacji deszczowej 
na ul. Żeromskiego i Prusa

Wybudujemy obwodnicę centrum miasta przebiegającą od obwodnicy wschodniej, przez osiedle 
wedlowskie, do ulic Grunwaldzkiej i Wolności wraz z budową ronda ∕ Inwestycja będzie zrealizowana w ramach projektu rewitalizacji

Wybudujemy drogi na osiedlu Sadyba ∕ Część ulic na tym osiedlu została wybudowana, pozostałe powstaną w kolejnych latach

Zrewitalizujemy dworzec PKP ∕ Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej

Przeprowadzimy rewaloryzację zabytkowej wieży ciśnień, w której powstanie obserwatorium 
astronomiczne ∕ Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej

Zakończymy budowę Urzędu Miejskiego ∕ Budynek ratusza został dokończony, w nowej części: sala konferencyjna, siedziba 
Urzędu Stanu Cywilnego, sala ślubów, centrum monitoringu miejskiego

Wybudujemy salę sportową przy Gimnazjum nr 2 ∕ Inwestycja zrealizowana

Rozbudujemy duże targowisko miejskie, zmodernizujemy tzw. „małe targowisko” i „Manhattan” oraz 
wybudujemy zielony parking z drogą dojazdową i kładką przez rzekę Płonkę ∕ Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej

Zmodernizujemy i rozbudujemy  stadion miejski ∕ Została już opracowana koncepcja przebudowy stadionu, czekamy na dokumentację 
projektową ∕ Będziemy aplikować o środki krajowe

Stworzymy Centrum Informacji Turystycznej ∕ Centrum powstało, znajduje się w nowym skrzydle ratusza

Będziemy kontynuowali działania służące poprawie bezpieczeństwa wśród dzieci, młodzieży i 
seniorów

∕ Regularnie odbywają się spotkania straży miejskiej w przedszkolach i szkołach 
∕ Również seniorzy uczulani są na kwestie związane z bezpieczeństwem, m.in.  
w domu dziennego pobytu

Podejmiemy działania w celu pozyskania inwestorów dla Płońska
∕ Prowadzimy intensywną kampanię informacyjno-promocyjną, której celem 
jest zainteresowanie inwestorów terenami znajdującymi się w specjalnej strefie 
ekonomicznej

Wprowadzimy budżet partycypacyjny, w ramach którego mieszkańcy Płońska decydować będą o tym, 
w jaki sposób zostanie wydana część miejskich pieniędzy

∕ Do tej pory udało się nam przeprowadzić dwie edycje Płońskiego Budżetu 
Obywatelskiego; w 2017 r. będą realizowane trzy projekty zgłoszone i wybrane przez 
płońszczan

Będziemy organizowali wypoczynek dla potrzebujących dzieci
∕ Co roku w Ośrodku Edukacji, Profilaktyki i Integracji Środowiskowej Gminy Miasto 
Płońsk odbywają się kolonie letnie organizowane przez miasto;  w 2016 r. po raz 
pierwszy odbyły się aż 4 turnusy w Goszczycach

Będziemy kontynuowali zimową akcję dożywiania ∕ W tym sezonie zimowym ciepłe posiłki dla osób potrzebujących będą wydawane 
nie tylko w dni powszednie, ale również w soboty i niedziele

Będziemy kontynuowali remonty szkół i przedszkoli
∕ Wyremontowaliśmy chodnik i ogrodzenie wzdłuż budynku Szkoły Podstawowej 
nr 2  przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Polnej  w Płońsku ∕ Wybudowaliśmy salę sportową 
przy Gimnazjum nr 2

Wybudujemy kolejne ścieżki rowerowe, siłownie plenerowe oraz place zabaw
∕ Wyposażyliśmy siłownie zewnętrzne w Parku 600-lecia i ośrodku w Goszczycach 
∕ Dokupiliśmy nowe zabawki do Ogródka Jordanowskiego, placu zabaw w Parku 
600-lecia i w Goszczycach ∕ Kończymy budowę dróg wewnętrznych przy Rutkach, 
które mogą pełnić funkcję toru gokartowego, rowerowego lub spacerowego

Będziemy wspierali rozwój terenów zielonych ∕ Wyremontowaliśmy alejki spacerowe w Parku Wolności ∕ W sezonie letnim 
czyściliśmy koryto rzeki Płonki ∕ Nieustannie zagospodarowujemy teren wokół Rutek

Zapowiedzi zrealizowane Zapowiedzi w trakcie realizacji
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LIST BURMISTRZA

Władze samorządowe powinny działać transparentnie, być oceniane i kontrolowane 
przez mieszkańców. 

