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Pamiątki po tacie
Na początku czerwca Urząd Miejski w Płońsku odwiedziła 
pani Henryka Federowicz, która jako pierwsza odpowiedziała 
na nasz apel i dostarczyła pamiątki taty – Wacława Wachola 
– związane z OSP Płońsk.

 Podczas spotkania, Pani Henryka z wielką miłością i dumą opowiadała 
o swoim ojcu. Wspomnieniami wróciła do czasów okupacji, do swojego 
dzieciństwa.

Wszystkie przekazane pamiątki wyeksponowane zostaną podczas uro-
czystości 135-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej, która odbędzie się  
2 października br.

Zachęcamy do przynoszenia 
pamiątek do Urzędu Miasta  
– Referatu ds. Promocji, Kon-
sultacji i Inicjatyw Społecznych, 
I piętro, pokój 116.

BIULETYN INformacYjNY UrzędU mIEjskIEgo w płońskU

Zachęcamy do polubienia i obserwowania profilu miasta na portalu społecznościowym Facebook  
– „Urząd Miejski Płońsk” i „Zatrzymaj się w Płońsku”, a także do śledzenia strony internetowej www.plonsk.pl
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Najsłynniejsza radiowa polka  
zabrzmi z Płońska!
Już oficjalnie! Lato z Radiem  
w Płońsku – niedziela 17 lipca.  
Na scenie na Rutkach od godziny 16 
Centrum Uśmiechu, Natalia Szroeder, 
Blue Cafe i Afromental.

W poniedziałek, 20 czerwca w siedzibie Pol-
skiego Radia odbyła się konferencja prasowa 
poświęcona tegorocznej trasie „Lata z Radiem”. 
Wzięli w niej udział członkowie redakcji oraz 
artyści, m.in. Irek Dudek, Pectus i bracia Golco-
wie. Płońsk reprezentowali burmistrz Andrzej 
Pietrasik, Jolanta Marzęcka z płońskiego MCK 
oraz pracownicy referatu promocji Urzędu 
Miejskiego w Płońsku.

Głównym organizatorem „Lata z Radiem” 
w Płońsku jest Miejskie Centrum Kultury. 

Trasa rozpocznie się 25 czerwca w Legionowie, 
a zakończy 28 sierpnia w Otwocku. W wakacyjne 
soboty i niedziele „Lato z Radiem” odwiedzi z kon-
certami 18 miejscowości: Legionowo, Włocławek, 

Tarnowo Podgórne, Pruszków, Solec Kujawski, 
Inowrocław, Miastko, Płońsk, Rabkę-Zdrój, Kra-
ków, Kalisz, Stegnę, Ciechanów, Stalową Wolę, 
Augustów, Grajewo, Kutno, Otwock.
Gwiazdami trasy będą: Afromental, Krzysztof Ant-
kowiak, Arka Noego, Blue Café, Brathanki, Rafał 
Brzozowski, Centrum Uśmiechu, De Mono, Irene-
usz Dudek, Dzieci z Brodą, Ewa Farna, Feel, Go-
lec uOrkiestra, Sylwia Grzeszczak, Dawid Kwiat-
kowski, Tomasz Kamiński, Loka, Luxtorpeda, 
Łzy, Maleo Reggae Rockers, Patrycja Markowska, 
Leszcze, Pectus, Perfect, Andrzej Piaseczny, Raz 
Dwa Trzy, Ryszard Rynkowski, Sarsa, Stachursky, 
Natalia Szroeder, T.Love i Varius Manx.

Nie zabraknie również atrakcji dla najmłod-
szych słuchaczy, którzy będą mieli okazję zoba-
czyć występy Arki Noego, Dzieci z Brodą oraz 
uczestniczyć w zabawach organizowanych przez 
Centrum Uśmiechu i Polskie Radio Dzieciom.

W każdym z miast na trasie „Lata z Radiem” 
pojawi się studio plenerowe, którym zaopieku-

ją się Karolina Rożej, Sława Bieńczycka i Bog-
dan Sawicki. Właśnie tam będzie można poznać 
kulisy radia, m.in. zasady działania nowocze-
snego studia, komputerowego montażu nagrań, 
a także dowiedzieć się, jak zostać reporterem 
„Lata z Radiem”. Każdy będzie mógł się nagrać, 
pozdrowić znajomych lub przeprowadzić mi-
niwywiad. Wszystko zostanie zarejestrowane, 
a na zakończenie każdy z gości studia otrzyma 
pamiątkową płytę z własnym nagraniem.

