
Raport kadencji
2010-2014

Wydanie Specjalne

Oświata
to priorytet

Nowy
dom kultury

Zielony
Płońsk

Misja
„Europa”

Raport kadencji
2010-2014

P Ł O Ń S K



SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU

B U R M I S T R Z

BIURO RADY
Kierownik Biura Rady

SEKRETARZ MIASTA
WYDZIAŁ 

FINANSOWY
Skarbnik Miasta

REFERAT SPRAW
KADROWO-

-PŁACOWYCH
Kierownik Referatu

WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI
Dyrektor Wydziału

REFERAT 
BUDŻETOWO-
-KSIĘGOWY

Kierownik Referatu

ZASTĘPCA 
SKARBNIKA

REFERAT 
OBSŁUGI PRAWNEJ

Radca Prawny

REFERAT 
OBSŁUGI 

INFORMATYCZNEJ
Kierownik Referatu

REFERAT 
ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH
Kierownik Referatu

WYDZIAŁ 
PLANOWANIA

PRZESTRZENNEGO
I GOSPODARKI

NIERUCHOMOŚCIAMI
Dyrektor Wydziału

REFERAT 
PLANOWANIA

I ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

REFERAT 
GOSPODAROWANIA

NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT OCHRONY 
ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ

Kierownik Referatu

REFERAT 
WSPÓŁPRACY
EUROPEJSKIEJ
I REGIONALNEJ

ORAZ POZYSKIWANIA 
ŚRODKÓW

FINANSOWYCH
Kierownik Referatu

REFERAT 
OBSŁUGI TARGOWISK 

Kierownik Referatu

REFERAT 
GOSPODARKI 
ODPADAMI

Kierownik Referatu

WYDZIAŁ 
WSPÓŁPRACY 

I ROZWOJU
Dyrektor Wydziału

REFERAT INWESTYCJI
I INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ
Kierownik ReferatuREFERAT EWIDENCJI 

LUDNOŚCI 
I DOWODÓW
OSOBISTYCH

REFERAT EWIDENCJI 
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

ZASTĘPCA 
BURMISTRZA

WYDZIAŁ SPRAW
OBYWATELSKICH
Dyrektor Wydziału

REFERAT 
ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO

Kierownik Referatu

PEŁNOMOCNIK
BURMISTRZA
DS. OCHRONY 
INFORMACJI 
NIEJAWNYCH

STANOWISKO 
DS. KONTAKTÓW 

Z MEDIAMI

AUDYTOR
WEWNĘTRZNY

PEŁNOMOCNIK
BURMISTRZA
DS. SYSTEMU 

ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ

PEŁNOMOCNIK 
BURMISTRZA 

DS. WSPÓŁPRACY 
ZE SPÓŁKAMI 

KOMUNALNYMI

STRAŻ MIEJSKA
Komendant 

Straży Miejskiej

URZĄD STANU 
CYWILNEGO

Kierownik

REFERAT 
DS. PROMOCJI, 
KONSULTACJI 
I INICJATYW 

SPOŁECZNYCH
Kierownik Referatu

PUNKT 
PROFILAKTYKI 

UZALEŻNIEŃ I POMOCY 
RODZINIE

REFERAT SPRAW 
LOKALOWYCH

Kierownik Referatu

WYDZIAŁ POLITYKI 
SPOŁECZNEJ

Dyrektor Wydziału

REFERAT OŚWIATY, 
KULTURY, SPORTU 

I POMOCY SPOŁECZNEJ

REFERAT PODATKÓW
I OPŁAT

KANCELARIA 
URZĘDU
Kierownik

SEKRETARIAT
BURMISTRZA

BIURO OBSŁUGI
INTERESANTA



1

Spis treści

NAJWAŻNIEJSZĄ INWESTYCJĄ JEST CZŁOWIEK ............................................ 2

CZTERY LATA NA PLUSIE ................................................................................ 4

PŁOŃSK W LICZBACH ..................................................................................... 6

SAMORZĄD STAWIA NA ROZWÓJ OŚWIATY ................................................ 8

MIEJSKIE DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ........................10

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKA ...........................................................................11

WSPIERAMY POTRZEBUJĄCYCH ..................................................................12

AKTYWIZUJEMY PODOPIECZNYCH MOPS .................................................13

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ ......................................................................14

MIASTO POTRAFI SIĘ DZIELIĆ ......................................................................18

PŁOŃSK WALCZY Z BEZROBOCIEM .............................................................20

RODZINA NA PIĄTKĘ ....................................................................................21

WIEJSKA, ZIELONA, ŁĄKOWA .......................................................................22

POŁĄCZYLIŚMY PÓŁNOC Z POŁUDNIEM ...................................................24

ODMIENIONE OBLICZE ULICY PŁOCKIEJ ....................................................26

SIŁOWNIE DLA MAŁYCH I DUŻYCH ............................................................27

JUŻ WKRÓTCE... .............................................................................................28

NIEDŁUGO, CORAZ BLIŻEJ ...........................................................................30

PŁOŃSK – DOBRY POLSKI SAMORZĄD ......................................................31

SPÓŁKI MIEJSKIE ...........................................................................................32

ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA ..........................................................34

JEST TANIEJ I CZYŚCIEJ .................................................................................35

EDUKACJA EKOLOGICZNA ...........................................................................36

JESTEŚMY EKO ...............................................................................................37

NIE TAKI SYSTEM STRASZNY .......................................................................38

WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NIEJEDNO MA IMIĘ ..................................... 40

MISJA EUROPA ..............................................................................................41

PŁOŃSK DLA POKOJU ...................................................................................42

GRAJ, BIEGAJ, KIBICUJ... .............................................................................. 44

PŁOŃSKA COOLTURA ...................................................................................46

PŁOŃSZCZANIE CZYTAJĄ .............................................................................48

WSPÓLNA PAMIĘĆ ........................................................................................50

KRYZYS POD KONTROLĄ .............................................................................52

Wydawca: 
Urząd Miejski w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 26 91 
www.plonsk.pl

Zespół redakcyjny:
pracownicy Urzędu Miejskiego w Płońsku 
i jednostek podległych 

Opracowanie grafi czne, skład, łamanie, 
przygotowanie do druku: 
Tomasz Pisarek, www.studioiks.pl

Druk: 
www.tanieulotki.net

Na okładce zostało wykorzystane zdjęcie Dawida 

Turowieckiego („Nowy Kurier Płoński”).

Na s. 4 i 5 wykorzystano zdjęcie Roberta Chudzyńskiego.

s. 8

s. 27

s. 46

s. 8

s. 27

s. 46



2

Płońsk 2010-2014

Przez ostatnie lata staraliśmy się wykorzystywać maksymalnie 
nasze możliwości, by płońszczanom żyło się lepiej. Działaliśmy 
wielotorowo, stawiając sobie kolejne cele do realizacji. Korzy-

staliśmy ze środków unijnych, budowaliśmy drogi, dbaliśmy o eko-
logię, edukację, kulturę i sport. Wszystko 
to robiliśmy z myślą, że najważniejszą in-
westycją jest człowiek.

Płońsk, podobnie jak cała Polska, wciąż 
się zmienia. To zasługa środków europej-
skich, umiejętnego ich pozyskiwania i wy-
dawania, a także efekt rozsądnego zarzą-
dzania i wyboru inwestycji.

Oddana do użytku w 2011 r. obwodnica 
wschodnia wpłynęła na rozładowanie ruchu w centrum Płońska, 
nowoczesna stacja uzdatniania wody gwarantuje mieszkańcom 
dostęp do wody o najwyższych standardach. Boiska i nowa sala 
sportowa przy SP nr 3, a także poddane termomodernizacji budyn-
ki użyteczności publicznej tworzą doskonałe zaplecze edukacyjne 
na lata. Na tym nie koniec. W kolejce czekają – nowoczesny dom 
kultury, dokończenie budowy ratusza, sala sportowa przy Gimna-
zjum nr 2 i obwodnica zachodnia.

„To piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze 

piękniej, gdy miasto może być dumne z niego” – powiedział kiedyś Abraham 

Lincoln. Jesteśmy dumni z płońszczan i Płońska i jako samorządowcy 

chcielibyśmy, aby płońszczanie byli dumni ze swojego miasta. 

Najważniejszą inwestycją 
jest człowiek

Staramy się trzymać rękę na pulsie i wsłuchiwać się w potrze-
by mieszkańców. Urząd Miejski w Płońsku regularnie pomaga 
osobom poszukującym pracy, wspiera najuboższych, zapewnia-
jąc im bezpłatne posiłki, aktywizuje seniorów, choćby poprzez 

Płoński Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
oraz młode pokolenia płońszczan przez 
integrację i wymiany z naszymi przyja-
ciółmi z miast partnerskich.

Za ostatnie trzy i pół roku dziękujemy 
radnym, którzy popierali służące miastu 
inicjatywy, pracownikom Urzędu Miej-
skiego w  Płońsku i  podległych mu jed-
nostek za gotowość do podejmowania 

najtrudniejszych wyzwań, partnerom zewnętrznym, a  także 
ludziom dobrej woli nastawionym pozytywnie na współpracę.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy w Płońsku – dobrym mie-
ście – chcą żyć.

Oddajemy w Państwa ręce podsumowanie kończącej się ka-
dencji. Niniejsza broszura to nie tylko element promocji miasta, 
które zasługuje na dobrą markę, ale także rzetelne źródło infor-
macji o Płońsku.

Jolanta Mikołajewska
PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ 

W PŁOŃSKU

Andrzej Pietrasik
BURMISTRZ PŁOŃSKA

Staramy się trzymać 
rękę na pulsie 

i wsłuchiwać się 
w potrzeby mieszkańców





Budżet

Cztery lata na plusie
Liczby mówią same za siebie i pokazują, 

że wzrasta poziom życia mieszkańców 

Płońska. Świadczą o tym wpływy 

do kasy miejskiej, a także wydatki 

na inwestycje, kulturę wychowanie 

fi zyczne oraz pomoc społeczną.

Rosną wpływy
O  ponad 260 mln zł Płońsk wzbogacił się w  ciągu ostat-

nich czterech lat. Tyle pieniędzy wpłynęło do budżetu miasta 
m.in. z podatków, sprzedaży nieruchomości oraz środków ze-
wnętrznych. Największym sukcesem jest utrzymujący się na 
przestrzeni lat wzrost dochodów własnych. Minimalny spa-
dek zanotowany w 2011 r. był spowodowany mniejszym zain-
teresowaniem ogłaszanymi przetargami, a co za tym idzie do 
miejskiej kasy wpłynęło mniej środków fi nansowych ze sprze-
daży nieruchomości.

Płońszczanie budują na potęgę
Wzrost podatku od nieruchomości od osób fi zycznych i praw-

nych średnio o 600 tys. rocznie wskazuje na to, że w Płońsku 
z roku na rok powstaje coraz więcej budynków mieszkalnych 
oraz obiektów handlowo-usługowych i produkcyjnych.

Miasto z potencjałem
Rosnące w dużym tempie dochody z udziału w podatku do-

chodowym od osób fi zycznych (PIT), przy utrzymującej się na 
tym samym poziomie liczbie mieszkańców świadczą o wzroście 
zamożności płońszczan.

W szybkim tempie rosną także dochody z udziału w podatku do-
chodowym od osób prawnych (CIT). W latach 2010-2013 dochód 
z tego tytułu niemalże podwoił się. Świadczy to o wzroście obro-
tów miejscowych przedsiębiorstw oraz liczby zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych. Każdego roku przybywa w Płońsku 
nowych przedsiębiorców, co świadczy o tym, że miasto się rozwija, 
ma potencjał, dobre warunki gospodarcze, ekonomiczne i prawne.

Na przestrzeni ostatnich lat rosną także wpływy ze środków 
transportu oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów al-
koholowych.

Wyróżniającą się pozycją są zyski z opłaty targowej. Targo-
wisko miejskie staje się coraz bardziej popularnym ośrodkiem 
handlu, do którego systematycznie przyjeżdżają sprzedawcy 
oraz mieszkańcy miasta, powiatu i województwa.

Czas inwestycji
Lata 2010-2013 to czas największych inwestycji. W tym cza-

sie wydano około 50 mln zł. Największe środki przeznaczone 
zostały na inwestycje drogowe (ok. 31 mln zł), w dalszej kolej-
ności znalazły się: gospodarka mieszkaniowa (ok. 5,2 mnl zł), 
oświata (ok. 4 mln zł), kultura fi zyczna i sport (ok. 3,6 mln zł), 
gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ok. 3,4 mln zł), 
ochrona zdrowia (ok. 0,9 mln zł).

Wydatki bieżące
Rosnące wpływy to również większe wydatki. W 2010 r. wynio-

sły blisko 49 mln zł, w latach 2011 i 2012 osiągnęły poziom ponad 
52 mln zł, w 2013 r. nastąpił wzrost do ponad 57 mln zł, a w budże-
cie na 2014 r. zostały zaplanowane na poziomie ponad 62 mln zł.

Wśród wyróżniających się pozycji znajdują się wydatki na:
 oświatę i wychowanie
 pomoc społeczną
 kulturę fi zyczną i sport
 administrację publiczną
 gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
 kulturę

…na pomoc najuboższym
Z roku na rok rosną wydatki na pomoc najuboższym miesz-

kańcom Płońska. W ciągu czterech lat kwota wzrosła o po-
nad 600 tys. zł. Środki przeznaczone były głównie na zasiłki 
rodzinne oraz różnego rodzaju dodatki (z tytułu urodzenia 
dziecka, opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu 
wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształ-
cenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia 
roku szkolnego, wielodzietności), pielęgnacyjne, stałe, okreso-
we, fundusz alimentacyjny, zasiłki i pomoc w naturze, składki 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne psychiatryczne, pogrzeby dla osób bez ubez-
pieczenia społecznego, pobyt w schroniskach dla osób bez-
domnych, dodatki mieszkaniowe, dożywianie dzieci w szko-
łach i  przedszkolach, dożywianie osób bez źródeł dochodu 
oraz zasiłki celowe na dożywianie.

…na sport i kulturę
Płońsk może pochwalić się dużymi wydatkami na sport 

i kulturę. Wynoszą one od 8 do 11 proc. rocznie! Środkami 
tymi dysponują głównie Miejskie Centrum Kultury, Miejskie 
Centrum Sportu i Rekreacji oraz Biblioteka Publiczna. W la-
tach 2010-2013 miasto wydało ponad 650 tys. zł na dofi nan-
sowanie klubów sportowych. Udostępniono również halę 
sportową, basen i boiska ORLIK do prowadzenia lekcji w-f 
i treningów sekcji sportowych.
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…na spłatę kredytów
W związku z ogromnymi potrzebami 

inwestycyjnymi miasto podjęło decyzję 
o zaciągnięciu dwóch kredytów na łącz-
ną kwotę 8,3 mln zł. Pozyskane środki 
pozwoliły między innymi na zakup par-
kometrów, wykup gruntów pod targowi-
sko, budowę parkingu przy MCSiR, bu-
dowę lodowiska – Biały Orlik, budowę 
i przebudowę ulic.

Od 2012 r. kwota zadłużenia regular-
nie spada.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.

9 924 117,89 zł 10 581 498,84 zł 11 133 285,79 zł  11 798 962,50 zł

WYBRANE ŹRÓDŁA DOCHODÓW WŁASNYCH W LATACH 2010-2013 
2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.

Opłata targowa 651 744,00 zł 758 558,00 zł 912 365,00 zł 933 040,00 zł

Opłata od środków transportu 462 398,50 zł 513 501,50 zł 594 405,81 zł 569 755,10 zł

Opłata za zezwolenia 
na sprzedaż napojów 

alkoholowych
518 822,53 zł 467 783,85  zł 544 485,22 zł 559 104,13 zł

LICZBA DZIECI I MŁODZIEŻY KORZYSTAJĄCEJ Z HALI SPORTOWEJ, BASENU 
I BOISK „ORLIK” W LATACH 2010-2013

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.

Liczba osób 67 070 80 220 67 030 99 322
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0
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2010

14 514 514 514 544 54 513 413 413 413 413 4131 22,022,022,022,00000014 54 544 5513 441313 43 22 02222 0000

16 316 316 36 36 36 36 3166 331 131 131 11 11 1331 1 13,013,013,013,0000000 16 816 873 073 089,089,00000
17 617 617 677 70 070 0070 07 63,063,03 0663,00007 617 670 070 063 03 000
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2013 2014
PLAN

Udziały miasta w podatku dochodowym 
od osób fi zycznych (PIT) w latach 2010-2013

Poziom zadłużenia (w proc.)
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Udziały miasta w podatku dochodowym 
od osób prawnych (CIT) w latach 2010-2013

Budżet
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Od dwóch lat liczba urodzeń utrzymuje się na tym 

samym poziomie, choć jest znacznie niższa niż cztery 

lata temu. Optymistycznie prezentuje się liczba 

podmiotów gospodarczych mających siedzibę na 

terenie Płońska.

Płońsk w liczbach
Płońsk w liczbach

82
TYLE PRZETARGÓW 

OD GRUDNIA 2010 DO MARCA 
2014 R. ZAKOŃCZYŁO SIĘ 
PODPISANIEM UMOWY

977
TYLE SEANSÓW FILMOWYCH 
ZORGANIZOWANO W LATACH 

2010-2014 W PŁOŃSKIM KINIE 
„KALEJDOSKOP”

862 
TYLU INTERESANTÓW PRZYJĄŁ 

W KADENCJI 2010-2014 
BURMISTRZ PŁOŃSKA

Ł 

8 
TYLE RAZY ŚWIĘTOWANO 

W PŁOŃSKU DNI PATRONA 
MIASTA – ŚW. MICHAŁA 

ARCHANIOŁA 
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Liczba urodzeń w poszczególnych latach:

T
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53
TYLE PROCENT TEJ LICZBY 

STANOWIĄ KOBIETY

230

210

180

150

120

90

60

30

0
2011

215

2010

217

2012

218

2013

227

2014
STAN NA

28.02.2014

36

Liczba zgonów w poszczególnych latach:
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Liczba aktów małżeństwa (dane Urzędu Stanu 
Cywilnego w Płońsku):
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Płońsk w liczbach

20 997
TYLE ROŚLIN JEDNOROCZNYCH 

ZOSTAŁO POSADZONYCH W LATACH 2010-2013

203
AŻ TYLE DRZEW ZOSTAŁO POSADZONYCH 

NA TERENIE PŁOŃSKA W 2012 R.