Z tego powodu oddajemy w Państwa ręce specjalny numer „Gazety Płońskiej” poświęco-
ny w całości podsumowaniu połowy kadencji 2014-2018. Można w nim znaleźć informacje 
o tym, co udało nam się zrealizować w ciągu ostatnich dwóch lat i jakie zadania czekają nas 
w przyszłości.

Po objęciu urzędu burmistrza w końcu 2014 roku przedstawiłem bardzo konkretne pro-
jekty, które zostaną zrealizowane w bieżącej kadencji. Niektórzy pukali się w czoło, nie 
wierząc, że uda się je urzeczywistnić w ciągu czterech lat. 

Jednak dziś z satysfakcją mogę stwierdzić, że znaczna część planów została już wykonana, a realizacja kolejnych jest na tyle 
zaawansowana, że pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Sukcesem zakończyła się przebudowa Miejskiego Centrum Kultury, które stało się nową wizytówką Płońska i zwiększyło 
zdecydowanie udział mieszkańców miasta i powiatu w ofercie kulturalnej. Za nami jest już pierwszy etap termomodernizacji 
Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, a także długo oczekiwane dokończenie rozbudowy ratusza. W nowym skrzydle znala-
zła się nowa siedziba Urzędu Stanu Cywilnego i sala ślubów, centrum monitoringu i sala obrad Rady Miejskiej.

Sala sportowa przy Gimnazjum nr 2 jest już oddana do użytku, w przyszłości przy tej placówce powstanie też boisko wie-
lofunkcyjne. 

Gotowy jest nowy parking przy poczcie, a także część ulic na osiedlu Sadyba. Wyremontowano m.in. ulice Spółdzielczą, 
Broniewskiego, Konopnickiej, Towarową, Prusa, Żeromskiego, Andersa, Zawadzkiego i Krasickiego. 

W miejskim krajobrazie przybywa ścieżek rowerowych, systematycznie zagospodarowywany jest teren przy Rutkach.      
Od dwóch lat realizujemy budżet partycypacyjny. Cieszymy się, że obywatele chętnie zgłaszają swoje pomysły do realizacji 

i równie chętnie uczestniczą w głosowaniu.
Nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej. Dlatego druga połowa kadencji zapowiada się bardzo pracowicie. Mamy 

już koncepcję przebudowy stadionu miejskiego, czekamy na projekt, będziemy aplikować o środki krajowe. 
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej potrzebnej do rewitalizacji dworca PKP i zabytkowej wieży ciśnień, w któ-

rej znajdzie się obserwatorium i planetarium astronomiczne.
Gotowy jest projekt rewitalizacji najstarszej części Płońska, a także budowy obwodnicy zachodniej. Na te zadania będziemy 

starali się pozyskać środki europejskie.
Wkrótce pozyskamy dokumentację projektową na poprawę działalności gospodarczej na miejskich targowiskach i Manhat-

tanie oraz budowę parkingu zielonego z wewnętrzną drogą dojazdową i kładką umożliwiającą przejście pieszym przez rzekę 
Płonkę.

Wiem, że mieszkańcy Płońska oczekują od swoich przedstawicieli ambitnych planów. Chcą, by Płońsk był miastem nowocze-
snym i przyjaznym, otwartym na ludzi; miastem, które stara się spełniać potrzeby wszystkich płońszczan. Dlatego – podobnie 
jak w latach ubiegłych – będę kontynuował politykę zrównoważonego rozwoju. Aby była ona sprawnie realizowana koniecz-
ne jest maksymalne wykorzystanie środków własnych oraz zewnętrznych. Takie możliwości daje obecna perspektywa unij-
na 2014-2020. Dlatego maksymalne wykorzystanie środków europejskich będzie bezdyskusyjnie najważniejszym zadaniem  
do końca tej kadencji.

          Zapraszam do lektury!

          Andrzej Pietrasik
          BURMISTRZ PŁOŃSKA

Burmistrz Miasta Płońska

Andrzej Pietrasik
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Oprócz seansów filmowych w liczącej 309 miejsc sali widowiskowo-
-kinowej na miłośników kultury czeka profesjonalne studio nagrań, 
galeria, sale prób i liczne pracownie. MCK oferuje różnorodne formy 
zajęć plastycznych, tanecznych, a także teatralnych.  