Niezwykła 
pamiątka z lat 
30. XX wieku

Do zbiorów burmistrza Andrze-
ja Pietrasika trafił „Przegląd Po-
żarniczy” z 14 września 1930 roku 
w całości poświęcony płońskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. To 
wyjątkowy dokument nie tylko 
dla OSP, ale również dla całego 
miasta. W numerze m.in. fotogra-
fie strażaków z Płońska i powiatu 
płońskiego oraz informacje o bu-
dżecie i ówczesnym wyposażeniu 
płońskiej straży.

Będzie  
rondo przy 

Żołnierzy Wyklętych!
››› czytaj na str. 4
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„Przyjaciele Kubusia Puchatka
Cudowna to jest wesoła gromadka. 
Bawią się, uczą i śmieją się z nami 
My ich tak bardzo mocno kochamy”
słowa: Beata Fabrykiewicz, Iga Wierzejska 
muzyka: Iga Wierzejska

70. lat Przedszkola nr 2

Płońska Rada Seniorów będzie składała 
się z 9 członków. Kandydatów zgłaszać 
mogą np. organizacje pozarządowe 
działające na rzecz środowiska osób 
starszych lub przedstawiciele Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku.

Kandydatów należy zgłaszać w formie pisem-
nej, na formularzu zgłoszeniowym będącym za-
łącznikiem do ogłoszenia (www.plonsk.pl, a tak-
że Urząd Miejski w Płońsku – pok. 203), w Kan-
celarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty na 
adres: Urząd Miejski w Płońsku, ul. Płocka 39,  
09-100 Płońsk, z dopiskiem „Kandydaci na człon-
ków Rady Seniorów Miasta Płońsk”. Wybór człon-
ków nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakończenia 
przyjmowania zgłoszeń. Członkowie Rady Senio-
rów pełnią swoją funkcję społecznie. 

Powstaje  
Rada  
Seniorów

NASZE MIASTO NASZE MIASTO

To refren hymnu Przedszkola nr 2 w Płoń-
sku, który w sobotę, 18 czerwca zabrzmiał 
w Miejskim Centrum Kultury. W sali Kina 
Kalejdoskop świętowano 70. lat przedszkola.

W piątek – dni otwarte, a w sobotę – uroczy-
sta gala. W 1946 roku, przy ulicy Młodzieżo-
wej powstało drugie płońskie przedszkole, od 
1970 roku mieszczące się na Zaciszu.

Podczas jubileuszowego koncertu nie zabrakło 
występów przedszkolaków i absolwentów: tań-
ca w wykonaniu dzisiaj już pierwszoklasistów, 
koncertu na pianinie Macieja Niedzielskiego, 
gry na flecie Nikoli Golas, a także pokazu tań-

ca towarzyskiego par ze Sportowego Klubu 
Tańca Towarzyskiego START.

Przygotowaną na urodziny przedszkola 
piosenkę „Tamtych wspomnień czar” za-
śpiewał Maciej Markowski. Na zakończenie 
wystąpił tenor Freddie Amigo ze Szwecji.

Swoimi wspomnieniami dotyczącymi 
przedszkola podzielili się prezes PGK Da-
riusz Matuszewski i prezes płońskiego 
sądu Andrzej Szymański.

W szczególny sposób podziękowano dy-
rektorkom placówki: Jadwidze Szymań-
skiej, Chrysuli Strzałkowskiej, Annie Py-
tlak i Elżbiecie Gołębiewskiej. Pamiętano 
też o paniach Kazimierze Chudzyńskiej, 
Bronisławie Biedrzyckiej i Zofii Koncy.

Z okazji jubileuszu wydano specjalny al-
bum z fotografiami dokumentującymi 70. 
lat Przedszkola nr 2 w Płońsku.

 

Jeśli giełda samochodowa 
wypali, miasto zyska  
– mówi Janusz Sosnowski  
– kierownik referatu  
obsługi targowisk 
 Urzędu Miejskiego  
w Płońsku.

► W ostatnim czasie dużo mówi 
się i pisze na temat giełdy samo-
chodowej. Niektórzy są przekona-
ni, że 100 zł miesięcznie za wy-
dzierżawienie terenu targowiska 
to bardzo mało.

Media nie zrozumiały naszych intencji 
i zrobiły aferę z niczego. Wracając do 100 zł.  
Jest to suma symboliczna. Ale cieszymy się, 
że znalazła się osoba, która zdecydowała się 
na ten biznes. 