9 514,88 zł
TYLE WYNIÓSŁ  ŚREDNI KOSZT UTRZYMANIA 

DZIECKA W PŁOŃSKIM PRZEDSZKOLU

6 760,80 zł
– W SZKOLE PODSTAWOWEJ

9 450,95 zł
– W GIMNAZJUM W 2013 R.

110
TYLE PSÓW ODŁOWIONO 

W PŁOŃSKU 
W LATACH 2010-2014

13
TYLE IMPREZ SPORTOWYCH 

O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM 
ODBYŁO SIĘ W PŁOŃSKU 

W LATACH 2010-2014 

26 
TYLE PSÓW ZOSTAŁO 

ODDANYCH DO ADOPCJI 
W LATACH 2010-2014

10 
Z TYLOMA MIASTAMI 

PARTNERSKIMI 
WSPÓŁPRACUJE PŁOŃSK

24 
TYLE WYSTAW MOGLI 

OBEJRZEĆ PŁOŃSZCZANIE 
W GALERII „P” W CIĄGU 

OSTATNICH 4 LAT 17 
TYLE LAT ISTNIEJE 

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA 
DĘTA „CON GRAZIA” 

Z PŁOŃSKA  
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Stan podmiotów gospodarczych mających 
siedzibę na terenie Płońska:
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Liczba podmiotów gospodarczych, mających 
siedzibę na terenie Płońska, zarejestrowanych 
w poszczególnych latach:

* Stan na marzec 2014 r.
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Samorząd stawia na 
rozwój oświaty
Od lat znakiem fi rmowym 
płońskiego samorządu jest oświata. 
W kadencji 2010-2014 nie zapomniano 
o podnoszeniu jakości edukacji 
oraz o inwestycjach dla najmłodszych 
płońszczan. Edukacja to jednak nie 
tylko inwestycje. W latach 2010-2014 
zrealizowanych zostało wiele projektów 
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

W .Płońsku funkcjonuje pięć miejskich przedszkoli, dwie 
szkoły podstawowe oraz dwa gimnazja. Podobnie jak w 
poprzedniej kadencji, również w tej, gros inwestycji prze-

prowadzono właśnie w placówkach edukacyjnych. Wystarczy 
przypomnieć remonty i termomodernizację Szkoły Podstawowej 
nr 3, Gimnazjum Publicznego nr 1, a także budynku byłej szkoły 
w Goszczycach Średnich, który już wkrótce stanie się siedzibą 
ośrodka edukacyjno-profi laktycznego. (O inwestycjach czytaj na 
stronie 34).

Pamiętać warto również o bazie sportowej, która powstała 
przy szkołach: boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2, 
„Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz otwarte w końcu 
2013 r. lodowisko i skatepark.

BURMISTRZ PŁOŃSKA Z UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
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 „N@uka – dobry sposób na lepszą przy-
szłość” | kwota dofi nansowania 879 
821,00 zł | dofi nansowanie 850 496 zł

 Projekt zrealizowany został w obu płoń-
skich szkołach podstawowych i gimna-
zjach w roku szkolnym 2010–2011.

 Dofi nansowanie zostało przeznaczone 
m. in. na zajęcia z języków obcych, zaję-
cia wyrównawcze z przyrody i matema-
tyki, zajęcia komputerowe, psychologicz-
ne, doradztwo zawodowe. Uczestnicy 
projektu otrzymali bezpłatnie książki, 
zakupiono tablice interaktywne, projek-
tory multimedialne i komputery.

 „Mali i wielcy odkrywcy wiedzy” | pro-
jekt realizowany w Przedszkolu nr 1 | 
kwota dofi nansowania 48 038,00 zł.

 Przedszkolak i jego rodzice  na szlaku 
wiedzy | projekt realizowany w Przed-
szkolu nr 2 w Płońsku | kwota dofi nan-
sowania – 48 038,00 zł

 „Przedszkolak i jego rodzice na miarę 
jutra” | Projekt realizowany w Przed-
szkolu nr 3 w Płońsku | kwota dofi -
nansowania 48 038,00 zł

PROJEKT Y EDUK ACYJNE REALIZOWANE PODCZAS K ADENCJI  2010 -2014

fi nansowania 389 tys. zł na dodatko-
we zajęcia i wyposażenie

 Dziecięca akademia przyszłości 
– cztery projekty realizowane w obu 
płońskich szkołach podstawowych, ma-
jące na celu wyrównywanie szans eduka-
cyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 
różnic w jakości usług edukacyjnych.
| kwota dofi nansowania – 70 tys. zł na 
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

 „Cyfrowa Szkoła” – dotacja celo-
wa na zakup pomocy dydaktycznych 
do realizacji programów nauczania 
z  wykorzystaniem technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych w Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Płońsku | wartość projektu 
– 204 377,20 zł | kwota dofi nansowania 
160 tys. zł | wkład własny 44 377,20 zł.

 Indywidualizacja procesu naucza-
nia i  wychowania w  klasach I-III 
w  Szkołach Podstawowych nr 2 
i nr 3 w Płońsku w roku szkolnym 
2013/2014 | kwota dofi nansowania 
341 632,50 zł.

Edukacja to nie tylko infrastruktura. To przede 
wszystkim bogaty repertuar dodatkowych zajęć 
szkolnych wyrównujących szanse edukacyjne 
uczniów i umożliwiających im rozwinięcie 
swoich zainteresowań. Nie udałoby się to, 
gdyby nie środki pozyskane z zewnątrz.

 „Radość odkrywania wiedzy” | Pro-
jekt realizowany w Przedszkolu nr 4 
w Płońsku | kwota dofi nansowania 
– 48 338,00 zł

 „Mały Odkrywca w Przedszkolu” | Pro-
jekt realizowany w  Przedszkolu nr 5 
| kwota dofi nansowania – 48 038,00 zł

 „Mały Odkrywca” to projekt oparty na 
metodach polegających na nauce przez 
zabawę. Do jego głównych celów należa-
ło podniesienie poziomu wiedzy 75 dzieci 
poprzez opanowanie umiejętności czyta-
nia, pisania, rozwój myślenia, koncentra-
cji oraz odkrywanie własnych atutów. 
To także ogromna szansa dla rodziców, 
którzy zwiększyli swoją wiedzę na temat 
rozwoju psychofi zycznego i nauczycieli, 
którzy mogli poznać i opanować innowa-
cyjne narzędzia edukacyjne.

 Projekt przewidywał ponadto zakup 
podręczników i materiałów dydaktycz-
nych dla dzieci, laptopów z rzutnikami 
i ekranami.

 Indywidualizacja nauczania w klasach 
I-III szkół podstawowych | kwota do-
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Miejskie dotacje 
dla niepublicznych 
przedszkoli
Co roku na niepubliczne przedszkola i punkty 

przedszkolne miasto Płońsk przekazuje coraz wyższą 

dotację.  Z roku na rok zwiększa się też ich liczba.

Do 2009 roku w Płońsku funkcjo-
nowało 5 przedszkoli samorzą-
dowych, do których uczęszczało 

przeszło 500 dzieci. Oferta była jednak 
niewystarczająca, więc zachęciliśmy 
prywatne podmioty do tworzenia niepu-
blicznych przedszkoli oraz innych form 
wychowania przedszkolnego.

Upowszechnienie wychowania przed-
szkolnego to niezwykle istotny aspekt 
polityki miejskiej w zakresie efektywne-
go zarządzania oświatą.

„Bóg – Honor – Ojczyzna” to konkurs 
adresowany do uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów, którego celem jest 
kształtowanie postaw patriotycznych 
i rozwijanie zainteresowań plastycznych, 
literackich, recytatorskich i muzycznych. 

„Moje miasto Płońsk” to literacko-pla-
styczny konkurs poświęcony historii i te-
raźniejszości Płońska. Biorą w nim udział 
uczniowie płońskich szkół i przedszkoli. 

Zbudowanie pomostu pomiędzy prze-
szłością a współczesnością to również 
główny cel „Samorządowego Konkursu 
Wiedzy o Płońsku”. Współzawodnictwo 
o nagrodę główną konkursu odbywa się 
w formie drużynowej.    

Oświata

W latach 2010–2013 
do niepublicznych przedszkoli  
i punktów przedszkolnych 
przekazaliśmy dotacje 
w następujących wysokościach:

w 2010 – 571 327,00 zł 
w 2011 – 1 183 867,13 zł 
w 2012 – 1 495 240,19 zł
w 2013 – 1 746 539,70 zł 

Płońskie konkursy szkolne

Czy wiesz, że w Płońsku funkcjonuje razem dwanaście niepublicznych punktów przedszkolnych i niepublicznych przedszkoli wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych w Gminie Miasto Płońsk.* * Stan na 12 marca 2014 r.

LEKCJA POKAZOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

Z WYKORZYSTANIEM TABLICY INTERAKTYWNEJ

BURMISTRZ ZE ZWYCIĘZCAMI KONKURSU MOJE MIASTO PŁOŃSK – 2013 R.
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To, czego nauczy się dziecko, będzie umiał dorosły. 

Wiedzą o tym płońskie przedszkolaki. Dzięki pasji 

i zaangażowaniu nauczycieli oraz  świetnej bazie 

dydaktycznej, nauka to dla nich doskonała zabawa 

i wspaniała przygoda.

Rozwój to podstawa
W  Płońsku funkcjonuje pięć publicz-

nych przedszkoli. Z  roku na rok rosną 
nakłady fi nansowe przeznaczane przez 
miasto na ten cel, bo wiadomo, że pierw-
sze lata w edukacji dziecka są najważniej-
sze. Dlatego oferta edukacyjna w płoń-
skich przedszkolach jest coraz bogatsza. 
Nauczyciele, rozwijając swoje umiejętno-
ści i podnosząc kwalifi kacje, poszerzają 
możliwości rozwoju swoich podopiecz-
nych. Dzieci uczęszczające do płońskich 
przedszkoli mają zapewniony dostęp do 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych, 
a także możliwość uczestniczenia w za-
jęciach językowych, komputerowych, lo-
gopedycznych, tanecznych, z gimnastyki 
korekcyjnej i religii.

Poza tym wszystkie przedszkola biorą 
udział w  wielu projektach ogólnopol-
skich albo realizują własne autorskie 
programy językowe, logopedyczne, arty-
styczne i społeczne.

Wszystko dlatego, aby przy współpracy 
z rodzicami tworzyć z dziecka aktywne-
go, twórczego, myślącego, wrażliwego 
i otwartego człowieka.

Kulturalne przedszkolaki
Płońskie przedszkolaki ani myślą za-

mykać się w czterech ścianach. Bardzo 
aktywnie uczestniczą w  życiu miasta, 
biorąc udział w konkursach, projektach 
i wydarzeniach na terenie miasta. Wy-
stępują na scenie płońskiego kina, swo-
imi występami uświetniają chociażby 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, i podczas kulturalnych lub spor-
towych imprez plenerowych.

Oświata

PRZEDSZKOLE NR 1 W PŁONSKU

PRZEDSZKOLE NR 1 W PŁONSKU

Z życia przedszkolaka

W 2013 r. w Collegium No-
vum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w  Krakowie Gmina 
Miasto Płońsk otrzymała cer-
tyfikat „Samorządowy Lider 
Edukacji” przyznany w III edy-
cji Ogólnopolskiego Programu 
Certyfi kacji Gmin i Powiatów 
Rzeczypospolitej Polskiej przez 
Komisję Ekspertów reprezentujących 
środowiska akademickie.

Dokumenty poświadczające pozytyw-
ny wynik postępowania akredytacyjnego 
przeprowadzonego przez Fundację Roz-
woju Edukacji i  Szkolnictwa Wyższego 
wręczono przedstawicielom 52 gmin i po-
wiatów, które wyróżniają się osiągnięciami 
w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowa-

niu wysokich standardów edu-
kacyjnych i  budowaniu wiedzy 
o  gospodarce wiedzy na poziomie 
lokalnym.

Certyfikat „Samorządowy Li-
der Edukacji” przyznaje się gmi-
nom i powiatom, które uzyskały 
w  procedurze certyfikacyjnej 
co najmniej 65 punktów na 100 

możliwych.
Patronat honorowy nad Ogólnopolskim 

Programem Certyfi kacji Gmin i Powiatów 
Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy 
Lider Edukacji” sprawował prof. Jerzy Buzek 
– Przewodniczący Parlamentu Europejskie-
go w latach 2009 – 2012.

Ten sam tytuł Gmina Miasto Płońsk 
otrzymała w roku 2011 r.

Samorządowy Lider Edukacji
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Z roku na rok rosną środki Gminy Miasta Płońsk 

przeznaczone na działania Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Zwiększa się również ilość 

wypłacanych dodatków mieszkaniowych, 

osób objętych dożywianiem i dzieci korzystających 

z wypoczynku letniego organizowanego 

i fi nansowanego przez miasto.

Wspieramy 
potrzebujących 

Świadczenia pomocy społecznej to 
przede wszystkim zaspokajanie pod-
stawowych potrzeb osób zamieszkują-

cych na terenie Płońska, które nie radzą so-
bie w podstawowych sprawach życiowych. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
pomaga w przypadkach ubóstwa, sieroc-
twa, bezrobocia, bezdomności, niepeł-
nosprawności bądź długotrwałej ciężkiej 
choroby. Do zadań Ośrodka należy rów-
nież wspomaganie  osób opuszczających 
zakłady karne lub placówki opiekuńczo-
-wychowawcze, bądź  dotkniętych alko-
holizmem lub narkomanią.

Wyżej wymienione obszary finanso-
wane są z budżetu miejskiego, część zaś-
-ze środków rządowych. Niektóre z nich 
mają charakter obowiązkowy, a inne fa-
kultatywny. 

Jednak z uwagi na fakt, iż miasto stać 
jest na solidaryzm społeczny, samorząd 
stara się zaspakajać nie tylko podstawo-
we  potrzeby mniej zamożnych płońsz-
czan.

Do najważniejszych działań MOPS-u 
należy zaliczyć: 
 zapewnienie posiłku i  niezbędnego 

ubrania osobom tego pozbawionym;

 przyznawanie i  wypłacanie zasiłków 
okresowych oraz zasiłków celowych, 
w tym również na pokrycie wydatków 
na świadczenia zdrowotne osobom bez-
domnym oraz innym osobom niemają-
cym prawa do świadczeń z ubezpiecze-
nia zdrowotnego w NFZ ;

 opłacanie składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe za osoby, które 
zrezygnują z zatrudnienia w związku 
z  koniecznością sprawowania osobi-
stej opieki nad ciężko chorym człon-
kiem rodziny;

 praca socjalna – jako profesjonalne, 
zorganizowane działanie o charakte-
rze prospołecznym, pomoc między-
ludzka, wykonywana przez pracowni-
ków socjalnych, poprzez bezpośredni 
kontakt z  osobami potrzebującymi 
pomocy w  formach: poradnictwa 
specjalistycznego, interwencji kryzy-
sowej, rodzinnego wywiadu środowi-
skowego, organizowanie i świadcze-
nie usług opiekuńczych, dożywianie 
dzieci i inne formy pomocy skierowa-
ne do osób potrzebujących.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

MIEJSKA WIGILIA
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DZIAŁANIE MOPS PŁOŃSK 2010 2011 2012 2013

Liczba dzieci objętych dożywianiem w płońskich 
przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach  
i szkołach ponadgimnazjalnych

172 195 248 217

Liczba osób dorosłych objętych pomocą w formie 
dożywiania

18 26 85 117

PODZIAŁ BUDŻETU 2010 2011 2012 2013

Środki fi nansowe na realizację 
zadań  MOPS w Płońsku.

8 485 043,00 8 450 399,00 8 793 686,00 9 061 018,00

Środki własne Gminy Miasto Płońsk 2 568 637,00 2 582 943,00 2 704 501,00 3 036 043,00

DZIAŁANIE MOPS PŁOŃSK 2010 2011 2012 2013

Liczba wypłaconych dodatków 
mieszkaniowych

4493 4362 4507 4785

Wydatkowane na ten cel środki 
z budżetu miasta

729 466,00 768 225,00 887 183,00 1 002 075,00

Pomoc w całości fi nansowana z budżetu miasta w formie dodatków mieszkaniowych dla osób najuboższych, które nie są w stanie ponosić 

pełnych kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania

DZIAŁANIE MOPS PŁOŃSK 2010 2011 2012 2013
Organizacja usług opiekuńczych opie-
kunek domowych dla osób starszych, 
samotnych, niepełnosprawnych

108 88 93 103

Pomoc w sfi nansowaniu oraz zorga-
nizowaniu wypoczynku letniego dla 
dzieci z terenu miasta m.in. na obozie 
w Goszczycach, półkoloniach, obozach 
harcerskich i koloniach CARITAS

52 70 49 124

Organizacja choinki noworocznej 
oraz przygotowywanie paczek dla dzieci 
niepełnosprawnych, wychowanków 
Domu Dziecka w Płońsku oraz dzieci 
z najuboższych rodzin, korzystających 
z pomocy MOPS w Płońsku

300 300 300 300

Współorganizowanie Wigilii dla mieszkańców Płońska

Wydatki 20 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00

Podczas Wigilii miejskiej wydanych 
zostało do konsumpcji

1000 porcji
kapusty 

wigilijnej 
4000 pierogów 

z kapustą 
i grzybami

1500 porcji
czerwonego 

barszczu 

1000 porcji
kapusty 

wigilijnej 
4000 pierogów 

z kapustą 
i grzybami

1500 porcji 
czerwonego 

barszczu 

1000 porcji
kapusty 

wigilijnej 
4000 pierogów 

z kapustą 
i grzybami

1500 porcji 
czerwonego 

barszczu 

1000 porcji
kapusty 

wigilijnej 
4000 pierogów 

z kapustą 
i grzybami

1500 porcji 
czerwonego 

barszczu 

AKTYWIZUJEMY 
PODOPIECZNYCH 
MOPS

W ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój 
i upowszechnienie aktywnej integra-
cji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Płońsku  od wielu lat aktywizuje bezro-
botnych poprzez organizowanie szkoleń 
systemowych p.t. „Wspieranie aktyw-
ności zawodowej podopiecznych MOPS 
w Płońsku”.