Całkowita wartość projektu wyniosła: 17 540 780,48 zł, koszty 
kwalifikowane: 10 940 222,33 zł, dofinansowanie z EFRR 85%, z Bu-
dżetu Państwa 12% kosztów kwalifikowalnych: 10 612 015,65 zł, 
koszty niekwalifikowane wynoszą: 6 600 558,15 zł.

Powierzchnia użytkowa przed rozbudową [m2] 1 763,50
Powierzchnia użytkowa po rozbudowie [m2] 3 618,17
Wykonawca: BGR BAU

Przebudowa Miejskiego Centrum Kultury
To strategiczna dla Płońska inwestycja. 
16 października 2015 roku otwarto 
zmodernizowany dom kultury. 
Przebudowa trwała ponad rok,  
ale przygotowania do niej rozpoczęły się 
jeszcze w 2008 r., wtedy powstał pierwszy 
projekt architektoniczno-budowlany.

SALA KINA

ZAJĘCIA MALARSKIE

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

HOL MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY ZAJĘCIA PLASTYCZNE
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Część A urzędu została wybudowana w 2006 roku. Prawie dokładnie 
dekadę później powstało nowe skrzydło ratusza, w którym znalazła 
się sala obrad Rady Miejskiej, sala konferencyjna, Centrum Informa-
cji Turystycznej, a przede wszystkim nowa, długo oczekiwana siedzi-
ba Urzędu Stanu Cywilnego i sala ślubów. 

Okres realizacji robót budowlanych części B: 
od 27.12.2008 r. do 22.06.2016 r. 
Wykonawca generalny: 
Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Płońska
Podwykonawca: 
firma ROBBUD Sp. z o.o. Sp. k. z Raciąża
Wartość inwestycji: 4 996 125,20 zł brutto.

Całkowity koszt budowy części A i części B wyniósł 
10 094 066,21 zł brutto.
Łączna powierzchnia użytkowa – 2 752,27 m2

Łączna powierzchnia zabudowy – 1 095,50 m2

Łączna kubatura – 9 300 m3

Od opracowania projektu do zakończenia 
inwestycji trzeba było czekać 13 lat. 

BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO – NOWA CZĘŚĆ

UROCZYSTA SESJA W NOWEJ SALI OBRAD

PIERWSZY ŚLUB W NOWYM USC
OTWRACIE NOWEJ CZĘŚCI URZĘDU - PRZECIĘCIE 

WSTĘGI PRZEZ BURMISTRZA PŁOŃSKA 
I PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

Rozbudowa ratusza

DNI OTWARTE URZĘDU
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Całkowita wartość:  3 067 735,39 zł
Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 820 tys. zł
Wykonawca: Sekulski Janusz Zakład Obsługi  
Budownictwa i Inwestycji z siedzibą w Sierpcu 

Gimnazjum nr 2, a wcześniej pierwsza 
płońska podstawówka, długo czekały  
na nową salę sportową. Dziś mają powód 
do radości, bo od 16 listopada 2016 roku 
dysponują salą z prawdziwego zdarzenia, 
w której oprócz wielofunkcyjnego boiska, 
trybun i zaplecza znalazła się ścianka 
wspinaczkowa.

Sala sportowa przy Gimnazjum nr 2 
w Płońsku



OGŁOSZENIE

Za nami pierwszy etap inwestycji, której celem jest 
poprawienie efektywności energetycznej.

Termomodernizacja Miejskiego 
Centrum Sportu i Rekreacji

15 kwietnia 2016 r. dokonano odbioru pierwszego etapu inwestycji polegającego na 
wykonaniu: robót dociepleniowych ścian fundamentowych i zewnętrznych hali i 
bieżni, stropodachu nad halą z nieckami do pływania, dachu nad halą sportową, 
bieżnią i holem, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o., 
modernizacji instalacji c.w.u. (w tym montaż kolektorów słonecznych), modernizacji 
węzła cieplnego, wymiany oświetlenia na energooszczędne.

Wg audytu energetycznego oszczędność energii wyniesie odpowiednio: dla insta-
lacji centralnego ogrzewania - 2 623,90 GJ/rok – roczna oszczędność kosztów wy-
niesie 199 497,40 zł, dla instalacji c.w.u.: 361,2 GJ/rok – roczna oszczędność kosz-
tów wyniesie 27 461,46 zł.

Wartość robót budowlanych: 2 680 000,00 zł
Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w ramach Mechanizmu Fi-

nansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
Wykonawca: TOKBUD Tomasz Karaś

Drugi etapu inwestycji (polegający na dociepleniu pozostałych ścian, stropów i 
dachów hali) jest w trakcie realizacji. Roboty na zewnątrz budynku planowane są na 
marzec i kwiecień 2017 r.