► Jaki interes ma w tym miasto?
Jeżeli giełda samochodowa wypali, miasto 

zyska. Zgodnie z przepisami, Gmina Miasto 
Płońsk, oprócz opłaty za dzierżawę, upraw-
niona jest do pobierania na terenie targowiska 
– również w czasie giełdy – opłaty targowej 
– zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych, a także 
wydaną na jej podstawie uchwałą Rady Miej-
skiej w Płońsku. Dlatego – jako kierownik 
referatu obsługi targowisk – trzymam kciuki 
i mam nadzieję, że zainteresowanie płońską 
giełdą samochodową będzie rosło.

► Trudno jednak przewidzieć, czy 
ten pomysł wypali? Do tej pory 
giełda samochodowa w Płońsku się 
nie przyjęła.

Już wcześniej były próby stworzenia 
jej w Płońsku. Nie powiodły się. Każde 
przedsięwzięcie obarczone jest ryzykiem 
i przedsiębiorcy muszą brać pod uwagę 
różne scenariusze. Cieszymy się jednak, że 
znalazł się odważny inwestor z pomysłem, 
gotowy zainwestować w promocję giełdy 
swoje pieniądze.

Chcemy, aby targowisko 
funkcjonowało cały tydzień

► Przetargu na dzierżawę targo-
wiska nie było.

Nie było. Zgodnie z ustawą o gospodarce nie-
ruchomościami zawarcie umowy dzierżawy na 
czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata (a właśnie 
na 3 lata podpisano umowę) nie wymaga prze-
prowadzenia procedury przetargowej. Chcę 
wyraźnie podkreślić, że targowisko zostało wy-
najęte z mojej inicjatywy, ponieważ to do moje-
go referatu wpłynęło pismo o wydzierżawienie 
targowiska z przeznaczeniem na giełdę. 

► Wielokrotnie Urząd Miejski in-
formował o planach modernizacji 
targowiska. Czy fakt, że zgodnie 
z umową w ciągu najbliższych trzech 

lat, co sobota, ma się odbywać gieł-
da, nie zniweczy tych zamiarów?

W przypadku modernizacji targowiska – któ-
rej plany są już dość zaawansowane – przewi-
dywany czas wypowiedzenia umowy wynosi 
jedynie 30 dni. Jeśli z jakichkolwiek powodów 
będziemy chcieli umowę wypowiedzieć, będzie-
my mogli to uczynić w bardzo prosty sposób.

► Czy miasto jest otwarte na współ-
pracę z innymi przedsiębiorcami?

Oczywiście. Rozmawiamy z przedsiębiorcami 
i jesteśmy otwarci na ich pomysły dotyczące 
wykorzystania targowiska w tzw. dni nietargo-
we, a więc oprócz niedziel i wtorków. Chcemy, 
aby to miejsce działało przez cały tydzień.

Spotkanie organizacyjne w ratuszu

Janusz Sosnowski i Rafał Jerzak z Referatu Obsługi Targowisk
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szość kierowców parkujących na obu parkingach 
pozostawia pojazdy bardzo długo, powoduje ogra-
niczenia w parkowaniu pojazdów zarówno dla 
mieszkańców miasta, jak i osób przyjezdnych. 

Wymuszenie rotacji dla parkujących samocho-
dami ma usprawnić ruch na tym obszarze oraz 
ułatwić zaparkowanie większej liczby pojazdów. 

Uchwała wprowadza również zerową stawkę 
dla osób niepełnosprawnych, osób przewożących 
osoby niepełnosprawne, pojazdów należących do 
placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją 
lub edukacją osób niepełnosprawnych mających 
znacznie ograniczone możliwości samodzielne-
go poruszania się, które posiadają aktualną kartę 
parkingową, parkujących w miejscach wyznaczo-
nych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

Wprowadzono również możliwość wykupienia 
abonamentu kwartalnego i półrocznego za parko-
wanie pojazdów w obrębie wszystkich płatnych 
niestrzeżonych miejsc parkowania.

Wpływy z opłaty parkingowej przeznaczone 
będą na remonty dróg, chodników i parkingów.