Przeprowadzone szkolenia:
 obsługa kasy fi skalnej,
 przedstawiciel handlowy,
 prawo jazdy kat. B,
 obsługa wózków widłowych,
 fl orysta

ZAJĘCIA Z FLORYSTYKI

ZAJĘCIA Z FLORYSTYKI

Dzięki pomocy holenderskiej gminy 
Oldambt, do Płońska trafi ły wózki elektryczne 
dla osób niepełnosprawnych. Otrzymali  je pod-
opieczni MOPS i TPD w Płońsku. 

Pojazdy ułatwiają poruszanie się osobom nie-
pełnosprawnym. Obsługiwane są manualnie 
w sposób instynktowny. Są bezpieczne i wy-
godne, rozwijają prędkość do 20 km/h. PRZEKAZANIE WÓZKÓW

Podczas czterech 

Wigilii miejskich 

wydano łącznie 16 tys. 

pierogów, 6 tys. porcji 

czerwonego barszczu 

i 4 tys. porcji kapusty 

wigilijnej

Na realizację w/w  projektu pozyskano 
środki unijne w wysokości: 

2010 r. =  154 593,00 zł,
2011 r. =  144 122,00 zł,
2012 r. =  126 862,00 zł, 
2013 r. = 138 814,00 zł.
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Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Działania z tego zakresu prowadzone są w ramach Punktu 

Konsultacyjno – Informacyjnego ds. alkoholizmu oraz Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 
Pracownicy Punktu:

 motywują osoby uzależnione od alkoholu do podjęcia terapii od-
wykowej w placówkach leczenia uzależnień,

 motywują osoby pijące ryzykownie i szkodliwie do zmiany szko-
dliwego wzorca picia,

 udzielają pomocy psychologicznej członkom rodzin z problemem 
alkoholowym,

 tworzą i aktualizują bazę danych na temat dostępnych miejsc 
pomocy, kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu 
miasta, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny,

 przyjmują wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych o sądowe zobowiązanie do leczenia 
odwykowego.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych:
 rozpatrują wnioski w sprawie zobowiązania do leczenia odwyko-

wego osób uzależnionych od alkoholu,
 kierują do Sądu Rejonowego w Płońsku wnioski dotyczące zobo-

wiązania do poddania się leczeniu odwykowemu,

Punkt Profi laktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

W Punkcie Profi laktyki Uzależnień 

i Pomocy Rodzinie można dowiedzieć 

się, jak unikać społecznych 

i zdrowotnych zagrożeń związanych 

z używaniem środków 

psychoaktywnych. Pomocą 

obejmowane są osoby uzależnione

oraz ich rodziny, a także ofi ary 

przemocy domowej. 

ROK
LICZBA 

UDZIELONYCH 
KONSULTACJI OGÓŁEM

LICZBA 
PIERWSZORAZOWYCH 

ZGŁOSZEŃ

LICZBA WNIOSKÓW 
SKIEROWANYCH 

DO SĄDU

2011 123 38 27

2012 119 28 24

2013 122 24 23

OGÓŁEM 364 90 74

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w latach 2011-2013 w liczbach

Liczba udzielonych 
konsultacji 
w latach 2011-2013
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 wydają opinie o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napo-
jów alkoholowych z Uchwałą Rady Miejskiej dla przedsiębiorców 
ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż i/lub podawanie napo-
jów alkoholowych,

 kształtują świadomość społeczeństwa i przedsiębiorców w zakre-
sie przepisów zakazujących sprzedaży alkoholu osobom nielet-
nim.

Przeciwdziałanie narkomanii
Działania z tego zakresu prowadzone są w ramach Punktu 

Konsultacyjno – Interwencyjnego ds. narkomanii.
Pracownik Punktu – terapeuta uzależnień od narkomanii:

 przeprowadza konsultacje, podczas których diagnozował pro-
blem uzależnienia od narkotyków, 

 motywuje do podjęcia leczenia osób uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych,

 prowadzi terapię dla osób nadużywających narkotyków,
 udziela wsparcia osobom, które ukończyły leczenie w stacjonar-

nych ośrodkach terapii uzależnień,
 prowadzi terapię  z osobami będącymi w nawrocie choroby,
 udziela wsparcia i psychoedukacji członkom rodzin osób sięgają-

cych po narkotyki.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Działania z tego zakresu prowadzone są w ramach Punktu 

Konsultacyjno – Interwencyjnego ds. przemocy w rodzinie oraz 
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie.

Pracownicy Punktu udzielają pomocy prawnej i psycholo-
gicznej rodzinom, w których istnieje przemoc domowa.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów reprezentu-
jących służby i instytucje włączone do lokalnego systemu prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie. Oferuje pomoc w ramach 
procedury Niebieskiej Karty i realizuje swoje zadania poprzez 
działania grup roboczych. 

Punkt Profi laktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

ROK

LICZBA 
UDZIELONYCH 
KONSULTACJI 

OGÓŁEM

LICZBA 
PIERWSZO-
RAZOWYCH 
ZGŁOSZEŃ

2011 329 15

2012 217 10

2013 267 17

OGÓŁEM 813 42

Przeciwdziałanie 
narkomanii 
w latach 2011-2013

ROK

LICZBA 
UDZIELONYCH 
KONSULTACJI 

OGÓŁEM

LICZBA 
PIERWSZO-
RAZOWYCH 
ZGŁOSZEŃ

2011 69 27

2012 69 44

2013 154 64

OGÓŁEM 292 135

Przeciwdziałanie 
przemocy 
w rodzinie 
w latach 2011-2013

Liczba udzielonych 
konsultacji 
w latach 2011-2013
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Punkt Profi laktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Pomoc w sytuacjach kryzysowych i socjoterapia
Działania z tego zakresu prowadzone są w formach:

 pomocy psychologicznej  dla osób dorosłych doświadczających 
aktualnie sytuacji kryzysowych, 

 psychoterapii indywidualnej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików 
(DDA),

 grupowych zajęć socjoterapeutycznych w świetlicy „Parasol”.

Pomoc udzielana jest przez psychologa–psychoterapeutę oraz 
socjoterapeutów.

Zestawienie pokazuje wzrost liczby osób korzystających 
w  Punkcie Profilaktyki z  pomocy psychologicznej i  psycho-
terapii. Wzrosła też liczba konsultacji, co wskazuje na fakt, że 
znaczna część udzielanej pomocy psychologicznej ma charakter 
długoterminowej terapii.

Zajęcia socjoterapeutyczne skierowane były do uczniów szkół 
podstawowych. Miały charakter psychoedukacyjny z elementa-
mi terapeutycznymi.

Głównym celem zajęć było wzmacnianie u  dzieci umiejęt-
ności społecznych pomocnych w  budowaniu dobrych relacji 
z rówieśnikami i dorosłymi oraz kształtowanie postaw wzmac-
niających dążenie do zdrowego stylu życia i przez to obniżanie 
ryzyka sięgania po środki psychoaktywne.

W latach 2011 – 2013 zajęcia prowadzone były w sześciu gru-
pach socjoterapeutycznych. Pomocą socjoterapeutyczną objęto 
64 dzieci, w koloniach socjoterapeutycznych uczestniczyło 105 
dzieci (Zakopane, Władysławowo, Rzucewo).

Poniżej przedstawione zostały koszty poniesione w poszcze-
gólnych latach na organizację wypoczynku letniego:

2011 r. – 33 950, 00 zł, Zakopane, 
2012 r. – 29 965, 00 zł, Władysławowo, 
2013 r. – 29 467, 00 zł, Rzucewo. 

Liczba udzielonych 
konsultacji w obszarze 
pomocy w kryzysie
w latach 2011-2013
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ROK

LICZBA 
UDZIELONYCH 
KONSULTACJI 

OGÓŁEM

LICZBA 
PIERWSZO-
RAZOWYCH 
ZGŁOSZEŃ

2011 126 8

2012 83 10

2013 267 31

OGÓŁEM 476 49

Pomoc w kryzysie 
podejmowana 
w latach 2011-2013

Profi laktyka uzależnień
Punkt Profi laktyki w latach 2011-2013 prowadził działalność 

edukacyjno-szkoleniową z zakresu profi laktyki uzależnień skie-
rowaną do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.

PIKNIK INTEGRACYJNY
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Punkt Profi laktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Liczba uczniów szkół 
podstawowych objętych 
działaniami 
profi laktycznymi 
w latach 2011-2013
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działaniami 
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w latach 2011-2013
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ROK LICZBA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

LICZBA UCZNIÓW 
GIMNAZJÓW

LICZBA 
NAUCZYCIELI LICZBA RODZICÓW KOSZTY REALIZACJI DZIAŁAŃ 

PROFILAKTYCZNYCH

2011 570 900 0 315 25 000, 00 zł

2012 1230 1070 205 195 30 500, 00 zł

2013 1650 740 115 310   43 000, 00 zł

OGÓŁEM 3450 2710 320 820 98 500, 00 zł

ROK

LICZBA DZIECI 
UCZESTNICZĄCYCH 

W ZAJĘCIACH SOCJO-
TERAPEUTYCZNYCH

LICZBA DZIECI 
UCZESTNICZĄCYCH 

W KOLONIACH 
WYJAZDOWYCH

2011 18 35

2012 22 35

2013 24 35 

OGÓŁEM 64 105

Liczba dzieci 
objętych socjoterapią 
i uczestniczących 
w  letnich koloniach 
socjoterapeutycznych.

Liczba osób objętych działaniami profi laktycznymi w latach 2011-2013

Oto najczęstsze formy działań:
 rekomendowane i autorskie programy profi laktyczne
 warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne
 spektakle i koncerty profi laktyczne
 warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze rodziców
 wywiadówki profi laktyczne dla rodziców
 szkolenia rad pedagogicznych
 szkolenia dla różnych grup zawodowych
 festyny i pikniki rodzinne
 udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno–profi laktycznych
 edukacja publiczna

Punkt Profi laktyki realizował następujące programy profi lak-
tyczne: „Archipelag Skarbów”, „Odczuwaj, ufaj, mów” , „Noe” , 
„Tak czy nie”, „Zanim spróbujesz”.

W latach 2011-2013 Punkt Profi laktyki Uzależnień i Pomocy 
Rodzinie brał udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyj-
no-profi laktycznych:
 „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – kampania dotycząca problematyki 

uzależnień (alkoholizm, narkomania, dopalacze, napoje energe-
tyzujące),

 „Postaw na Rodzinę” – kampania dotycząca wzmacniania więzi 
rodzinnych,

 „Reaguj na Przemoc” – kampania dotycząca przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie,

 „Pozory mylą, dowód nie” – kampania dotycząca ograniczania 
dostępu do alkoholu osobom nieletnim.

Poza tym Punkt Profi laktyki współorganizował festyny ro-
dzinne dla mieszkańców Płońska (piknik „Postaw na Rodzinę”, 
festyn z okazji Dnia Dziecka „Mama, Tata, Ja – miasto dzieciom”).

Każdego roku Punkt Profilaktyki w  ramach akcji „Lato 
w mieście” włącza się w organizację obozu letniego w Ośrodku 
w Goszczycach i półkolonii (fi nansowanie wycieczek, program 
profi laktyczny, wyjścia na basen, sprzęt sportowy itp.).

Liczba rodziców 
objętych działaniami 
profi laktycznymi 
w latach 2011-2013
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Liczba nauczycieli 
objętych szkoleniami 
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ŚWIETLICA „PARASOL” GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE
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Kluby sportowe, parafi e 

i stowarzyszenia 

w ciągu ostatnich czterech 

lat  w ramach dotacji 

na realizację zadań 

z pożytku publicznego 

otrzymały na swoją 

działalność w sumie 

ponad 550 tys. zł.

Miasto potrafi  
się dzielić

W .trwającej jeszcze kadencji dzie-
więtnaście instytucji działających 
na terenie Płońska otrzymało do-

tacje na realizowanie zadań z pożytku pu-
blicznego. Największe środki przeznaczone 
zostały na działalność sportową. Na lekką 
atletykę, karate, piłkę nożną, siatkówkę 
oraz inne dyscypliny sportu – w sumie 
418 307,00 zł.

Sport to jednak nie jedyna dofinan-
sowywana przez miasto dziedzina. Na 
pomoc dzieciom i młodzieży niepełno-
sprawnej oraz ich rodzinom w ramach 
tych samych środków  wydanych zostało 
35.400,00 zł. 

Harcerze na organizację obozów i ak-
cji letnich  otrzymali od miasta w sumie 
23 000,00 zł, a obydwie płońskie parafi e 
na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-
-wychowawczej, warsztaty plastyczne dla 
dzieci z rodzin zagrożonych wyklucze-
niem społecznym oraz kolonie twórcze 
uzyskały 78 000,00 zł. 

4 000,00 zł przeznaczone zostały na po-
moc rodzinom i osobom w trudnej sytu-
acji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych osób poprzez wsparcie żywnościowe.

Kwoty przyznane instytucjom 
na realizację zadań  z pożytku 

publicznego w poszczególnych la-
tach (stan na 30 kwietnia 2014 r.):

– 2011 r. – 172 748,02 zł
– 2012 r. – 114 634,00 zł
– 2013 r. – 127 307,00 zł
– 2014 r. – 163 300,00 zł

SUMA: 577 989,02 zł

ZAJĘCIA PLASTYCZNE PROWADZONE PRZEZ WOLONTARIUSZY Z GIMNAZJUM NR 2

ORGANIZACJE, KTÓRYM PRZYZNANO ŚRODKI W LATACH 2011-2014:
 Międzyszkolny Klub Sportowy DURASAN
 Pływacki Uczniowski Klub Sportowy w Płońsku
 Płońskie Towarzystwo Brydża Sportowego „Impas” w Płońsku
 Klub Sportowy „Tęcza 34” Płońsk
 Klub Sportowy Budowlani Boxing Team Płońsk
 Uczniowski Klub Sportowy Karate –Do
 Uczniowski Klub Sportowy „Rutki Płońsk”
 Płońskie Towarzystwo Siatkówki PTS Płońsk
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnospraw-

nej Ruchowo w Płońsku
 Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Bądźmy razem” w Płońsku
 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód „Północne Mazowsze”
 Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego
 Związek Harcerstwa Polskiego Hufi ec Płońsk
 Parafi a Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku
 Fundacja Football School
 Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie
 Parafi a Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Płońsku
 Dziewczęca Akademia Futbolu Płońsk
 Klub Sportowy ROMEX Płońsk

Pożytek publiczny
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Bezrobocie

W ramach współpracy 

z Powiatowym Urzędem 

Pracy w latach 2010-2014 

Urząd Miejski w Płońsku  

stworzył ponad 170 

miejsc pracy.

Płońsk walczy 
z bezrobociem

Powiatowy Urząd Pracy realizując 
swoje zadania, ma możliwość re-
fundowania pracodawcom części 

kosztów poniesionych na zatrudnienie 
pracowników. Urząd Miejski w Płońsku 
chętnie korzysta z tej możliwości, za-
trudniając bezrobotnych mieszkańców 
miasta.

W ramach tej współpracy w latach 
2010-2014 Urząd Miejski stworzył 171 
miejsc pracy, po zakończeniu refundacji, 
z własnych środków  na umowach trzy-
miesięcznych lub dłuższych w Urzędzie 
zatrudnienie znalazło 80 osób. Większość 
spośród tych osób zatrudniana była przy 
pracach porządkowych na terenie miasta 
i do obsługi targowiska miejskiego.

Liczba osób zatrudniana w UM 
w latach 2010-2014 w ramach 

współpracy z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Płońsku

Roboty publiczne – 115 osób

Prace interwencyjne – 39 osób

Staże – 17 osób

PRACE NA MIEJSKIM TARGOWISKU

20

STAŻ W URZĘDZIE MIEJSKIM
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Miasto przyjazne rodzicom

Rodzina na 
piątkę
Już 350 osób korzysta z płońskiego programu 

„Rodzina 5+”. 20 494,53 zł to kwota rabatu, jakiego 

miasto udzieliło osobom biorącym udział w programie.

19 maja 2011 r. Rada Miejska w Płoń-
.sku podjęła uchwałę w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta 

Płońska programu „RODZINA 5 +”. 
To kolejny element polityki społecz-

nej realizowanej przez samorząd miasta. 
Uprawnionymi do uzyskania ulg są człon-
kowie rodzin wielodzietnych mieszkający 
na terenie Płońska. Program ma na celu 
wspieranie tych rodzin oraz kształtowanie 
ich pozytywnego wizerunku.

Poprzez „Rodzinę Wielodzietną” rozu-
mie się rodzinę zamieszkałą na terenie 
Płońska, składającą się z rodziców lub 
jednego rodzica, mających na utrzymaniu 
troje i więcej dzieci w wieku do 18 lub 24 
roku życia (w przypadku gdy dziecko uczy 
się lub studiuje).

Aktualnie z kart Rodzina 5+ korzysta 
ponad 60 rodzin, około 350 osób.

W ramach projektu miasto oferuje 50 
% zniżki na bilety do kina „Kalejdoskop”, 
zakup biletów na wszystkie płatne imprezy 
sportowe i kulturalne realizowane przez 
miasto oraz zakup biletów wstępu na ba-
sen, halę sportową i inne płatne obiekty 
sportowe.