Kwota dotacji 1 782 696,94,00 zł

7
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W 2015 roku udało się wyremontować rekordową 
liczbę dróg. W ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych wyremontowano 
następujące ulice: Spółdzielczą, Krasickiego, 
Towarową, Zawadzkiego, Andersa, Konopnickiej, 
Prusa, Żeromskiego, Broniewskiego. Łączna 
długość remontowanych dróg ok. 2,2 km

Drogi, ulice, parkingi

Całkowita wartość zadania: 2 778 060,63 zł
Dofinansowanie z NPPDL: 1 250 441,00 zł
Wykonawca: Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.

UL. KRASICKIEGO

UL. ZAWADZKIEGO

UL. PROLETARIACKA

UL. SPÓŁDZIELCZA

Długość wybudowanej drogi – ul. Proletariackiej – 166,18 m, powierzchnia ciągu 
pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej – 990,00 m2, powierzchnia chodni-
ków z betonowej kostki brukowej – 192,50 m2, powierzchnia zjazdów z betonowej 
kostki brukowej – 65,80 m2. W ramach zadania powstało również oświetlenie 
uliczne. Wybudowano także ciąg pieszo-jezdny na ulicy Skarżyńskiej o długości 
337,98 m za kwotę 495 221,98 zł. Budowa ciągu pieszo-jezdnego na odcinku  
20 m dokończona zostanie w 2017 r. z uwagi na wydłużające się procedury admi-
nistracyjne związane ze zmianą geometrii skrzyżowania. 

Nowe ciągi pieszo-jezdne  
powstały przy ul. Proletariackiej
i ul. Skarżyńskiej



OGŁOSZENIE
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PARKING PRZY POCZCIE

UL. MAGNOLIIUL. WIECZORKÓW

Na parkingu z kostki brukowej znajduje się 27 miejsc dla samochodów. 

Parking kosztował niespełna 200 tys. zł. 
Prace wykonała firma Zarząd Dróg i Mostów.

Łączna długość ulic 847,41 m. Wartość zadania: 870 530,97 zł

Wybudowano chodniki wraz z oświetleniem: 579 m długość chodnika i 300 m 
oświetlenia. Całkowita wartość zadania to 424 987,11 zł.

Na ulicy Wieczorków powstało 
oświetlenie, a także chodnik

Zakończyła się gruntowna 
przebudowa parkingu przy 
poczcie

Trzy ulice – Magnolii, Makowa  
i Różana – otrzymają nową  
nawierzchnię

Zgodnie z umową został opracowany projekt budowlany, na podstawie którego 
wybudowano ciąg pieszo-jezdny między ulicą Grunwaldzką a domem handlowym 
Neptun.

Łączna wartość inwestycji 245 557,20 zł. 

Wybudowano drogę na  
odcinku od ciągu pieszo- 
jezdnego do drogi okalającej 
osiedle „WEDEL”

CIĄG PIESZO-JEZDNY PRZY DOMU HANDLOWYM NEPTUN
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Siłownie w plenerze robią w Płońsku prawdziwą 
furorę. Dlatego budujemy kolejne. W parku 
600-lecia zamontowano 7 podwójnych urządzeń: 
wahadło i motyl, wioślarz i narciarz, podciągacz 
i wypychacz, drabinka i podciąg nóg, podwójny 

Siłownie i zabawki plenerowe

Wykonawca: FitPark z Torunia Wartość zadania: 42 877,80 zł

biegacz, twister i stepper, podwójna prasa nożna. 
Pod urządzeniami wykonano nawierzchnię z 
tłucznia.

Istniejąca w ogródku jordanowskim 
zabawka linowa została powiększona 
o tzw. ślizg, a w Parku 600-lecia 
zamontowano stożek obrotowy. 



NASZE MIASTO
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Zagospodarowano teren przyległy do zbiornika 
„Rutki„ w ramach projektu „Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej Płońska - etap II”. Prace 
polegały na ścinaniu drzew, pielęgnacji drzew  
i krzewów, zagospodarowaniu terenu zieleni,  
w tym sadzeniu drzew iglastych z uzupełnieniem  
i wymianą podłoża.

Wartość zadania: 303 659,63 zł brutto 
Wykonawca: Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Zakupiono też nowe zabawki 
do ośrodka w Goszczycach: 
huśtawkę, huśtawkę typu 
ważka, typu bocianie gniazdo 
oraz piramidę linową  
o wysokości 5 m. 