WynIKI głoSoWanIa:
 (Stan osobowy – 18 radnych)

Rada w głosowaniu imiennym:
Małgorzata Adamska-Jasińska – za

Marek Adamuszewski – nieobecny podczas głosowania
Zygmunt Aleksandrowicz – przeciw

Arkadiusz Barański – za
Małgorzata Bidas – za

Wojciech Bluszcz – przeciw 
Alina Braulińska – za

Magdalena Dobrzyńska – przeciw
Agnieszka Gzylewska – przeciw

Marcin Kośmider – przeciw
Andrzej Kwiatkowski – za

Barbara Pawłowska – nieobecna podczas sesji
Ewa Piątkowska – za

Agnieszka Piekarz – nieobecna podczas sesji
Mariusz Prusak – za

Grzegorz Przedpełski – za
Krzysztof Tucholski – przeciw
Marcin Uniewski –  przeciw

Henryk Zienkiewicz – za
Maria Ziółkowska – za

Marianna Żebrowska – przeciw

„za” – 10 głosów  
„przeciw” – 8 głosów  
„wstrzymało się” – nie było

Płońsk znalazł się w gronie 10 gmin w Polsce, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł na  
przygotowanie analiz i dokumentacji na projekty związane z efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem  
odnawialnych źródeł energii. 
Płońsk może również liczyć na pomoc w nawiązaniu bezpośredniej współpracy z gminami norweskimi.
Celem projektu jest poszanowanie energii i klimatu, a także zaplanowanie proenergetycznych inicjatyw samorządowych.
Projekt PGK w Płońsku Sp. z o.o. i UM Płońsk zatytułowany „Płońsk – w stronę miasta zeroemisyjnego” zawiera ciekawe, innowacyjne 
propozycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, podpatrzone w Norwegii. Projekt zajął 5. miejsce i będzie realizowany we 
współpracy z gminą norweską.

Grant dla Płońska

Marta Paszyńska
- Pewnie nie będę oryginalna, 

jeśli powiem, że chodzę dla zdro-
wia. Ale to rzeczywiście działa po-
zytywnie, zwłaszcza na kondycję. 
Poza tym taki poranny spacer po-
zwala się zrelaksować, a to ważne 
przed pracą. Dziwię się, że niektó-
rzy moi koledzy zamiast podziwiać 
przyrodę – tak, jak teraz – budzą-
cą się do życia, dojeżdżają do pracy 
samochodami. Może brzmi to tro-
chę tandetnie, ale nie wyobrażam 
sobie, abym mogła zrezygnować 
z tego porannego rytuału.

Do pracy na piechotę

andrzej Pietrasik
- Nie jestem panem swojego czasu. 

Pracuję kilkanaście godzin dziennie, 
czasem przez siedem dni w tygodniu. 
Z tego powodu znalezienie czasu na 
sport jest bardzo trudne. Staram się 
wykorzystywać każdą wolną chwi-
lę. 20-minutowy spacer do pracy  
– utrzymany w dobrym tempie – 
zdecydowanie poprawia moją kon-
dycję i zwiększa efektywność pracy. 
Poprawia też nastrój. Dla burmistrza 
to także okazja, by z bliska przyjrzeć 
się miastu i sprawdzić, czy wszystko 
funkcjonuje jak trzeba.  

Krzysztof Jakubiak
- Jestem kierowcą, ale bardzo 

rzadko jeżdżę do pracy samocho-
dem. Z auta korzystam tylko wtedy, 
kiedy muszę załatwić coś pilnego 
lub poza miastem. Przepis na uda-
ny dzień wydaje się prosty: należy 
wstać trochę wcześniej i bez pośpie-
chu, spacerkiem, dotrzeć do pracy. 
Nie ma nic gorszego niż poranne 
korki, pośpiech i dodatkowy stres, 
czy uda nam się zdążyć na czas.

Filip Przedpełski
- Od prawie czterech lat chodzę do 

pracy pieszo. Jestem punktualny, 
więc zarezerwowanie odpowiedniego 
czasu na dotarcie do urzędu nie sta-
nowi dla mnie większego problemu. 
Z przymrużeniem oka, ale szczerze, 
mogę powiedzieć, że nie straszna mi 
słota i mróz. Warto sobie uświado-
mić, że taki poranny spacer to dla 
większości z nas bardzo często jedyna 
aktywność fizyczna w ciągu dnia.

Spacerowanie wzmaga produkcję czerwonych krwinek, zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci, poprawia  
odporność i wpływa pozytywnie na psychikę. To tylko kilka powodów, dla których o wiele zdrowiej jest do pracy 
wybrać się na piechotę niż samochodem. Do pozostawienia swoich aut w garażach i porannego spaceru  
zachęcają pracownicy Urzędu Miejskiego w Płońsku.