Łączna kwota rabatów 
udzielonych podczas korzystania 
z Miejskiego Centrum Sportu 
i Rekreacji:
– w roku 2011 – 2107,33 zł
– w roku 2012 – 6428,80 zł
– w roku 2013 – 10 981,40 zł 

Łączna kwota rabatów 
udzielonych podczas korzystania 
z Miejskiego Centrum Kultury:
– w roku 2011 – 112,00 zł
– w roku 2012 – 365,00 zł
– w roku 2013 – 500,00 zł

Do programu Rodzina 5 + przystąpili 
również lokalni przedsiębiorcy:
 Gabinet stomatologiczny Grażyna Chmieliń-

ska, ul. Lipowa 2 d, oferuje zniżki na leczenie 

ortodontyczne,

 Sklep PICOLO, ul. Grunwaldzka 16 oferu-

je rabat w wysokości 5 % na cały asortyment 

(odzież dziecięca) oraz 15% zniżki na zakupy 

powyżej 100 zł,

 Salon fryzjerski Beata Żabowska, ul. Wolności 

23 oferuje 5% zniżki na wszystkie usługi fry-

zjerskie,

 Biuro Regionalne ORIFLAME Anna Lewan-

dowska, ul. Wyszogrodzka 7A oferuje 5% ra-

batu przy zamówieniu kosmetyków z katalogu 

ORIFLAME, 10% rabatu przy zamówieniu ko-

smetyków powyżej 100 zł oraz 23% rabatu dla 

nowych klubowiczów i konsultantów,

 Restauracja „Zielony Zakątek”, ul. 19 Stycznia 

12 oferuje 10% zniżki na gastronomię z wyłą-

czeniem alkoholi,

 Sklep z bielizną Jankowscy oferuje 10% rabatu 

na cały asortyment,

 Sklep Jubilerski AURA Hanna Dworakowska, 

pl. 15 Sierpnia 15 oferuje 5% zniżki na cały 

asortyment,

 Verona Ristorante, Piotr Poryziński, ul. Mło-

dzieżowa 31 – rabat 10% na usługi i produkty 

gastronomiczne dostępne w pizzeri.

Więcej informacji na www.plonsk.pl
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Inwestycje infrastrukturalne

To nie przypadek. Inwestycje drogowe w ostatnich latach stały się symbolem zmian w naszym kraju. Powstają nie tylko 
autostrady, ale także drogi gminne i miejskie. Oprócz obwodnicy wschodniej, inwestycji mającej dla Płońska znaczenie 
strategiczne, w tej kadencji powstały nowe ulice osiedlowe, a drogi wymagające naprawy zostały wyremontowane. 
Wybiegając w przyszłość, możemy myśleć powoli o obwodnicy zachodniej.

Środki własne 
– 2 961 128,61 zł

Dofi nansowanie w ramach NPBDL 
– 2 722 548, 00 zł  
(maksymalna kwota)

Łączna kwota inwestycji 
– 5 683 676,61 zł

Jesionowa, Lipowa, Nadrzeczna, Wspólna, 
Poprzeczna, Krzywa, Słoneczna. Te ulice o łącznej 
długości prawie 2 km, zostały wyremontowane 
w 2013 r. i 2014 r. za kwotę 1 283 913,75 zł.

Wiejska, Zielona, Łąkowa 

Remont ulic

Ponad 3 km ulic zostało wybudowanych 
w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg 
Lokalnych. Dzięki udziałowi środków rządowych 
wybudowano m.in. ul. Wiejską, Baśniową, Zieloną, 
Graniczną. Przebudowano również ulicę Wieczorków. 

UL. ZIELONA

UL. WIECZORKÓW PRZED REMONTEM

UL. JESIONOWA UL. 40-LECIA PRLUL. KRZYWA

UL. WIECZORKÓW PO REMONCIE
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Obwodnica wschodnia

Przełomowa inwestycja drogowa 
w  Płońsku – obwodnica wschod-
nia im. Żołnierzy Wyklętych, która 

przebiega wzdłuż trasy nr 7, zmieniła nie 
tylko obraz Płońska, lecz przede wszyst-
kim odciążyła ruch na ulicach w centrum 
miasta.

Inwestycja zrealizowana została w ra-
mach projektu „Poprawa układu komu-
nikacyjnego miasta Płońska – budowa 
drogi gminnej projektowanej obwodnicy 
w Płońsku od ul. Targowej do ul. Klono-
wej” wraz z przebudową ulicy Klonowej. 
Współfi nansowana była z funduszy Unii 
Europejskiej – ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego. 
Wartość inwestycji to ok. 18 mln zł w tym 
środki UE – ponad 14 mln zł.

Wykonawcą robót budowlanych było, 
wyłonione w  drodze przetargu, konsor-
cjum fi rm: Lider – PRDM Sp. z o.o. w Płoń-
sku oraz Warszawskie Przedsiębiorstwo 
Mostowe MOSTY S.A. – Partner.

W listopadzie 2011 

roku oddano do użytku 

obwodnicę wschodnią 

łączącą ulicę Targową 

z ulicą Grunwaldzką. 

To największa inwestycja 

drogowa w kadencji 

2010-2014.

Połączyliśmy północ 
z południem
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Obwodnica wschodnia

OBWODNICA W LICZBACH:

Długość – 1518 m Nowy odcinek – 1230 m

Szerokość jezdni – 7 metrów / 2 pasy ruchu

Dwustronne chodniki ze ścieżkami 
rowerowymi – szerokość 2,50 m

Most dwuprzęsłowy żelbetowy: 
rozpiętość w osiach podpór – 36,00 m, 
szerokość – 14,80 m

Skrzyżowania: pierwsze – z ul. Sienkiewicza, drugie 
 – z ul. Targową, trzecie – z ul. 19-tego Stycznia

48 miejsc parkingowych oraz 2 miejsca 
dla niepełnosprawnych od zachodniej strony
nieruchomości gminy Płońsk.

Na całej długości budowa kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia drogowego.

2008 2010 2011 2012

P O D S T A W O W E  D A T Y

13 października 2008 r.
złożenie wniosku 
o dofi nansowanie

24 marca 2010 r.
podpisanie umowy 
na dofi nansowanie

30 września 2011 r.

zakończenie budowy

23 listopada 2011 r.
pozwolenie 

na użytkowanie

10 kwietnia 2010 r.

rozpoczęcie budowy

28 października 2011 r.

odbiór robót

25
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niejszym i największym elementem pro-
jektu było przebudowanie ulicy Płockiej, 
która obejmuje odcinek miejski (od pl. 15 
Sierpnia do skrzyżowania z ul. Kopernika 
i Kolejową) i odcinek powiatowy. Przebu-
dowany odcinek ul. Płockiej ma początek 
w centrum miasta, a kończy się na skrzy-
żowaniu z  ul. Mazowiecką. W  zakre-
sie ulicy Płockiej nastąpiła przebudowa 
trzech rond.

22 lipca 2010 r. podpisana została 
umowa o  dofinansowanie pro-
jektu pn. „Rewitalizacja infra-

struktury drogowej czynnikiem rozwoju 
Płońska i  powiatu płońskiego” – projekt 
wspólny Starostwa Powiatowego (lider) 
i Gminy Miasto Płońsk (partner).

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 
10 325 971,91  zł, w tym wartość inwestycji 
dot. odcinka powiatu wynosi 7 228 178,25 
zł oraz wartość inwestycji dot. odcinka 
miasta 3 097 793,66  zł. Wartość dofi nan-
sowania z Europejskiego Funduszu Roz-
woju regionalnego w  ramach RPO WM 
– 8 691 751,17  zł (85% kosztów kwali-
fi kowanych).

Wkład własny finansowy poniesiony 
przez powiat płoński i Płońsk – 1 634 220, 74 
zł, w tym przez sam powiat – 372 010, 51 
zł, zaś miasto pokryło koszty w wysokości 
1 262 210,23 zł.

Zakres projektu objął przebudowę 
4 ulic na wybranych odcinkach. W  ra-
mach projektu wykonane zostały rów-
nież chodniki oraz ścieżki rowerowe, 
miejsca parkingowe i postojowe. W pro-
jekcie przewidziano wykonanie budo-
wy i przebudowy niezbędnych urządzeń 
kanalizacji odwadniającej oraz oznako-
wania pionowego i poziomego. Najważ-

Wartość inwestycji wyniosła 

ponad 10 mln zł.

Rewitalizacja ulicy Płockiej

Odmienione oblicze 
ulicy Płockiej 

Kolejną ulicą przeznaczoną do prze-
budowy była ulica Kolejowa na dwóch 
oddzielnych odcinkach wraz z fragmen-
tem ul. Ogrodowej. Prace objęły rów-
nież odcinek ul. Kopernika – fragment 
od ul. Płockiej do skrzyżowania z  ul. 
Sportową.

Projekt przewidział stworzenie dwóch 
parkingów o  łącznej liczbie 93 miejsc 
oraz wykonanie 16 miejsc postojowych.

Już tej wiosny w obrębie ulicy Płockiej 
posadzonych zostanie 107 drzew, 7249 
krzewów oraz 68 pnączy.

W listopadzie 2012 r. ogłoszono konkurs 
na opracowanie koncepcji zagospodaro-
wania pn. „Wspólna Płocka – urządzenie 
zieleni i małej architektury w obrębie ul. 
Płockiej”. Ulica została przebudowana w ra-

mach projektu pn. „Rewitalizacja infrastruk-
tury drogowej czynnikiem rozwoju Płońska 
i powiatu płońskiego”. Projekt urządzenia 
zieleni obejmuje również tereny przyległe 
do Płockiej.

Spośród nadesłanych 8 prac komisja kon-
kursowa wybrała ofertę uwzględniającą 
wszystkie wymagania: nasadzenia wielo-
letnie, różnorodne o urozmaiconej barwie, 
które nie utrudniają widoczności, nie za-
grażają organizacji ruchu, a także posiadają 
system korzeniowy, który nie uszkadza na-
wierzchni chodników i jezdni. 

Zadanie realizowane jest przez miasto 
Płońsk przy współpracy z powiatem płoń-
skim. Prace obejmą: przygotowanie pod-
łoża pod rośliny, posadzenie 107 drzew, 
7249 krzewów i 68 pnączy, wykończenie 
powierzchni terenu objętego nasadzeniami, 
renowację istniejących trawników, wykona-
nie nawierzchni z kruszywa, a także realiza-
cję koncepcji w zakresie małej architektury 
– montaż ławek i koszy na odpady.

Planowany termin zakończenia realizacji 
zadania – 31 maja 2014 r.

Więcej zieleni
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Aktywnie i zdrowo

Wielofunkcyjne 
boisko 
przy „dwójce”

Nowe zabawki 
w ogródku 
jordanowskim

Siłownie dla małych i dużych

Ponad 117 tys. złotych wydał 
Samorząd Miasta Płońska na nowe 
zabawki, które zamontowano 
na miejskim placu zabaw. Ponadto 
miasto pozyskało sponsora, który 
przekazał zabawki o wartości 15 tys. zł. 
Wkrótce zostaną dokupione kolejne.

Amatorzy sportu w przestrzeni 
miejskiej mogą być zadowoleni. 
Trzy siłownie zewnętrzne – dwie 
w parku przy ulicy Kopernika i jedna 
w ogródku jordanowskim to nie 
lada gratka dla miłośników fi tnessu 
na świeżym powietrzu – rodziców, 
młodzieży i dzieci.

Przy Szkole Podstawowej nr 2 powstało 
boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej 
o wymiarach 22x44 m. Można na nim grać 
w piłkę nożną, siatkówkę lub koszy-
kówkę. Boisko zostało ogrodzone i jest 
oświetlone. 

Koszt budowy wyniósł 382 185 zł. 
200 tys. zł dofi nansowania miasto otrzy-
mało z funduszu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.  

W roku 2013 ogródek jordanowski wzbo-
gacił się o piramidę linową, druga stanęła 
wiosną 2014 r. Pajęczaki to doskonała oka-
zja dla najmłodszych nie tylko do zabawy, 
ale także do wszechstronnego rozwoju fi -
zycznego, ćwiczenia koordynacji ruchowej.

Zabawki do parku jordanowskiego prze-
kazała również fi rma Provident, w ramach 
społecznego programu „Wokół Nas”. Park 
wzbogacił się m.in. o zjeżdżalnię z drabin-
kami oraz samochodzik i piaskownicę.

Wszystkie nowe urządzenia posiadają 
certyfi kat bezpieczeństwa.

Siedem urządzeń gwarantujących wszech-
stronne i urozmaicone ćwiczenia – ławka 
i prostownik pleców, jeździec, masażer 
pleców, piechur, wahadło, wioślarz oraz 
sprzęt do wyciskania na siedząco – stanę-
ło w sierpniu tego roku w parku Wolności 

Lodowisko i skate park
Był biały „Orlik”, a potem stałe lodowisko, 
które wiosną zmieniać się będzie w skatepark.

To najważniejsza inwestycja 2013 r. prze-
prowadzona przez Miejskie Centrum Spor-
tu i Rekreacji w Płońsku. 

Za siedzibą MCSiR powstał dwufunk-
cyjny obiekt sportowy dla miłośników 
ekstremalnej jazdy na rolkach i białego sza-
leństwa na lodzie. Został wybudowany za 
ponad 855 tys. zł. 

Powierzchnia płyty lodowiska i skate-
parku liczy ponad 800 m kw. W ramach in-
westycji powstał też budynek będący zaple-

czem lodowiska – z wypożyczalnią łyżew 
i kasą, a także szatnią dla użytkowników 
obiektu. 

Lodowisko wyposażone zostało w agre-
gat chłodniczy i orurowanie chłodzące za-
pewniające mrożenie wody. 

Fani jazdy na rolkach lub deskorolce do-
staną to, co powinno zadowolić każdego 
amatora freestyle’u. Obiekt bowiem wypo-
sażony zostanie w bank ramp, quarter pipe, 
funbox piramidę oraz funbox do skoków.

przy ulicy Kopernika. To nie wszystko. 
Od listopada najmłodsi mogą korzystać 
z dostosowanych do ich potrzeb i możliwo-
ści ośmiu atestowanych urządzeń. 

Biegacz, kolarz i narciarz zapewniają nie 
tylko świetną zabawę, lecz także poprawia-
ją kondycję. Obie siłownie, ustawione obok 
siebie – to gwarancja międzypokoleniowej 
zabawy, w której wspólnie mogą uczestni-
czyć rodzice i dzieci. Teren siłowni został 
dodatkowo oświetlony i zainstalowano 
tam monitoring.

Ogródek jordanowski do tej pory ko-
jarzył się ze zjeżdżalnią i karuzelą. Od 
niedawna to także miejsce sportu i re-

kreacji. Na maluchy spragnione ruchu i 
frajdy czekają ustawione dwie piramidy 
do wspinania po linach, a na opiekunów 
– kolejny zestaw urządzeń do ćwiczeń.

Siłownia zewnętrzna 
dla dorosłych, park przy 
Kopernika – 34 968,90 zł 
(Gmina Miasto Płońsk, w ramach 
dofi nansowania na zadanie: 
„Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej Płońska”)

Siłownia dla dzieci od lat 6, 
park przy Kopernika – 33 879,27 zł 
(Gmina Miasto Płońsk)

Siłownia zewnętrzna 
dla młodzieży i dorosłych, 
Ogródek Jordanowski 
– 34 979,97 zł 
(Miejskie Centrum Sportu 
i Rekreacji).

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W OGRÓDKU JORDANOWSKIM
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Plany na przyszłość

W budżecie Płońska na 2014 r. na in-
westycje przeznaczono 18 mln zł 
(przy całkowitym budżecie – około 

80 mln), blisko 23 proc. wydatków ogółem. 
Inwestujemy w rozwój infrastruktury dro-
gowej, sportowej i rekreacyjnej, a także kul-
turalnej.

Prawie 3 mln zostaną przeznaczone na 
poprawę bezpieczeństwa oraz rozwój sieci 
dróg na osiedlu „Toruńska”, a ponad 200 
tys. zł na budowę drogi na odcinku ciągu 
pieszo-jezdnego do drogi lokalnej osie-
dla „Wedel”. Wychodzimy naprzeciw po-
trzebom kierowców. Z budżetu na 2014 r. 
prawie ćwierć miliona złotych trafi  na bu-
dowę parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej, 
a drugie ćwierć na bezpłatny parking przy 
Wolności, oddalony od ścisłego centrum 
miasta, będący alternatywą dla płatnych 
miejsc parkingowych. Planowany jest tak-
że remont kilkunastu ulic: Broniewskiego, 
Składowej, Zawadzkiego, Andersa, Środ-
kowej, Towarowej, Żeromskiego, Konop-
nickiej, Berlinga, Kościuszki, Krasickiego, 
Prusa, Sikorskiego. Koszt tych remontów 
wyniesie ponad 4 mln zł. Ponadto za kwo-
tę ok. 1 200 00 zł wyremontowane zo-
staną ulice: ZWM (odcinek miasta) oraz 
Mickiewicza. W  przyszłości planujemy 
budowę dróg na osiedlu Sadyba i Płocka 
I, a także ulicy Proletariackiej i Skarżyń-
skiej. Na ten cel wydanych zostanie prawie 
3,8 mln zł.

Ważną inwestycją realizowaną z wykorzy-
staniem środków europejskich przewidzianą 
na 2014 r. będzie rozbudowa dużego targo-
wiska, modernizacja mniejszego targowiska 
„Manhattan” oraz budowa zielonego parkin-
gu z drogą dojazdową i kładką umożliwiającą 
przejście przez rzekę Płonkę.

Płońsk utrzymuje wysoki standard jakości usług 

oraz wysoki poziom fi nansowania z budżetu. 

Dotyczy to takich dziedzin, jak: pomoc społeczna 

(10,65 proc. blisko 8,5 mln zł), oświata i wychowanie 

(33,28 proc., 26 mln zł), kultura (6 proc., 4,5 mln).

Już wkrótce...

2 mln zł zostaną przeznaczone na projekt 
współfi nansowany ze środków europejskich 
pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
Płońska”, który przewiduje m.in. budowę 
ścieżek rowerowych, zakup ławek parkowych 
i koszy, oznakowanie miejskich zabytków, 
powstanie Centrum Informacji Turystycznej 
oraz wydanie broszur tematycznych poświę-
conych postaciom związanym z Płońskiem 
– Henrykowi Sienkiewiczowi, dr Janowi W. 
Jędrzejewiczowi, a  także pierwszemu pre-
mierowi Izraela – Dawidowi Ben Gurionowi.