Wartość zadania: 80 366,35 zł.
Wykonawca: MagicNets Sp. z o.o.

W Parku Wolności wyremontowane zostały alejki spacerowe. 

Całkowita wartość: 400 664,66 zł
Wykonawca: Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Od 2015 roku w Goszczycach dzieci mogą korzystać 
z nowej plenerowej siłowni. 

Zakupione zostały cztery podwójne urządzenia: surfer i motyl, wioslarz i narciarzm 
wyciąg i krzesło, drabinka i podciąg. Wartość zadania: 22 828,80 zł.
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Gmina Miasto 
Płońsk co roku starają się odpowiadać na potrzeby 
mieszkańców miejskich zasobów lokalowych, 
docieplając i termomodernizując budynki.

Termomodernizacje Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej

Razem ze wspólnotami mieszkaniowymi ocieplono ściany budynku przy ul. Młodzie-
żowej 1 i Wolności 22, a także przeprowadzono termomodernizację bloku przy ulicy  
Padlewskiego 4. Łącznie koszt wszystkich inwestycji zrealizowanych z Zakładem 
Gospodarki Mieszkaniowej w 2015 roku wyniósł ponad 172 tys. zł.

W 2016 r. ocieplono ściany budynku przy Grunwaldzkiej 55, Sienkiewicza 5,  
Wolności 37, Zduńskiej 8 i Płockiej 86. Dokonano częściowej wymiany stolarki 
okiennej przy ulicy Młodzieżowej 1. Koszt realizowanych inwestycji przez ZGM w 
2016 r. wyniósł 155 tys. zł.

UL. GRUNWALDZKA 55

UL. GRUNWALDZKA 67

UL. PŁOCKA 86
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UL. WOLNOŚCI 37UL. MŁODZIEŻOWA 1

UL. WOLNOŚCI 22 UL. ZDUŃSKA 8

UL. SIENKIEWICZA 5
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
odpowiada za pobór i uzdatnianie wody, 
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, odbiór 
i wywóz odpadów i nieczystości, przetwarzanie 
odpadów komunalnych oraz odzyskiwanie 
surowców wtórnych. 

Spółki miejskie PGK i PEC

Wyjątkową inwestycją ostatnich dwóch lat w płońskim PGK jest budowa biogazo-
wi na terenie oczyszczalni ścieków. To pierwsza tego rodzaju inwestycja w Polsce, 
znacząco różniąca się od wcześniej wykonywanych na terenie oczyszczalni wydzie-
lonych komór fermentacyjnych połączonych z oddzielnymi zbiornikami biogazu. 
Unikalność rozwiązania polega na wyeliminowaniu konieczności kosztownej bu-
dowy nowych basenów ściekowych. Wykorzystano istniejące zbiorniki osadowe, 
które przykryto specjalną kopułą. Pod nią gromadzi się biogaz, który następnie tra-
fia do zbiorników. Uzupełnieniem inwestycji jest kotłownia na biogaz. Powstający SIEDZIBA PGK

SORTOWNIA

BIOGAZOWNIA

nadmiar ciepła jest wykorzystywany do ogrzewania obiektów administracyjnych, 
warsztatowych, laboratorium oraz hali segregacji odpadów. Walorem jest również 
znaczne ograniczenie odoru powstającego w oczyszczalni.
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STACJA POMP

NOWOCZESNY SYSTEM ODPYLANIA

Do zadań Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
należy między innymi eksploatacja, konserwacja  
i remonty urządzeń ciepłowniczych, wykonywanie 
sieci i węzłów cieplnych, programowanie  
i koordynacja rozwoju systemu ciepłowniczego,  
a także prowadzenie działalności inwestycyjnej  
i modernizacji urządzeń. 

W 2016 r. przebudowano kocioł WR-10 na kocioł o ścianach szczelnych WR-7 wraz 
instalacjami przy kotłowymi i automatyką kotła.

Przebudowano też instalację odpylania kotła WR-m 15 z dostosowaniem do 
przepisów obowiązujących po 2016 r. standardów emisyjnych. Ponadto wykonano 
demontaż istniejącej instalacji odsiarczania spalin. ELEKTROCIEPŁOWNIA PŁOŃSK

KOCIOŁ WR7
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Płońsk wspiera inwestycje drogowe powiatu. 
Na przebudowę ulic Płockiej i Warszawskiej 
przekazanych zostanie z budżetu Płońska ponad 
2 mln zł. Łącznie z innymi inwestycjami powiat 
płoński ma otrzymać od miasta pomoc finansową 
na około 4 mln złotych.