NASZE MIASTO NASZE MIASTO

 

Nadal jest szansa na zakup przez  
Gminę Miasto Płońsk majątku po 
nieistniejącym już Przedsiębiorstwie 
Robót Drogowo-Mostowych. Rada 
Miejska wyraziła wolę powołania zespołu 
do spraw negocjacji z syndykiem w celu 
wypracowania stanowiska dotyczącego 
zakupu PRDM. W skład zespołu weszli 
Andrzej Kwiatkowski, Alina Braulińska, 
Marek Adamuszewski i Małgorzata 
Adamska-Jasińska. Radni Zjednoczonej 
Płońskiej Prawicy, m.in. Krzysztof 
Tucholski, Zygmunt Aleksandrowicz 
i Marianna Żebrowska odmówili udziału 
w pracach zespołu.

Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie usta-
lenia kierunków działania burmistrza doty-
czące zakupu PRDM:

Kierując się wolą rozwoju Miasta, a także 
dostrzegając społeczny i ekonomiczny po-
tencjał Przedsiębiorstwa Robót Drogowo- 
-Mostowych Sp. z o.o. w Płońsku w upadło-
ści likwidacyjnej, biorąc pod uwagę korzyści 
wynikające z transakcji, w związku z możli-
wością zakupu z wolnej ręki majątku PRDM 
Sp. z o.o. w Płońsku w upadłości likwida-
cyjnej, po cenie znacznie korzystniejszej niż 
dotychczas, Rada Miejska w Płońsku wyraża 
wolę powołania zespołu do spraw negocjacji 
z syndykiem w celu wypracowania stanowi-
ska dot. zakupu PRDM w Płońsku.

WynIKI głoSoWanIa: 
(Stan osobowy – 19 radnych)

Rada w głosowaniu imiennym:
Małgorzata Adamska-Jasińska – za

Marek Adamuszewski – za
Zygmunt Aleksandrowicz – przeciw

Arkadiusz Barański – za
Małgorzata Bidas – za

Wojciech Bluszcz – przeciw 
Alina Braulińska – za

Magdalena Dobrzyńska –  przeciw
Agnieszka Gzylewska – przeciw

Marcin Kośmider – przeciw
Andrzej Kwiatkowski – za

Barbara Pawłowska – nieobecna podczas sesji
Ewa Piątkowska – za

Agnieszka Piekarz – nieobecna podczas sesji
Mariusz Prusak – za

Grzegorz Przedpełski – za
Krzysztof Tucholski – przeciw

Marcin Uniewski – przeciw
Henryk Zienkiewicz – za
Maria Ziółkowska – za

Marianna Żebrowska – przeciw

„za” – 11 głosów  
„przeciw” – 8 głosów 
„wstrzymało się” – nie było

Miasto i Powiat wybudują je wspólnie!

Radni miejscy przekazali 100 tys. zł powiatowi 
płońskiemu na przebudowę skrzyżowania ulic Żoł-
nierzy Wyklętych i Sienkiewicza. Rondo ma zwięk-
szyć poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego. Uchwała umożliwi wszczęcie procedury 
przetargowej i wybór wykonawcy zadania. Rondo 
powinno powstać do końca tego roku. 

WynIKI głoSoWanIa:
(Stan osobowy – 17 radnych)

Rada w głosowaniu imiennym:
Małgorzata Adamska-Jasińska – za 

Marek Adamuszewski – nieobecny podczas głosowania 
Zygmunt Aleksandrowicz – za 

Arkadiusz Barański – za 
Małgorzata Bidas – za 
Wojciech Bluszcz – za 
Alina Braulińska – za 

Magdalena Dobrzyńska – za 
Agnieszka Gzylewska – za 

Marcin Kośmider – za 
Andrzej Kwiatkowski – za 

Barbara Pawłowska – nieobecna podczas sesji 
Ewa Piątkowska – za 

Agnieszka Piekarz – nieobecna podczas sesji 
Mariusz Prusak – za 

Grzegorz Przedpełski – za 
Krzysztof Tucholski – za 

Marcin Uniewski – nieobecny podczas głosowania 
Henryk Zienkiewicz – za 
Maria Ziółkowska – za 

Marianna Żebrowska – za

„za” – jednogłośnie

Do strefy płatnego parkowania zostały 
włączone parkingi przy budynku poczty, 
Centrum Handlowego „Neptun”,  
a także ulica Broniewskiego  
od numeru 4 do 18.