Inwestycją, poprawiającą bazę edukacyjną 
w naszym mieście, będzie budowa sali spor-
towej przy Gimnazjum nr 2. Planujemy także 
w niedalekiej przyszłości stworzenie kom-
pleksu boisk sportowych. Miejskie Centrum 
Sportu i Rekreacji poddane zostanie termo-
modernizacji oraz wyposażone w kolektory 
słonecznych.

Przy Szkole Podstawowej nr 2 (tzw. „ma-
łej dwójce” przy ulicy Grunwaldzkiej) za 
ponad 600 tys. zł przeprowadzona zostanie 
hydroizolacja piwnic z drenażem i docie-
pleniem ścian.

Zatroszczymy się także o miejską este-
tykę i funkcjonalność budynków użytecz-
ności publicznej. Dlatego ponad 200 tys. zł 

2 mln zł zostaną 

przeznaczone na projekt 

współfi nansowany 

ze środków europejskich 

pn. „Zwiększenie 

atrakcyjności turystycznej 

Płońska”.

przeznaczymy na urządzenie zieleni i ma-
łej architektury na ulicy Płockiej. W 2014 r. 
planowane jest także dokończenie rozbu-
dowy siedziby Urzędu Miejskiego, Na ten 
cel zabezpieczone zostały środki fi nansowe 
w wysokości 500 tys. zł.

Priorytetową inwestycją na zbliżający się 
rok jest przebudowa domu kultury, która 
zakończyć się ma w połowie 2015 r. Całko-
wita wartość tego projektu to prawie 18 mln 
zł, (dofi nansowanie z UE – 9 417 446,17 zł). 
8 maja 2013 roku została podpisana umowa 
z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Pro-
gramów Unijnych na fi nansowanie projektu 
w kwocie, o której mowa powyżej, a w paź-
dzierniku 2013 roku podpisany został aneks 
wydłużający czas realizacji inwestycji do 
czerwca 2015 roku. Projekt zakłada m.in. 
rozbudowę MCK od strony ul. Płockiej oraz 
od strony dziedzińca. W dobudowanych po-
mieszczeniach mieścić się będzie sala wysta-
wowa (galeria) oraz sale prób dla orkiestry.

Najważniejszą inwestycją dla Płońska 
jest człowiek. Przykładem potwierdzają-
cym te słowa jest realizacja projektu pn. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-
mu wśród mieszkańców Płońska”. W tym 
roku 100 komputerów trafi  do gospodarstw 
domowych w Płońsku, które nie posiadają 
komputerów i dostępu do Internetu. Grupę 
docelową w projekcie stanowią m.in. dzieci 
i młodzież w trudnej sytuacji materialnej, 
osoby niepełnosprawne oraz rodziny za-
stępcze, 216 komputerów trafi  do jednostek 
podległych: szkół, przedszkoli, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej oraz Miejskiego Cen-
trum Kultury. Wartość projektu to blisko 
1,5 mln zł (1 261 804, 09 zł z UE i 222, 671, 31 
zł z publicznych środków krajowych).

e 

– nowy dom 
kultury

– rozbudowa targowiska

– modernizacja oczyszczalni 

ścieków

– dokończenie budowy ratusza

– obwodnica zachodnia

– remont ulic osiedlowych

– sala sportowa przy Gimnazjum nr 2

– 100 komputerów dla gospodarstw

domowych

– 216 komputerów dla jednostek 

podległych
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Planowane inwestycje

5,5 km ścieżek
rowerowych
Gmina Miasto Płońsk rozpoczęła re-

alizację inwestycji w ramach projektu pn. 
„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
Płońska”. Dzięki niej zwiększy się liczba 
tras pieszo-rowerowych w naszym mieście. 
Nowe ścieżki powstaną w trzech miejscach:
 w parku Wolności przy ul. Kopernika [1] 
 przy zbiorniku wodnym Rutki i ogródku 

jordanowskim [2]

 między Manhattanem, a rzeką Płonką. [3]

Łączna długość ścieżek pieszo-rowero-
wych będzie wynosiła 5,5 km.

Planowany termin ukończenia in-
westycji – 30 września 2014 r. Wartość 
– 1 845 000,00 zł. (500 tys. zł z UE). Mia-
sto pozyskało dofi nansowanie z Unii Eu-
ropejskiej w ramach RPO WM, Działanie 
6.2 Turystyka.

Więcej miejsc
do parkowania
W  okolicach domu handlowego przy 

przedłużeniu ulicy Jędrzejewicza, w  kie-
runku garaży przy osiedlu Wedel powstanie 
ciąg pieszo-jezdny [4], miejsca parkingowe 
oraz parking dla kilkudziesięciu pojazdów.

Przy ul. Wolności, na skarpie od ul. 
Grunwaldzkiej [5], powstanie parking wy-
konany z płyt ażurowych, przylegający do 
istniejącego już parkingu. Przewidujemy 
35 miejsc parkingowych.

Inwestycje na osiedlu
toruńskim [6]

Już wkrótce powstaną nowe drogi na 
osiedlu toruńskim, a wraz z nimi kana-

Oto wybrane inwestycje, które już niedługo 

przeprowadzi Gmina Miasto Płońsk. W dalszej 

perspektywie do istniejącej już obwodnicy 

wschodniej i zaplanowanej zachodniej dołączy 

obwodnica centrum Płońska.

lizacja deszczowa. Projekt przewiduje 
wybudowanie dróg na odcinkach:
ul. Toruńska (od drogi krajowej 

nr 50 do ul. Astronomów) 
 ul. Astronomów (od ul. Toruńskiej 

do ul. Keplera)
 ul. Keplera i Tarasowa (odc. od ulicy 

Astronomów do ul. Południowej)
 ul. Południowa (odc. od ul. Tarasowej 

do ul. Krańcowej)
 ul. Krańcowa (odc. od ul. Południowej 

do włączenia do drogi krajowej 50).

Ponadto:
 przybędzie dróg na osiedlu „Sadyba” [7] 

i osiedlu „Płocka” [8]

 pobudowane zostaną ulice: Proletariacka 
[9] i Skarżyńska [10]

 zmodernizowane zostanie małe tar-
gowisko – tzw. „Manhattan”[11], wybu-
dowany zostanie zielony parking z we-
wnętrzną drogą dojazdową i  kładką 
umożliwiającą przejście przez Płonkę 
do dużego targowiska. 

Obwodnica centrum
Płońska
Budowa nowej drogi gminnej [12] o dłu-

gości 600 metrów jest koniecznym, bra-
kującym elementem układu komunika-
cyjnego miasta Płońska. Będzie także 
znakomitym uzupełnieniem obwodnic 
– wschodniej i zachodniej.

Celem inwestycji jest poprawa spójno-
ści i płynności miejskiej sieci dróg oraz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obwodnica wewnętrzna zmniejszy 
ruch w centrum miasta i umożliwi kie-
rowcom ominięcie najbardziej zakorko-

wanych ulic. W  naturalny sposób po-
prawi komunikację i  zwiększy atrak-
cyjność terenów położonych w pobliżu 
obwodnicy.

Przebieg trasy nawiązuje do opracowa-
nia projektowego z lat osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia, w którym wskazano 
potrzebę wybudowania ciągu komuni-
kacyjnego odciążającego centrum miasta 
z ruchu pojazdów.

W ramach inwestycji przebudowane zo-
stanie istniejące skrzyżowanie ulic Wol-
ności i Grunwaldzkiej. Zamiast niego po-
wstanie czterowylotowe rondo. [13]

7

Niedługo, coraz bliżejbliżej



31

Planowane inwestycje

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W PARKU WOLNOŚCI

Płońsk 
– Dobry Polski 
Samorząd

Po raz kolejny Płońsk triumfował 
w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Po-
wiatów. Eksperci w trybie on-line ocenia-
li m.in. działania proinwestycyjne i pro-
rozwojowe, rozwiązania poprawiające 
jakość obsługi mieszkańców, rozwój spo-
łeczeństwa informacyjnego, pomoc spo-
łeczną, wspieranie działań na rzecz go-
spodarki rynkowej, promocję rozwiązań 
ekoenergetycznych i  proekologicznych; 
współpracę krajową i międzynarodową.

Płońsk dwukrotnie znalazł się na szczy-
cie rankingu zorganizowanego przez 
Związek Powiatów Polskich. W  2012 
i 2013 r. był bezkonkurencyjny w katego-
rii gmin miejskich i miejsko-wiejskich.

Zgodnie z  regulaminem samorządy, 
które do końca roku utrzymają pozycję 
lidera, uzyskują tytuł „Dobrego Polskiego 
Samorządu”.

1

8

2

10

6

9

5 

13 11 

3 

12 

4 



Spółki miejskie

Do zadań Spółki należy 
między innymi:

eksploatacja, konserwacja 
 i remonty urządzeń ciepłowniczych

wykonywanie sieci i węzłów 
 cieplnych

programowanie i koordynacja 
 rozwoju systemu ciepłowniczego

prowadzenie działalności 
 inwestycyjnej i modernizacji 
 urządzeń w systemach 
 ciepłowniczych

Do zadań Spółki należy 
między innymi:

pobór i uzdatnianie wody

odprowadzanie i oczyszczanie 
 ścieków

odbiór i wywóz odpadów 
 i nieczystości

przetwarzanie odpadów 
 komunalnych

odzysk surowców wtórnych

ROK PRZYCHODY (W ZŁ) ZYSK (W ZŁ) ZATRUDNIENIE

2010 13 413 064 797 048 57

2011 15 029 553 841 995 57

2012 18 119 168 2 189 748 58

2013 18 433 565 1 084 503 61

ROK PRZYCHODY (W ZŁ) ZYSK (W ZŁ) ZATRUDNIENIE

2010 32 893 480,25 3 666 576,48 237

2011 32 540 814,77 1 860 865,30 237

2012 30 378 889,35 2 159 207,21 232

2013 36 124 972,29 3 341 894,20 245

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 09-100 Płońsk

DARIUSZ MARCZEWSKI
PREZES  ZARZĄDU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk

DARIUSZ MATUSZEWSKI
PREZES  ZARZĄDU
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Spółki miejskie

Do zadań Spółki należy 
między innymi:

budowa budynków mieszkalnych 
 i ich eksploatacja na zasadach najmu

zarządzanie nieruchomościami

kupno i sprzedaż nieruchomości 
 na własny rachunek

Do zadań Spółki należy 
między innymi:

produkcja galanterii budowlanej

prace drogowe i budowlane

ocieplanie budynków

usługi transportowo-rolnicze

budowa i utrzymanie terenów 
zieleni

ROK ZYSK/STRATA (W ZŁ) ZATRUDNIENIE *

2010 54 494,23 4

2011 -99 168,72 2

2012 21 480,19 2

2013 -96 645,17 2

ROK PRZYCHODY (W ZŁ) ZYSK (W ZŁ) ZATRUDNIENIE

2010 4 952 000,00 46 260,00 36

2011 3 905 390,00 7 490,00 27

2012 3 227 460,00 2 180,00 22

2013 3 626 840,00 7 520,00 19

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płońsku Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 2, 09-100 Płońsk

JANUSZ CHŁOPIK
PREZES  ZARZĄDU

Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk

ROMAN WALTER
PREZES  ZARZĄDU

* Zatrudnienie na umowę o pracę
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Termomodernizacje

Wniosek pn. „Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicz-
nej Gminy Miasto Płońsk” został 

złożony w dniu 29 października 2010 r. 
w Ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego, 
Działanie 4.3 Ochrona powietrza, ener-
getyka.

Umowa pomiędzy Województwem Ma-
zowieckim reprezentowanym przez Zarząd 
Województwa Mazowieckiego a  Gminą 
Miasto Płońsk na realizację projektu zosta-
ła podpisana 30 sierpnia 2012 r.

Projekt objął następujące zadania:
1. „Termomodernizację Szkoły Podstawowej 

Nr 3”
2. „Termomodernizację Gimnazjum Nr 1”
3. „Adaptację byłej szkoły w  Goszczycach 

Średnich do funkcji Ośrodka Edukacji Pro-
fi laktyki i Integracji Środowiskowej Gminy 
Miasto Płońsk – rozbudowa, remont i ter-
momodernizacja oraz zagospodarowanie 
terenu”

Gmina Miasto Płońsk przeprowadziła 
termomodernizację budynku Szkoły Pod-
stawowej Nr 3 w Płońsku, polegającą na 
dociepleniu ścian zewnętrznych. Budynek 
wybudowany został w technologii trady-
cyjnej w  latach 67-68 ubiegłego stulecia 
i w chwili obecnej jest ogrzewany z miej-
skiego systemu ciepłowniczego za pośred-
nictwem jednofunkcyjnego węzła cieplne-
go o mocy 310 kW. Węzeł zainstalowany 
został w roku 2009 i jest urządzeniem no-
woczesnym z zastosowaną pełną automa-
tyką sterowania temperaturą czynnika 
grzewczego w  centralnym ogrzewaniu i 

Trzy budynki – Szkoły Podstawowej nr 3, Gimnazjum 

nr 1 oraz byłej szkoły w Goszczycach Średnich 

zostały poddane termomodernizacji i remontom.

Energooszczędne 
rozwiązania

ciepłej wody. Po przeprowadzeniu  audy-
tu energetycznego, który miał miejsce w 
listopadzie 2009 r., stwierdzono koniecz-
ność docieplenia ścian zewnętrznych.

Kolejnym obiektem, w którym przepro-
wadzona została termomodernizacja, jest 
Gimnazjum Nr 1. Inwestycja polegała na 
modernizacji centralnego ogrzewania 
i instalacji elektrycznej (wymiana oświe-
tlenia na energooszczędne).

Termomodernizacja budynku byłej 
szkoły w Goszczycach Średnich, polega-
ła na dociepleniu ścian zewnętrznych, 
podłóg i  ścian poddasza. Przed ocieple-

Tytuł projektu:    
Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej 
Gminy Miasto Płońsk

Całkowita wartość projektu:   
1 752 249,14 zł

Kwota dofi nansowania 
(EFRR i budżet państwa): 
776 781,37 zł

Benefi cjent: 
Gmina Miasto Płońsk 

Działanie 4.3 Ochrona 
powietrza, energetyka

niem, zaplanowano podwyższenie budyn-
ku o  jedno piętro. Zostały wymienione 
wszystkie okna. A więźba dachowa pokry-
ta eternitem falistym zawierającym azbest 
została zastąpiona więźbą dostosowaną 
do pokrycia blachodachówką. Termomo-
dernizacja budynku polegała także na mo-
dernizacji centralnego ogrzewania oraz 
instalacji elektrycznej.

Ze wstępnych analiz wynika, że dzię-
ki termomodernizacji koszty związane 
z ogrzewaniem budynków oraz zapotrze-
bowaniem na energię cieplną zmniejszą 
się o blisko 50 proc. w skali roku.

GIMNAZJUM NR 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

GIMNAZJUM NR 1

SZKOŁA W GOSZCZYCACH
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Mieszkalnictwo

Jest taniej i czyściej
Miano jednego z najbardziej ekologicz-

nych miast w Polsce zobowiązuje. 
Z tego powodu od lat, aby sprostać 

najwyższym standardom, realizowany jest 
w Płońsku program termomodernizacji bu-
dynków komunalnych. Oprócz wspomnia-
nej termomodernizacji i remontów szkół 
i ośrodka w Goszczycach, ocieplenia prze-
prowadzono również w innych budynkach 
w naszym mieście.

W latach 2010-2014 wykonano termomo-
dernizację i ocieplenia około 20 budynków 
mieszkalnych.

Zestawienie inwestycji przeprowadzonych 
przez ZGM:
 2010 r. – budynki przy ul. Grunwaldzkiej 

67** i 7, Wolności 22*, 19 Stycznia 48 A, 
Warszawska 19*

 2011 r. – Rutkowskiego 18**, 19 Stycznia 
11**, 16 A*, Padlewskiego 8* /**, Grun-
waldzka 2, Wolności 22*, Młodzieżowa 
9*, Warszawska 19*

 2012 r. – Warszawska 14 i 19*, Grunwaldz-
ka 28, 34, 55*, Kopernika 5*, 19 Stycznia 2 
A i 16 A*, Płocka 101*, Młodzieżowa 1*, Za-
jazd 5, Wolności 22*

 2013 r. – Grunwaldzka 7 i 22*, 35, Koper-
nika 5*, Młodzieżowa 1 i 9*, Płocka 86 i 
101 A*, Klonowa 11, Padlewskiego 12*, 19 
Stycznia 3, Warszawska 27

 Plan na 2014 r. – Padlewskiego 4*, Grun-
waldzka 55*, Kopernika 5*, 19 Stycznia 2 A.

Zestawienie inwestycji:

– 2010 r. – 280 444,85 zł

– 2011 r. – 307 250,20 zł

– 2012 r. – 385 132,89 zł

– 2013 r. – 417 354,20 zł

– 2014 r. – 255 000,00 zł UL. GRUNWALDZKA 67

UL. PADLEWSKIEGO 8

UL. 19 STYCZNIA 11 UL. RUTKOWSKIEGO 18

* Udział Gminy Miasta Płońsk w inwestycjach wspólnot mieszkaniowych ** Pożyczka z WFOŚiGW
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Spacer w parku Wolności przy Ko-
pernika to nie tylko okazja do bez-
pośredniego obcowania z przyrodą 

lecz także usystematyzowania wiedzy o 
lokalnym środowisku. W ramach projek-
tu zakupiono 11 skrzynek lęgowych dla 
sikorek, mazurków, szpaków, kawek, sów, 
a nawet kaczek. Powstała również tzw. 
ścieżka zmysłów wyłożona zróżnicowa-
nym materiałem pochodzenia naturalne-
go, m.in. szyszkami świerkowymi, sosno-
wymi, igliwiem oraz korą. Jednym z jej 
głównych celów jest zbliżenie człowieka 
z naturą i przypomnienie mu o potrzebie 
troski o czyste środowisko. 