Miasto pomaga powiatowi
W budżecie miejskim zaplanowano środki na dofinansowanie prac dotyczących na-
stępujących ulic:
 Kwiatowej
 ronda na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Żołnierzy Wyklętych
 Płockiej
 Warszawskiej
 ZWM
 ciągu pieszo-rowerowego na Młodzieżowej i Kopernika   

Gdyby nie pomoc samorządu miejskiego, powiat nie zdołałby wygenerować  
samodzielnie takich środków, a tym samym przebudować wymienionych wcześniej 
głównych ulic. Oznacza to jednak, że  będziemy dłużej czekać na remont uliczek  
osiedlowych.

UL. KWIATOWA
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UL. H. SIENKIEWICZA/ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

UL. WARSZAWSKA
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Burmistrz Płońska, Andrzej Pietrasik, 
odpowiadając na potrzeby społeczeństwa, stara 
się przeznaczać pulę środków finansowych 
przekazywanych organizacjom pozarządowym,  

Organizacje pozarządowe
W 2015 roku na realizację zadań przez organizacje pozarządowe wydano blisko  
300 tys. zł. W 2016 – zaplanowano na ten cel 466 tys. zł.

30-LECIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

JEDNOSTKA STRZELECKA 1006 STRZELEC

by w jak najlepszy sposób mogły realizować 
działania na rzecz lokalnej społeczności.
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PRZEKAZANIE PIENIĘDZY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

PRZEDSTWICIELE DZIEWCZĘCEJ AKADEMII FUTBOLU

TURNIEJ SZACHOWY ZORGANIZAOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE INTEGRITAS

SPOTKANIE ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW



20

NASZE MIASTO

 Festyn Rodzinny Mama, Tata, Ja - Miasto 
Dzieciom, Dni Patrona Miasta, pikniki 
motoryzacyjne, koncerty, Lato z Radiem, 
świąteczne event, zawody sportowe  
i widowiska historyczne to tylko część 
imprez, które w ciągu ostatnich dwóch lat 
odbyły się w Płońsku.

Z mieszkańcami 
dla mieszkańców

W kalendarzu uroczystości miejskich nie może zabraknąć również 
tych z okazji świąt państwowych i ważnych rocznic. Płońszczanie pa-
miętają też o swojej lokalnej przeszłości.

LATO Z RADIEM - KONCERTY 2016

CIĘŻARÓWKA COCA COLI W PŁ0ŃSKUPOWSTANIE WARSZAWSKIE - INSCENIZACJA

KRYSTYNA CZUBÓWNA 
W RAMACH CYKLU SPOTKAŃ 
Z MISTRZAMI
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ZAWODY SPORTOWE

NARODOWE CZYTANIE

KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH KONCERT NATALII SZROEDER

MACIEJ MALEŃCZUK W PŁOŃSKU
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W przyszłym roku czeka nas II etap 
termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum 
Sportu i Rekreacji. Planujemy również budowę 
kanalizacji deszczowej na ul. Postępu Rolniczego,  
a także zakup kolejnych zabawek na miejskie place 
zabaw. 

Już niedługo

Wybudowane i zmodernizowane zostaną ciągi komunikacyjne przy ulicy Grun-
waldzkiej 52, 54, 56 oraz Padlewskiego 4, 6, 8, 10 i 12. Kolejne bloki zostaną ocieplo-
ne – Wolności 25, Młodzieżowa 1, Młodzieżowa 9 i Płocka 101A. Chcielibyśmy 
wybudować przy ulicach Parkowej, Azalii, Fiołkowej, Makowej, Lipowej, Miłej, Tu-
lipanowej, Truskawkowej, a także na osiedlu Zatorze nowe oświetlenie. Dokończy-
my budowę ciągu pieszo-jezdnego na Skarżyńskiej. Co ważne, planujemy środki na 
opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowoczesnej biblioteki 
publicznej w Płońsku. 

Oprócz tego pamiętamy o naszych wcześniejszych planach: rewitalizacji rynku, 
modernizacji targowiska, stadionie, a także obwodnicy zachodniej. Na te zadania 
będziemy starali się pozyskać dofinansowanie.

UL. AZALII

UL. MŁODZIEŻOWA 9

UL. TRUSKAWKOWA 1
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UL. GRUNWALDZKA

UL. POSTĘPU ROLNICZEGO
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