W 2012 r. w dolinie rzeki 

Płonki stworzona została 

infrastruktura służąca 

edukacji ekologicznej.

37 drzew i 3887 nowych krzewów liściastych 

zostało posadzonych wokół Sienkiewiczówki. 

Dzięki rewaloryzacji parku w Poświętnem udało się 

zachować i odbudować zabytkowy układ zieleni 

wchodzący w skład zespołu podworskiego wpisanego 

do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

Edukacja ekologiczna 

W trosce o zabytki przyrody 

Powstała infrastruktura to doskonałe 
miejsce do przeprowadzania innowacyj-
nych lekcji przyrody w terenie i zapozna-
nia uczniów z rzadkimi gatunkami roślin 
i ptaków, które występują w dolinie rzeki 
Płonki.  

Całkowity 
koszt inwestycji 
dofi nansowanej 
z Wojewódz-
kiego Funduszu 
Ochrony 
Środowiska 
i Gospodarki 
Wodnej wyniósł 
44 066,00 zł.

Całkowity koszt inwestycji 
dofi nansowanej z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska 
wyniósł 219 450,00 zł

Innowacyjność edukacyjna projektu po-
lega m.in. na możliwości wyboru przez na-
uczyciela metod twórczych, problemowych 
i praktycznych, realizowaniu warsztatów 
twórczych wyrabiających aktywną posta-
wę wobec zagrożeń środowiskowych.  

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA W PARKU WOLNOŚCI

PARK W POŚWIĘTNEM 

Zabytkowy układ zieleni składa się 
z dwóch parków – północnego, będącego 
otoczeniem Sienkiewiczówki, oraz połu-
dniowego, a także łączących oba komplek-
sy parkowych alei lipowych.

Przywrócona i zabezpieczona została war-
tość historyczno-przestrzenna, ze szczegól-
nym uwzględnieniem funkcji, treści i formy 
zgodnej z zabytkowym charakterem parku.

Dzięki wytycznym konserwatorów 
przywrócona została również pierwotna 
struktura przestrzenna. Realizacja zadania 
polegała na wykonaniu zabiegów pielęgna-
cyjnych w  obrębie koron 73 drzew (cięć 
poprawiających statykę oraz cięć korekcyj-
nych, mających na celu ograniczenie ryzy-
ka złamania drzew, usuwania martwych 
i  chorych konarów a także gałęzi) oraz 

przeprowadzeniu nowych nasadzeń drzew 
i krzewów. Poprzez wprowadzenie na teren 
parku nowych gatunków roślin nastąpiło 
podniesienie waloru bioróżnorodności.

Teren parku po rewaloryzacji będzie 
pełnił funkcję wypoczynkową.

Ekologia



Ekologia

Konferencje ekologiczne dla uczniów, przedstawienia 

o tematyce ekologicznej oraz zbiórka elektroodpadów 

to działania, które realizuje Urząd Miejski w Płońsku 

w ramach tygodnia ekologicznego. 

Lepsza jakość wodyJesteśmy eko Z naszych kranów płynie woda 
porównywalna pod względem 
jakości z uzdrowiskową. To wszystko 
zasługa nowej, zmodernizowanej 
i przebudowanej stacji uzdatniania 
wody, która została ofi cjalnie 
otwarta 20 czerwca 2014 r. 
Inwestycja została zakwalifi kowana 
do fi nału konkursu "Modernizacja 
Roku 2013" jako jedna 
z najciekawszych w całej Polsce.

Modernizacja 
stacji to kolejna 
inwestycja eko-
logiczna w Płoń-
sku, którą władze 
miasta powie-
rzyły swojej spółce. Koszt tego zakrojonego 
na szeroką skalę przedsięwzięcia wyniósł 
12 mln zł, z czego 5,5 mln stanowi pożyczka 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałą część 
kosztów stanowią środki własne.

Inwestycję zrealizowała miejska spółka 
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Stacja należy obecnie do najnowocześniej-
szych w Polsce. Cały proces technologiczny 
oraz samo pompowanie wody ze studni 
został w pełni zautomatyzowany. Pomiesz-
czenie, w którym znajdują się fi ltry, jest re-
gularnie osuszane, co wpływa na znaczne 
zwiększenie ich trwałości. W ramach inwe-
stycji zainstalowano także pełen monitoring 
studni głębinowej oraz obiektów stacji.

Dzięki systemom usuwającym żelazo, 
mangan i amoniak, płońszczanie otrzymują 
obecnie wodę najwyższej jakości.

P.łoński Ekotydzień wystartował 
.w 2012 r. Do znanej płońszczanom, 
organizowanej od kilku lat zbiórki 

elektroodpadów, dołączyły przedstawie-
nia teatralne dla najmłodszych, konferen-
cje i inne wydarzenia towarzyszące.

Wyjątkowo bogaty w  wydarzenia 
płoński tydzień ekologiczny 2013 rozpo-
czął się od otwarcia wystawy karykatur 
„STOP zaśmiecaniu lasów”. Jej celem 
było rozśmieszenie widza i jednocześnie 
pokazanie niszczącego przyrodę zjawi-
ska w  krzywym zwierciadle. Podczas 
Ekotygodnia nie zabrakło ekologicznych 
warsztatów dla pierwszoklasistów, które 
poprowadził Leonardo – prezes fundacji 
„Dzieci-Dzieciom”.

Podczas konferencji „Płońsk – czyste 
miasto” wręczono nagrody w konkursie 
plastycznym. Prawdziwym hitem okazał 
się ekologiczny pokaz mody. Na zakoń-
czenie – przygotowana przez uczniów 
Gimnazjum nr 1 – prezentacja „Płońsk – 
miastem ekologicznym” .

W MCK dzieci z płońskich przedszko-
li obejrzały show teatralno-ekologicz-
ne pt. „To ci hałas” w wykonaniu Teatru 
Pozytywka z  Krakowa. Spektakl mówi 
o negatywnym wpływie hałasu na ludzi 
i środowisko naturalne oraz o groźnych 
odpadach elektronicznych. Przedstawie-
nie ma charakter interaktywny – dzieci 
uczestniczą w rozgrywającej się na scenie 
historii poprzez udział w ekologicznych 
konkursach, grach i zabawach.

Finałem tygodnia ekologicznego była 
zbiórka elektroodpadów. Odbyła się 

w dwóch miejscach: na Manhattanie oraz 
przed Urzędem Miejskim w Płońsku. Ak-
cja zbierania elektroodpadów cieszyła się 
dużym zainteresowaniem płońszczan 
i  zakończyła się ogromnym sukcesem. 
W sumie udało się zebrać około 15 ton 
zużytego sprzętu. Wszystkie fi rmy, któ-
re dostarczyły elektroodpady, otrzymały 
certyfikat „Firmy społecznie odpowie-
dzialnej”, a każda osoba, która przyniosła 
elektroodpady, otrzymała w zamian jabł-
ka oraz sadzonkę drzewka.

W 2014 r.  Ekotydzień rozpoczęła kon-
ferencja w Gimnazjum nr 1 poświęcona 
m.in. problemowi zbiórki odpadów i zna-
czeniu, jakie ma segregacja odpadów dla 
środowiska. Dyskusję z  uczniami prze-
prowadzili nadleśniczy Tomasz Józwiak 
i ekspert Związku Miast Polski w dziedzi-
nie gospodarki komunalnej – Krzysztof 
Choromański.

Podobnie jak w  latach ubiegłych dla 
przedszkolaków przygotowano przedsta-
wienie teatralne, a dla dorosłych zbiórkę 
odpadów elektronicznych – tradycyjnie 
na Manhattanie i przed ratuszem.

EKOLOGICZNY POKAZ MODY

Akcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem płońszczan. 
Udało się zebrać około 15 ton 
zużytego sprzętu.

Prawdziwym hitem 
Ekotygodnia 2013 okazał się 
ekologiczny pokaz mody. 

Dwukrotnie, w 2012 i 2013 r., Płońsk za-
jął 3. miejsce w rankingu energii odnawial-
nej Związku Powiatów Polskich. Samorządy 
oceniają eksperci pod kątem umiejętnego 
wykorzystywania energii słonecznej, geo-
termalnej, wodnej, wiatru oraz biomasy. 
Start w rankingu jest bezpłatny i dobrowol-
ny. Uczestnicy rankingu klasyfikowani są 
w czterech kategoriach: powiaty, miasta na 
prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-
-wiejskie oraz gminy wiejskie.  

Podwójne podium
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Już w czerwcu 2012 r. An-
drzej Pietrasik, burmistrz 
Płońska, na mocy rozpo-

rządzenia, powołał zespół, 
składający się z pracowników 
Urzędu Miejskiego, którego 
zadaniem było przygotowanie 
oraz wprowadzenie nowego 
systemu gospodarowania od-
padami na terenie miasta. – 
Zespół opracował jego ogólną 
koncepcję, dostosował projekt 
nowego regulaminu utrzy-
mania czystości i  porządku, 
przygotował pakiet obligato-
ryjnych uchwał, a także przeprowadził 
kampanię informacyjno-edukacyjną 
dla mieszkańców – mówi Jerzy Żeli-
chowski koordynujący pracę zespołu.

Zapytali mieszkańców
Pierwsza odsłona współpracy z miesz-

kańcami to konsultacje społeczne. Płoń-
szczanie otrzymali z  ratusza klarowny 
komunikat o  nadchodzącej „rewolucji 
śmieciowej”. W pakiecie informacyjnym 
znalazły się plakat i ulotka, a także list 
burmistrza na temat pozytywnych dla 
środowiska skutków sortowania oraz 
planach premiowania niższymi stawka-
mi osób, które zdecydują się zbierać śmie-
ci selektywnie.

W ciągu dwóch miesięcy od sierpnia do 
września 2012 r., w formie pisemnej elek-
tronicznej, do Urzędu Miejskiego wpły-
nęło blisko 2 tys. ankiet. Ratusz dostał 
jednoznaczny sygnał, że ponad połowa 
mieszkańców biorących udział w ankie-
cie, chce aby opłaty za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów naliczane były od 
osoby. W tyle pozostały propozycje uisz-
czania opłat od ilości zużytej wody, po-
wierzchni lokalu mieszkalnego, a także 
możliwość ustanowienia jednej opłaty za 
śmieci od gospodarstwa.

Segregacja to oszczędność
Do rozwiązania pozostała kwestia 

opłat za odpady od właścicieli nierucho-

mości niezamieszkałych, na których po-
wstają odpady. Arbitralną decyzję w tej 
sprawie podjęła Rada Miejska. Radni 
uzależnili stawkę opłat od liczby pojem-
ników, w którą dana nieruchomość zo-
stanie wyposażona i od selektywnego lub 
nie, sposobu zbierania odpadów. Stawki 
nie zostały wyraźnie zróżnicowane. Dla 
porównania właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych za pojemnik 120 l pła-
cą, w zależności od sposobu zbierania od-
padów 17,60 zł (selektywnie) lub 21,10 zł 

(nieselektywnie), a za najwięk-
szy o pojemności 6,5 m³ – 400 
lub 480 zł.

Rada Miasta zgodnie z wolą 
mieszkańców ustaliła, że stawki 
za odbiór śmieci z nieruchomości 
zamieszkałych będą naliczane od 
osoby i wyniosą, w zależności od 
sposobu zbiórki, 11 i 15 zł. Mie-
sięczna opłata stanowi iloczyn 
liczby mieszkańców zamieszku-
jących daną nieruchomość oraz 
stawki opłaty ustalonej na pod-
stawie złożonej deklaracji.

Najwyższe standardy
Śmieci wytworzone przez mieszkań-

ców budynków wielorodzinnych trafi ają 
do wspólnych, dużych pojemników na 
odpady segregowane i  zmieszane usta-
wione na terenie osiedli. Właściciele do-
mów jednorodzinnych gromadzą swoje 
odpady w kolorowych workach i pojem-
nikach, dostarczonych przez odbiorcę, 
czyli PGK w Płońsku. Pojemniki i worki 
przeznaczone są na poszczególne frak-
cje: papier, metale i tworzywa sztuczne, 
szkło bezbarwne, szkło kolorowe oraz 
odpady zielone. Wyposażone są ponad-
to w  umożliwiające identyfi kację czipy 
i kody kreskowe, które następnie odczy-
tywane są przez czytniki. Czipy i kody 
kreskowe zawierają informacje o ilości 

Niektóre gminy pokazały, że czasu na wdrożenie 

nowego systemu zagospodarowania odpadów 

komunalnych od wprowadzenia ustawy było 

wystarczająco dużo. W przypadku 22-tysięcznego 

Płońska kluczem do sukcesu okazała się współpraca 

z mieszkańcami, dobra koordynacja działań 

i nowoczesna technologia.

Nie taki system 
straszny 

Gospodarka odpadami

Czy wiesz, że 54 proc. 
mieszkańców Płońska 

zdecydowało się na 
segregację odpadów. 

46 proc. - nie segreguje śmieci.
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i rodzaju odebranych odpadów, trafi ają następnie do systemu 
monitorującego.

– Zakład Zagospodarowania Odpadów wyposażony jest w no-
woczesne urządzenia sortujące tj. separatory opnopneumatycz-
ne i  metali żelaznych. Niezbędna jest również praca ludzka, 
która gwarantuje, że odpady są segregowane w taki sposób, któ-
ry jest wymagany przez odbiorcę końcowego, czyli przemysł – 
mówi Dariusz Matuszewski, prezes PGK w Płońsku.

W Płońsku odpady odbierane są stosunkowo często. Z zabudo-
wy jednorodzinnej jeden raz na tydzień, a w przypadku zabudowy 
wielorodzinnej w ramach potrzeb. W kwietniu w Urzędzie Miej-
skim w Płońsku został utworzony Referat Gospodarki Odpada-
mi, którego zadaniem jest przyjmowanie deklaracji, naliczanie 
opłat i ich pobieranie, a także weryfi kacja złożonych deklaracji 
ze stanem faktycznym jak i przeprowadzanie kontroli w terenie 
tak, aby system mógł uszczelniać gospodarkę odpadami na tere-
nie miasta.

– Przygotowując się do wdrożenia nowego systemu gospoda-
rowania odpadów, szukaliśmy optymalnych form jego realizacji. 
Wdrożyliśmy nowoczesne i w mojej opinii optymalne rozwiąza-
nia. Dzięki konsultacjom społecznym, nie mieliśmy protestów 
podczas realizacji nowej ustawy. Ze względu na nowe standardy, 
zupełnie inne niż te obowiązujące do tej pory, wdrożenie nowej 
ustawy było zadaniem trudnym, ale naszą pracę oceniam pozy-
tywnie – mówi Andrzej Pietrasik.

Powstał park kontenerowy
Na obrzeżach miasta, przy niedawno wybudowanej obwod-

nicy wschodniej, powstał punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych (PSZOK), do którego właściciele nieruchomości 
mogą dowieźć własnym transportem odpady zebrane selektyw-
nie poza obowiązującym harmonogramem. PSZOK wyposażo-
ny został w dwa rodzaje kontenerów. Do zamkniętych trafi ają 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, tektura, 

Gospodarka odpadami

tekstylia i odzież, przeterminowane leki oraz baterie i akumula-
tory. W otwartych kontenerach gromadzone są natomiast me-
tale, odpady zielone, zużyte opony, tworzywa sztuczne, drewno, 
opakowania wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkoga-
barytowe. Trafi ają do nich również odpady budowlane i rozbiór-
kowe, tynki, tapety i okleiny.

Ustawionych zostało łącznie 28 pojemników do segregacji 16 
frakcji odpadów. Koszt budowy nowego punktu wyniósł pół mi-
liona zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej po-
zyskało na ten cel ponad 375 tys. zł bezzwrotnej dotacji.
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Międzynarodowo o puchar burmistrza
– Współpraca pomiędzy miastami bliźniaczymi opiera się 

również na wymianie sportowej. W 2014 r. Płońsk zorganizował 
już po raz drugi halowy turniej piłkarski OLD BOY o puchar 
burmistrza. W rozgrywkach wzięły udział drużyny z Cakovca 
(Chorwacja), Crepy-en-Valois (Francja), Solecznik (Litwa), Woł-
gogradu (Rosja). Ponadto młodzi piłkarze z Płońska uczestni-
czyli dwukrotnie w Międzynarodowych Zawodach Piłkarskich 
Europousse w  Saint-Cyr-sur-Loire we Francji i  rywalizowa-
li z drużynami z Francji, Anglii, Słowenii i Niemiec. Rocznie 
w wymianie bierze udział ponad 50 sportowców.

Lokalne przysmaki
– Od 2010 r. nasze miasto uczestniczy w corocznych targach 

produktów regionalnych odbywających się w partnerskim mie-
ście Crepy-en-Valois (Francja), w czasie których promuje lokalną 
żywność i lokalnych przedsiębiorców. Za to mieszkańcy Płońska 
mogli poznać francuskie i włoskie przysmaki podczas zeszło-
rocznych Dni Patrona Piasta.

Przyjaźń nie zna granic!
– Młodzież z płońskich szkół miejskich aktywnie uczestni-

czy w wymianach ze swoimi rówieśnikami z zaprzyjaźnionych 
miast partnerskich Crepy-en-Valois (Francja), Wołgogradu (Ro-
sja) i Ramat Negev (Izrael). Dzięki nim dzieci mają możliwość 
poznania rówieśników z  innego kraju, ich stylu życia i  pro-
blemów dnia codziennego, pomieszkania przez pewien czas 
w odmiennym środowisku, zebrania obserwacji i doświadczeń. 
W czasie wspólnych warsztatów i wycieczek uczniowie poznają 
kulturę, historię, zwyczaje i obyczaje innych krajów. A przy tym 
świetnie się bawią! Rocznie w wymianie bierze udział około 150 
uczniów.

Eksportowa orkiestra
– Więzy przyjaźni łączą także muzyków z Młodzieżowej Orkie-

stry Dętej z Płońska z orkiestrami z naszych miast partnerskich. 
W latach 2010-2014 muzycy koncertowali m.in. w Crepy en Va-
lois (Francja), Mosciano i Notaresco (Włochy) i Tiszafured (Wę-
gry), a w naszym mieście wystąpiło wiele zagranicznych orkiestr 
w czasie Europejskiej Parady Orkiestr Dętych. Rocznie w wymia-
nie bierze udział ponad 500 muzyków.

Wymiana młodzieży, promocja 

regionalnych produktów i rękodzieła, 

a także wspólne przedsięwzięcia 

kulturalne i wymiana doświadczeń 

to główne choć nie jedyne obszary 

współpracy Płońska z partnerami 

z zagranicy.

Współpraca 
europejska 
niejedno ma 
imię    

Współpraca zagraniczna

Miasto Płońsk realizuje umowy

o współpracy bliźniaczej z 10 partnerami 

zagranicznymi: Ramat-Negev (Izrael) od 

1997 r., Crépy-en-Valois (Francja) od 2002 r., 

Čakovec (Chorwacja) od 2002 r., Soleczniki 

(Litwa) od 2002 r., Bachczysaraj (Ukraina) 

od 2004 r., Notaresco (Włochy) od 2008 r., 

Wołgograd (Rosja) od 2008 r., Mosciano 

(Włochy) od 2010 r., Tiszafured (Węgry), 

Antoing (Belgia) od 2013 r. Ponadto miasto 

Płońsk aktywnie działa i współpracuje 

z miastami – członkami Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju.

PODPISANIE UMOWY PARTNERSKIEJ Z MIASTEM ANTOING (BELGIA) W 2013 R.
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Współpraca zagraniczna

W  latach 2010-2014 Gmina Miasto 
Płońsk złożyła wnioski o dofi nansowa-
nie 36 projektów, z czego dla 30 pod-
pisano umowy na kwotę blisko 38 mln 
złotych. Ponad 26 mln złotych stano-
wiło dofi nansowanie zewnętrzne.

Ponadto projekt Gminy Miasto Płońsk 
pn. „Poprawa bezpieczeństwa dostępno-
ści komunikacyjnej oraz rozwój sieci dróg 
publicznych w  Płońsku – budowa dróg 
w  osiedlu TORUŃSKA – etap I” otrzymał 
pozytywną ocenę i  czeka na zwiększenie 
alokacji. Planowana wartość inwestycji to 

3 539 937,56 zł, dofinansowane 
w kwocie 1 769 968,78 zł.

Obecnie w  trakcie oceny są dwa 
projekty: „Termomodernizacja oraz 
zakup i montaż kolektorów słonecz-
nych do Miejskiego Centrum Sportu 
i  Rekreacji” o  planowanej wartości 
4 102 646,00 zł i  dofinansowaniu 
2 447 639,00 zł oraz „Opracowa-
nie Planu gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Miasto Płońsk” na kwotę 
67 000,00 zł, z czego dofi nansowanie 
to 56 950,00 zł. *

* Stan z marca 2014 r., dane nie obejmują środków 

pozyskanych przez jednostki UM i spółki miejskie

Wysoka skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

„Misja Europa”
Marsz Żywych

Wizyta naszych
partnerów  W międzynarodowym projekcie „Książ-

ka” wzięła udział 20-osobowa grupa dzieci 
z płońskich szkół podstawowych. Książka pt. 
„Misja Europa”, której pomysłodawcą jest 
belgijska pisarka Carole Bonnet, została wy-
dana w 3 językach: francuskim, polskim 
i niemieckim.

Książka będąca owocem współpracy 
czterech miast bliźniaczych: Antoing, Cre-
py-en-Valois, Płońska i Zell Mosel poka-
zuje miasta widziane oczami ich małych 
mieszkańców. – Dzieci podejmują działa-
nie, by zaszczepić ideę, która będzie roz-
rastać się wśród pól i miast Unii, a której 
na imię PRZYJAŹŃ. Przyjaźń zrodzona ze 
spotkań. Przyjaźń rozkwitła w obrębie róż-
nych kultur. Przyjaźń wzmocniona dzięki 
inicjatywom takim jak ta – zmierzającym 
do zbliżenia, wsłuchania się w innych, do-
strzeżenia ich różnorodności, ich odmien-
ności, lecz również ich europejskości – tak 
w przedmowie do książki pisał Przewodniczą-
cy Rady Europejskiej Herman Van Rompuy.

10 kwietnia 2013 roku odbył się w Płoń-
sku Marsz Żywych, w którym  uczestniczy-
ło ponad 500 młodych Żydów m.in. z USA 
i Francji.  Od lat Marsz Żywych, upamiętnia-
jący ofi ary Holokaustu, odbywa się w byłym 
obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birke-
nau. W ubiegłym roku po raz pierwszy odbył 
się również w Płońsku – mieście, w którym 
urodził się pierwszy premier Izraela – Dawid 
Ben Gurion.

Płońsk pamięta o wspólnej przeszłości 
polsko-żydowskiej. Od stuleci te dwa naro-
dy żyły tu razem. Ten czas zakończył Ho-
lokaust. Jednak pamięć o przeszłości dla 
władz miasta jest jednym z priorytetów. 
Współpraca z okręgiem Ramat-Negev, Izba 
Pamięci Dawida Ben Guriona czy Drzewo 
Pamięci, na którym delegacje odwiedzające 
miasto zawieszają „liście pamięci”, to tyl-
ko część inicjatyw podejmowanych przez 
miejski samorząd, służących utrwalaniu ży-
dowsko-polskiej przeszłości Płońska. W cza-
sie płońskich uroczystości na skwerze im. 
Dawida Ben Guriona przy ulicy Wspólnej 
odsłonięto tablicę z imieniem pierwszego 
premiera Izraela.

W 2012 r. miasto Płońsk pozyskało do-
fi nansowanie w wysokości 17 000,00 euro 
w ramach Programu „Europa dla obywa-
teli” na zorganizowanie spotkania miast 
partnerskich pn. „Od różnorodności 
do jedności” podczas X Europejskiej Pa-
rady Orkiestr Dętych Płońsk z udziałem 
zespołów z Wołgogradu i Mosciano oraz 
węgierskiego Tiszafured.

Uczestniczyły w nim ofi cjalne delega-
cje z miast partnerskich z Francji, Rosji, 
Ukrainy i Włoch (Notaresco, Mosciano) 
oraz delegacje z Antoiwng (Belgia),  Zell 
Mosel (Niemcy), Tiszafured (Węgry) 
z którymi prowadzono rozmowy o przy-
szłej współpracy). Podczas spotkania 
omawiano możliwości realizacji różnych 
projektów z poszczególnymi partnerami. 
Łącznie w spotkaniu wzięło udział 130 
zagranicznych gości (ofi cjalne delegacje 
i orkiestry).
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Od wielu lat Płońsk, 

należący do 

Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Miast 

Orędowników Pokoju 

– angażuje się w działania 

na rzecz pokoju, 

wspiera wizję 

bezpiecznego świata, 

propaguje tolerancję 

oraz poszanowanie 

dla innych kultur. 

Płońsk dla Pokoju
Miasta orędownicy pokoju

zarządu. Dwukrotnie nasze miasto było 
współorganizatorem posiedzeń Komitetu 
Wykonawczego – po raz pierwszy zarząd 
IAPMC zebrał się w Płońsku w dniach 11-
12 kwietnia 2005 r., a kolejne spotkanie 
odbyło się w dniach 11-17 maja 2013  r. 
W tym samym roku Płońsk został wy-
znaczony na koordynatora trzeciej edycji 
międzynarodowej internetowej transmi-
sji na żywo z okazji przypadającego na 21 
września Międzynarodowego Dnia Poko-

Spotkanie Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Miast Orędowników Poko-
ju (International Association of Peace 

Messenger Cities) odbyło się po raz pierwszy 
we francuskim mieście Verdun w 1988 r., zaś 
statut opracowany został w 1990 r. na Zgro-
madzeniu Ogólnym w New Haven (USA) 
i  zatwierdzony w  Marrakeszu w  1991  r. 
Organizacja została wyznaczona na Orę-
downików Pokoju przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ. Głównym jej celem jest krze-
wienie idei pokoju wśród miast bez względu 
na ustalone na mapach granice.

Od 1997 r. Płońsk jest członkiem Sto-
warzyszenia Miast Orędowników Poko-
ju. Zaszczytny tytuł Orędownika Pokoju 
został mu nadany przez Organizację Na-
rodów Zjednoczonych. Od 2004 r. Płońsk 
znajduje się w Komitecie Wykonawczym 
Stowarzyszenia, a  od 2013 r. Burmistrz 
Miasta Płońska pełni funkcję Przewod-
niczącego IAPMC (od 2008 r. Andrzej Pie-
trasik był wiceprzewodniczącym Stowa-
rzyszenia).

Płońsk aktywnie działa w Stowarzysze-
niu, systematycznie uczestnicząc w zgro-
madzeniach ogólnych oraz posiedzeniach 

ju. Celem akcji jest krzewienie idei poko-
ju wśród dzieci i młodzieży poprzez ich 
wspólny udział w wydarzeniu za pośred-
nictwem internetu. Nasze miasto dwu-
krotnie gościło wystawę karykatury an-
tywojennej „Kragujevac” prezentowaną 
wcześniej m.in. w Nowym Jorku, Belgra-
dzie, Meksyku. Płońsk zarekomendował 
na członków IAPMC oraz wprowadził do 
Stowarzyszenia dwa inne polskie miasta: 
Wieluń i Toruń.

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA POKOJU W PŁOŃSKU, 2013 R.

WYBÓR BURMISTRZA PŁOŃSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO IAPMC PODCZAS OBRAD STOWARZYSZENIA W GRECJI W 2013 R.
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Sport

Graj, biegaj, kibicuj...
Od 2010 do 2013 r. 

w Miejskim Centrum 

Sportu i Rekreacji 

odbyły się 682 

imprezy sportowe. 

W tym 13 o zasięgu 

międzynarodowym 

i 34 ogólnopolskim.

Międzynarodowy Turniej Piłkar-
ski o Puchar Syrenki, Międzyna-
rodowe Mistrzostwa Mazowsza 

w  Badmintonie, Drużynowe Mistrzo-
stwa Polski ciężarowców (III Runda 
I Ligi w Podnoszeniu Ciężarów) czy roz-
grywany od dwóch lat Międzynarodowy 
Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldboyów 
o  Puchar Burmistrza Płońska to tylko 
niektóre imprezy sportowe, które odby-
ły się na obiektach Miejskiego Centrum 
Sportu i Rekreacji w Płońsku.

Najważniejsze imprezy 
sportowe w latach 2010-2014:

2014 r. – II Międzynarodowy Turniej Ha-
lowej Piłki Nożnej OLD-BOYÓW o Pu-
char Burmistrza Miasta Płońska, w któ-
rym triumfowała drużyna z Wołgogradu. 
Drugie miejsce zajęli piłkarze Elektrowni 
Bełchatów, na najniższym stopniu po-
dium stanęli Węgrzy z Tiszafured.

2013 r. – XXIV Ogólnopolskie Spotkanie 
Opłatkowe Sportowców pod patronatem 
Jego Eminencji Kardynała Józefa Glem-
pa – Prymasa Polski Seniora. Inicjatorem 
spotkań był ksiądz Mirosław Mikulski, 
który w  2006 roku po raz pierwszy za-
proponował burmistrzowi Andrzejowi 
Pietrasikowi zorganizowanie spotkania 
opłatkowego w Płońsku.

Wzięli w nim udział m.in.: mistrz olim-
pijski Józef Grudzień, prezesi Polskiego 
Klubu Infrastruktury Sportowej – Marek 
Zdziebłowski i Rafał Pierzyński, krajowy 
duszpasterz sportowców ksiądz Edward 
Pleń, dzieci oraz młodzież z  uczniow-
skich i parafi alnych klubów sportowych.

2012 r. –XI Międzynarodowe Mi-
strzostwa Mazowsza w Badmintonie. 
W turnieju udział wzięło ponad 320 
zawodniczek i  zawodników (ponad 
70 z zagranicy) z 53 klubów. Gościli-
śmy graczy z Białorusi, Litwy, Mołda-
wii i Ukrainy. W klasyfi kacji druży-
nowej wygrała ekipa Nikolajew z Ukrainy. 
Natomiast indywidualnie najlepszy były 
Povilas Bartusis z Litwy.

2011 r. – XXVI Międzynarodowy Turniej 
Piłkarski o Puchar Syrenki. Podczas tur-
nieju rywalizacja odbywała się w czerech 
miastach m.in. w  Płońsku. W  rozgryw-
kach udział wzięły drużyny z Polski, Dani, 
Ukrainy, Węgier, Belgi, Cypru, Norwegi 
oraz z Białorusi. W fi nale spotkały się dru-
żyny Polski i Dani. W turnieju triumfowa-
li Polacy.

2010 r. – Ogólnopolski Turniej Tańca To-
warzyskiego – Akcent 2010. O puchar bur-
mistrza miasta Płońska walczyli młodzi 
tancerze z całej Polski, którzy zaprezento-
wali się w trzech kategoriach wiekowych: 

(12-13 lat, 14-15 lat, powyżej 15lat) w stan-
dardzie i w tańcach latynoamerykańskich. 
Zwyciężyli Julia Cieplińska i Paweł Korpi-
kiewicz, którzy okazali się najlepsi w sty-
lach latin i standard.

Samorząd Miasta Płońska promuje 
sportowy, zdrowy tryb życia nie tylko po-
przez organizowanie imprez sportowych, 
ale także tworząc obiekty wielofunkcyjne, 
wykorzystywane przez cały rok.

Zachęca płońszczan do korzystania 
z obiektów sportowych, tworząc specjal-
ne programy i  ofertę dla konkretnych 
grup wiekowych, czego doskonałym przy-
kładem jest powszechna nauka pływa-
nia w klasach I-III szkół podstawowych. 
Ponadto promuje aktywność seniorów, 
a także wpiera kluby sportowe.

JACUZZI W MCSIR

lim-
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e. 

W latach 2011-2013 na różnego rodzaju działania, w tym prace remontowe 
i modernizacyjne Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczyło ponad 2 mln zł.
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Sport

2013 r. – Budowa lodowiska ze 
stałą płytą połączonego ze skate 

parkiem oraz budynkiem zaplecza. 
Wartość inwestycji ponad 

855 000,00 zł

2012 r. – Oddanie do 
użytku lodowiska na boisku 

wielofunkcyjnym „Orlik 2012” 
o wartości 695 000,00 zł

2011 r. – Budowa parkingu z kostki 
brukowej przy hali sportowej. 

Parking na 112 miejsc postojowych. 
Wartość zadania to ponad 

360 000,00 zł

2010 r. – Remont i modernizacja 
skoczni do skoku w dal na stadionie 

sportowym. Wartość zadania to 
prawie 90 000,00 zł

W najbliższych latach planowana 
jest modernizacja stadionu 

sportowego, zagospodarowanie 
terenów rekreacyjnych wzdłuż 

doliny rzeki Płonki, a także wokół 
akwenu wodnego Rutki. POKAZ GIMNASTYCZNY, 2013 R.

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA MAZOWSZA W BADMINTONIE, 2011 R. MIĘDZYNARODOWE ZAWODY PŁYWACKIE, 2010 R.

ODBRANIE WYRÓŻNIENIA BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU, 2012 R.

Zdobyte tytuły i wyróżnienia:

2012 r. - Wyróżnienie w XIII edycji konkursu 
„Budowniczego Polskiego Sportu” za działania 
na rzecz sportu otrzymało Miejskie Centrum Sportu 
i Rekreacji oraz Gmina Miasto Płońsk.

2011 r. - Wyróżnienie tytułem „Sportowa gmina” 
za inwestycje w nowoczesną bazę sportową 
i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu 
rozwoju sportu i rekreacji w gminie.
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Kultura

Płońska cooltura
Około 80 tys. osób 

uczestniczyło 

w 818 wydarzeniach 

zorganizowanych 

w latach 2010-2014 

przez MCK w Płońsku. 

Z roku na rok oferta 

kulturalna staje się 

coraz bogatsza.

Bogata oferta
Wyjątkowy był rok 2013, w którym uda-

ło się zorganizować aż 310 różnego rodza-
ju imprez i przedsięwzięć kulturalnych.

Oprócz znanych z  lat ubiegłych, m.in. 
Festiwalu Teatrów Lalkowych i Ulicznych 
„Calineczka” oraz Kupalnocki, na płońskiej 
mapie kulturalnej po raz pierwszy pojawił 
się przegląd zespołów muzycznych „Parking 
Płońsk” oraz Kino letnie pod gwiazdami. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się także cy-
kle kulturalnych ferii i kulturalnych wakacji.

Cool ferie…
Podczas ferii zimowych MCK w  2013 

i  2014 r. zorganizowało kilkanaście po-
kazów fi lmowych. Wszystkie seanse były 
bezpłatne i niebiletowane. W czasie ferii 
odbywały się także: warsztaty raperskie, 
szachowe i  teatralne, a nawet tak orygi-
nalne zajęcia jak lepienie z  masy solnej 
i glinki rzeźbiarskiej.

… i wakacje
Jeszcze większym zainteresowaniem cie-

szyły się kulturalne wakacje. Około 2000 
osób obejrzało 39 fi lmów i 11 bajek dla dzie-
ci w czasie seansów kina pod gwiazdami. 
Dziedziniec MCK zamienił się w miejską 
plażę: były leżaki i zabawki dla dzieci i dużo 
zapomnianych już zabaw w ramach cyklu 
„Mała draka spod trzepaka”.

Był także Objazdowy dom kultury, któ-
ry dotarł na cztery płońskie podwórka: 
osiedle Zacisze, „Wedlowskie”, przy ul. 
Kolbego 7 i 9 oraz przy ul. Klonowej.

Podobnie jak w  czasie ferii również 
w  wakacje zaserwowano spory wybór 
warsztatów i zajęć, wśród nich m.in. „Wa-
kacje z  astronomią”, warsztaty teatral-
ne i kurs fotografi i w  trzech odsłonach. 
Uczestnicy warsztatów poznali fotografi ę 
otworkową, cyfrową oraz sztukę fotore-
portażu. Efektem „Płońskiej misji specjal-
nej” okazała się składająca się z kilkudzie-
sięciu zdjęć wystawa.

Znane i lubiane
Stałe miejsce w kalendarzu imprez kul-

turalnych mają znane płońskiej widowni 
festiwale „Kupalnocka” czy zorganizowa-
ny po raz pierwszy w 2010 r. Festiwal Te-
atrów Lalkowych i Ulicznych „Calinecz-
ka”. Tradycją stały się także Dni Patrona 
Miasta, festyn rodzinny „Mama, Tata i Ja 
– miasto dzieciom”, Międzynarodowe Dni 

Od 2011 r. rośnie liczba imprez 
organizowanych przez MCK 
w Płońsku. 3 lata temu 
było ich 164, w 2012 r. – 175, 
a w 2013 r. – 310.

DZIEŃ PRZYJACIÓŁ PSZCZÓŁ

LETNIE KINO POD GWIAZDAMI

OBJAZDOWY DOM KULTURY

MAŻORETKI Z ORKIESTRĄ
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Kultura

Nowy dom kultury
Do końca czerwca 2015 r. zostanie 
zakończona przebudowa Miejskiego 
Centrum Kultury.

W 2008 r. Miejskie Centrum Kultury 
w Płońsku ogłosiło konkurs architekto-
niczno-budowlny na przebudowę obiektu 
wraz z zagospodarowaniem przyległego 
terenu.

Przebudowa dotyczy przede wszystkim 
sali kina, instalacji elektrycznej, sanitar-
nej, wentylacyjnej, wodociągowej oraz 
przeciwpożarowej, stworzenie nowych 
pomieszczeń, m.in. sal prób dla zespołów 
muzycznych i tanecznych.

8 maja 2013 r. została podpisana umowa 
z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Pro-
gramów Unijnych na fi nansowanie pro-

jektu, a w październiku 2013 r. podpisany 
został aneks wydłużający czas realizacji do 
czerwca 2015 r. Wydłużenie terminu reali-
zacji inwestycji wynikało z konieczności 
opracowania nowej dokumentacji projek-
towej. Projekt zakłada rozbudowę MCK od 
strony ul. Płockiej oraz od strony dziedziń-
ca. W dobudowanych pomieszczeniach 
mieścić się będzie sala wystawowa (galeria) 
i sala prób dla orkiestry (patrz: okładka).

Wartość projektu – ok. 18 mln zł
Dofi nansowanie ze środków 

unijnych – 9,5 mln zł
(85 proc. kosztów 
kwalifi kowanych)

ks. M. K. Sarbiewskiego, a ostatnio cykl 
„Kino letnie pod gwiazdami”.

Gwiazdy sceny
i estrady
Na scenie odchodzącego do historii 

domu kultury, a  także w  gościnnej sali 
koncertowej szkoły muzycznej w  ciągu 
ostatnich czterech lat zaprezentowały się 
największe gwiazdy polskiej sceny i estra-
dy, m.in. Andrzej Sikorowski, Grzegorz 
Turnau, Janusz Olejniczak, Edyta Gep-
pert, zespoły: Łzy, Trebunie Tutki, Noc-
na Zmiana Bluesa, a także Michał Bajor, 
Anna Maria Jopek, Krzysztof Dauksze-
wicz i Acid Drinkers.

MCK to...
…rozliczne zespoły i grupy działające na 

co dzień w strukturach MCK: odnosząca 
sukcesy w kraju i za granicą Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta „Con Grazia”, Mażoretki, 
których jest już ponad 100 w różnych gru-
pach wiekowych, grupy teatralne: „Kar-
ton”, „Kartonik”, „Spadochron”, „Teatr 
sześciu dębów”, grupa ogniowa „Surturis”, 
chór „Allegro Coro”, koło miłośników 
astronomii, grupa wolontariacka „Iskier-
ki” oraz prężnie działający Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. To także nowo powstałe 
pracownie, artystyczna PoCoMiTo oraz 
plastyczna „Bez ram”. W  ramach MCK 
funkcjonuje Galeria P, kawiarnia „Bistro 
Qultura” oraz Pracownia Dokumentacji 
Dziejów Miasta Płońska.

SCENA PRZEDSZKOLAKA 

KONCERT ACID DRINKERS

TEATR ULICZNY
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Płońszczanie czytają
Polacy czytają coraz rzadziej? Ogólnopolskie 

statystyki wydają się nieubłagane, ale – jakby 

na przekór – w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Płońsku rośnie liczba czytelników i wypożyczeń. 

Niesłabnącym powodzeniem cieszy się także 

czytelnia multimedialna.

Dokładnie 43 011 osób odwiedziło 
w  2013 r. Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną w Płońsku, w  tym samym 

roku wypożyczono ponad 83 tys. książek. 
Trzeba jednak przyznać, że biblioteka dba 
o  swoich czytelników i  systematycznie 
powiększa swoje zbiory. W ciągu ostat-
nich czterech lat, zakupiono 9434 pozy-
cje, dzięki czemu można korzystać z naj-
nowszych wydawnictw. Do biblioteki 
można zajrzeć jednak nie tylko po książ-
kę, cyklicznie odbywają się tu bowiem 
spotkania autorskie, wieczory literackie 
lub muzyczne, wernisaże.

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku

MAGDALENA ZAWADZKA – GOŚĆ SALONIKU LITERACKIEGO
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Płoński Salonik Literacki
Jednak prawdziwą popularnością 

wśród mieszkańców Płońska cieszą się 
organizowane przez bibliotekę spotkania 
autorskie i wieczory literacko-muzyczne. 
W  ciągu ostatnich czterech lat Płoński 
Salonik Literacki – cykl spotkań pro-
mujących czytelnictwo – odwiedziło 3,5 
osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się m.in. Marek Orzechowski, Wioletta 
Piasecka, Anna Onichimowska, Miłosz 
K. Manasterski, Szymon Hołownia, prof. 
Kazimierz Braun, prof. Ewelina Busze-
wicz, prof. Paulina Buchwald-Pelcowa, 
prof. Jerzy Bralczyk, ks. Adam Boniecki, 
Jarosław Kret, Zdzisław Skrok, Michał 
Ogórek, ks. Krzysztof Jończyk, ks. Hubert 
Komorowski, Marcin Meller i Anna Dzie-
wit-Meller, Grażyna Fotek, prof. Włady-
sław Bartoszewski, Artur Andrus.

Biesiady artystyczne
Niemniejszym zainteresowaniem 

wśród płońszczan od lat cieszą się tak-
że biesiady artystyczne czyli kameralne 
wieczory literacko muzyczne. Wśród go-
ści, którzy przyjęli zaproszenie biblioteki 
znalazło się do tej pory wiele osobowości 
polskiej sceny artystycznej, m.in.: Anna 
Seniuk, Artur Barciś, Monika Goździk, 
Stanisław Górka, Danuta Stankiewicz, 
Magdalena Zawadzka, kabaret Czerwony 
Tulipan, Marek Dyjak, Marzanna Graff , 
Stanisława Mikołajczak, Katarzyna Żak, 
Olga Bończyk.

Pamięć za serce
Miesiące prób i przygotowań, godziny 

spędzone na wydobywaniu wspomnień 
o ludziach, którzy zapisali się chlubnie na 
kartach historii Płońska, dziesiątki mło-
dych artystów na scenie, a później dwie 
godziny wzruszeń przywołanych obra-
zem, słowem, tańcem i muzyką. Zaduszki 
Muzyczne „Pamięć za serce” współorga-
nizowane przez bibliotekę, Szkołę Mu-
zyki i  Tańca NUTKA, płońskie szkoły, 
instytucje kultury i organizacje społecz-
ne, od ośmiu już lat cieszą się ogromnym 
powodzeniem wśród płońszczan, a sala 
kina za każdym razem jest wypełniona 
po brzegi. Tak wyjątkowy projekt został 
także doceniony na zewnątrz. Za jego re-
alizację Płońsk otrzymał tytuł laureata 
konkursu Samorządowy Lider Zarządza-
nia 2011 Usługi społeczne w dziedzinie 
kultury.

Książka dla najmłodszych
Biblioteka stara się zarażać miłością do 

książki również najmłodszych płońsz-
czan, realizując liczne projekty dedykowa-
ne dzieciom i młodzieży. W ramach Festi-
walu Książki Multikulturowej odbywają 
się spotkania autorskie, zajęcia dzienni-

karskie, prelekcje multimedialne. Orga-
nizowane są także warsztaty plastyczno 
literackie -„Julian Tuwim. Ptasie radio” 
i  plastyczno muzyczne – „Witold Luto-
sławski. Wizualizacja muzyki współcze-
snej”. Pasjonaci sztuki dziennikarskiej wy-
dają swoją Internetową Gazetę Młodych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku

KATARZYNA ŻAK – 29 BIESIADA ARTYSTYCZNA

OTWARCIE KOLEKCJI W. BARTOSZEWSKIEGO W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PŁOŃSKU
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Od lat Marsz Żywych, upamiętniający ofi ary Holokaustu, 
odbywa się w byłym obozie koncentracyjnym w Auschwitz-
-Birkenau. W 2013 r. odbył się również w Płońsku – mie-

ście, w którym urodził się pierwszy premier Izraela – Dawid Ben 
Gurion.

Płońsk pamięta o wspólnej przeszłości polsko-żydowskiej. Od 
stuleci te dwa narody żyły razem w jednym mieście.

Pamięć o historii dla władz Płońska jest jednym z priorytetów. 
Współpraca z okręgiem Ramat-Negev, stała ekspozycja poświę-
cona Dawidowi Ben Gurionowi czy Drzewo Pamięci, na którym 
delegacje odwiedzające miasto zawieszają „liście pamięci”, to 
tylko część inicjatyw podejmowanych przez miejski samorząd, 
służących utrwalaniu polsko-żydowskiej przeszłości Płońska. 
Uroczystości składały się z dwóch części. Na hali sportowej Miej-
skiego Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie młodzieży polskiej 
i żydowskiej, poświęcone tematyce Holokaustu.

10 kwietnia 2013 r. odbył się 

w Płońsku Marsz Żywych. Wzięło 

w nim udział ponad 500 młodych 

Żydów z USA i Francji. Uroczystości 

zakończyły się na skwerze im. Dawida 

Ben Guriona przy ulicy Wspólnej, 

gdzie odsłonięto tablicę z imieniem 

pierwszego premiera Izraela.

Wspólna pamięć

Marsz Żywych 2013

DELEGACJA Z RAMAT NEGEV 
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– Bierzemy udział w marszu, by przypomnieć najstraszniejszą 
tragedię XX wieku oraz przestrzec przed trudnym do opisania 
i zrozumienia złem, które już nigdy nie może się zdarzyć. By dać 
wyraz poszanowaniu godności ludzkiej i tolerancji – mówił bur-
mistrz Andrzej Pietrasik. – To właśnie na młodym pokoleniu, 
Polaków i Żydów, spoczywa obowiązek budowania bezpieczne-
go świata pokoju. Jestem przekonany, że właśnie w ten sposób, 
nawiązując bezpośrednie relacje między polską i żydowską mło-
dzieżą, uda się tego dokonać.

Następnie uczestnicy Marszu Żywych, z fl agami Polski i Izra-
ela, przemaszerowali ulicami miasta do skweru im. Dawida Ben 
Guriona przy ulicy Wspólnej (dawna Kozia) – miejsca, w którym 
stał kiedyś dom rodzinny pierwszego premiera Izraela.

– Płońsk jest dumny ze swego sławnego obywatela, jednej 
z najwybitniejszych postaci XX wieku. Nadanie imienia Dawi-
da Ben Guriona miejskiemu skwerowi, zwłaszcza w obecności 
tak znamienitych gości, jest kolejnym ważnym krokiem w bu-
dowaniu świadomości historycznej płońskiej młodzieży i zacie-
śnianiu relacji między Polską i Izraelem, a także między Polską 
i społecznością żydowską rozsianą po całym świecie – mówił na 
scenie przy skwerze burmistrz Pietrasik.

W uroczystościach udział wzięła młodzież żydowska z USA 
i  Francji, uczniowie płońskich szkół, władze miasta, a  także 
ambasador Izraela w Polsce – Zvi Rav-Ner oraz naczelny rabin 
Polski – Michael Schudrich.

Marsz Żywych 2013

MŁODZIEŻ PODCZAS MARSZU ŻYWYCH W PŁOŃSKU 

ODSŁONIĘCIE TABLICY Z NAZWĄ SKWERU

GOŚCIE Z IZRAELA Z BURMISTRZEM PŁOŃSKA
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W 2010 roku w konkursie „Wiatr, wypadek, ogień woda – 
strażak zawsze rękę poda” wzięło udział 73 uczestników, 
spośród których nagrodzono 17 prac.

Rok później zorganizowano konkurs „Powódź, pożar, dniem czy 
nocą – straż przychodzi ci z pomocą”. W roku 2012 odbył się spe-
cjalny rocznicowy konkurs „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – 
jak nas widzą, tak nas malują”. W roku 2013 wiodącym tematem 
konkursu było niebezpieczeństwo zaczadzeń. W konkursie „Twoja 
wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi ni-
komu!” wzięło udział 25 uczestników, nagrodzono 11 prac.

Referat Zarządzania Kryzysowego współpracuje z Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Płońsku. W roku 2011 pozyskano i rozliczono 
dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w War-

szawie w kwocie 14 400,00 zł na zakup łodzi aluminiowej, sprzę-
tu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Płońsku. Łącznie na ten projekt wydano 
39 756,81 zł.

W 2013 r. pozyskano i rozliczono dotację celową z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w kwocie 19 700,00 zł na zakup sprzętu ratownicze-
go dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku. Łącznie na projekt 
wydano 40 105,76 zł.

Referat Zarządzania Kryzysowego 

co roku organizuje konkursy plastyczne 

dla dzieci i młodzieży promujące 

umiejętność odpowiedniego zachowania 

się w sytuacji zagrożenia. 

Kryzys pod kontrolą 
Bezpieczeństwo

Na straży bezpieczeństwa

Płońsk świeci przykładem
KIlka tysięcy elementów odblaskowych: opasek, breloczków i ka-

mizelek, trafi ło do mieszkańców Płońska. To efekt akcji „Płońsk 
świeci przykładem”, która została zainaugurowana podczas spo-
tkania ze św. Mikołajem i reniferami w grudniu 2013 r. Właśnie 
wtedy burmistrz i strażnicy miejscy rozdali przedszkolakom odbla-
skowe nalepki zakupione przez miasto, które poprawiają znacznie 
widoczność na drodze. Bezpieczeństwo to również edukacja, dlate-
go strażnicy miejscy odwiedzają szkoły i spotykają się z młodzieżą, 
przekazując im wskazówki, dotyczące bezpieczeństwa na drodze.

Nie tylko fotoradary
Jednym z zadań straży miejskiej jest pomiar prędkości,strażni-

cy troszczą się nie tylko o bezpieczeństwo na drodze. W Płońsku 

Straż miejska wykonuje zadania z zakresu utrzymania 
porządku, w tym samym stopniu dba o bezpieczeństwo 
podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Informuje 
społeczność lokalną o potencjalnych niebezpieczeństwach 
i zagrożeniach.

kontrolują m.in. miej-
skie targowisko, moni-
torują akcję polegającą 
na kontroli spalania 
odpadów w przydomo-
wych piecach. Ważnym 
zadaniem Straży Miej-
skiej w  Płońsku w  mi-
nionej kadencji było 

przygotowanie i zabezpieczenie strefy kibica podczas Euro 2012, 
którą odwiedziło łącznie 8 tys. osób.

Jeszcze w tym roku
Płońscy strażnicy jeszcze w tym roku planują przeprowadzić 

lekcje nauki jazdy na rowerze i doskonalenia znajomości przepi-
sów przy wykorzystaniu miasteczka ruchu drogowego, a w okre-
sie wakacyjnym zorganizować dla uczestników wypoczynku 
w Goszczycach rajdy rowerowe.

Również na ten rok planowane jest rozpoczęcie akcji znakowa-
nia chodników, informującej o obowiązku sprzątania po psach.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA OSP W PŁOŃSKU

ROWEROWY PATROL STRAŻNIKÓW MIEJSKICH



Rada Miejska w liczbach

Radni Rady Miejskiej w Płońsku 
w kadencji 2010-2014:
1. Zygmunt Aleksandrowicz

2.  Krzysztof Zdzisław Biernatowicz

3.  Wojciech Tomasz Bluszcz

4.  Bożena Weronika Dzitowska

5.  Andrzej Janusz Ferski

6.  Jan Aleksander Jóźwiak

7.  Małgorzata Kazimiera Kalinowska-Michalak

8.  Andrzej Piotr Karwowski

9.  Jerzy Krajewski

10. Władysław Kuciński

11. Arkadiusz Malicki

12. Jolanta Anna Mikołajewska

13. Andrzej Grzegorz Mikołajewski 

14. Celina Niedziałkowska

15. Ewa Dorota Piątkowska

16. Bożenna Monika Rosiak

17. Teresa Szulc

18. Ewa Szymańska 

19. Krzysztof Tucholski

20. Irena Ziemińska-Olszewska

21. Marianna Żebrowska

Komisje Rady:
 Komisja Rewizyjna

 Komisja Budżetu, Mienia Komunalnego 
i Gospodarki Finansowej Miasta

 Komisja Polityki Społecznej

 Komisja Rozwoju Gospodarczego

 Komisja Mieszkaniowa (doraźna)

 Komisja Rady Miejskiej w Płońsku ds. bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Płońska (doraźna)

 Komisja Statutowa 
(Komisja zakończyła swoją działalność 20.06.2013 r. 
w związku z podjęciem przez Radę Miejską 
w Płońsku zmian do Statutu Gminy Miasto Płońsk)

Podczas kadencji 2010-2014 Rada Miejska podjęła 478 uchwał. 
Odbyły się 54 sesje rady, w tym 14 nadzwyczajnych

(stan na dzień na 30 kwietnia 2014 r.).
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