O wprowadzenie strefy płatnego parkowania 
w tym rejonie wnioskowali mieszkańcy Osiedla 
nr 5 na Zebraniu Mieszkańców. Znaczne natężenie 
ruchu w tych rejonach miasta oraz fakt, że więk-

Miasto  
kupi PRDM?

Rondo przy ulicy Płockiej

Zmiany w strefie  
płatnego parkowania

Będzie rondo przy 
Żołnierzy Wyklętych
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Objazdowy dom kultury na 10 płońskich podwórkach, działania ani-
macyjne na tarasie MCK oraz zajęcia plastyczne, manualne i krawieckie, 
warsztaty żonglerki. Kino nie tylko w sali kinowej, ale także na tarasie 
MCK z muzyką na żywo, maraton horrorów i wędrujący festiwal filmo-
wy z nowościami z festiwali z Berlina, Locarno i Sudance. 

A dodatkowo: koncerty zorganizowane razem z Latem z Radiem, festiwal 
teatrów lalkowych i ulicznych Calineczka, XII Europejska Parada Orkiestr 
Dętych i po raz pierwszy w płońskim rynku kapele podwórkowe, czyli „Fajno 
jest”. Wakacje w mieście nie muszą być nudne.

Otwarte warsztaty żonglerki 
Warsztaty poprowadzi trupa Straszydło w Drodze działająca przy MCK
W każdy poniedziałek i czwartek lipca, godz. 11 – 13, taras MCK

Objazdowy dom kultury
Jak co roku, również w te wakacje, zagościmy z działaniami animacyj-
nymi na płońskich osiedlach. Będziemy bawić się i grać w gry sportowe, 
puszczać olbrzymie bańki mydlane, śpiewać i tworzyć minispektakle.
Zapraszamy do wspólnej zabawy we wtorki i czwartki w godz. 11 – 13

5 lipca – wtorek – Przystanek Zacisze (boisko między blokami 7 a Zacisze 9)

7 lipca – czwartek – Przystanek Północna (osiedle Północna / Kolbego) 

12 lipca – wtorek – Przystanek Wieczorków (osiedle Wieczorków 36 / Młodzieżowa 42)

14 lipca – czwartek – Przystanek Klonowa/Jesionowa tzw. Eksperymenty

19 lipca – wtorek – Przystanek Poświętne

21 lipca – czwartek – Przystanek Płocka (teren zielony przy bloku Płocka 86 a) 

26 lipca – wtorek – Przystanek Szpilówka (teren zielony między halą sportową a Szpilówką)

28 lipca – czwartek – Przystanek Polanka (teren zielony Polanka)

2 sierpnia – wtorek – Przystanek przy ul. ks. R. Jaworskiego (plac zabaw)

4 sierpnia – czwartek – Przystanek grunwaldzka (obok placu zabaw tzw. Wedelki)

Informator Miejskiego Centrum Kultury 
w Płońsku, lipiec / sierpień

Parada Orkiestr Dętych

Podczas uroczystości uczniowie odebrali świadectwa 
i dyplomy za szczególne osiągnięcia. 

W uroczystym zakończeniu roku szkolnego oprócz 
uczniów, nauczycieli i rodziców, udział wzięli także przed-
stawiciele władz miejskich, Andrzej Pietrasik – Burmistrz 
Płońska, Katarzyna Mikołajewska – Dyrektor Wydzia-
łu Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim, Krystyna  
Marszał-Jankowska – Sekretarz Miasta, Henryk Zienkiewicz  
– Przewodniczący Rady Miejskiej. Zastępca Burmistrza 
Teresa Kozera uczestniczyła w uroczystościach Publiczne-
go Gimnazjum nr 2 i Niepublicznej Szkoły Żywioły.

Po częściach oficjalnych dzieci udały się do klas z wycho-
wawcami, gdzie żegnały rok szkolny we własnym gronie.

Zakończenie roku szkolnego
Rok szkolny 2015/2016 przeszedł do 
historii. W płońskich szkołach, w piątek, 
24 czerwca, uroczyste zakończenia roku 
szkolnego trwały od rana. 

Wszystkim uczniom życzymy 
   udanych i bezpiecznych wakacji.

NASZE MIASTO LATO W MIEŚCIE
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MCKolandia  
– rodzinny piknik w Jordanku
27 sierpnia (sobota), godz.16  
ogródek Jordanowski
Gry, zabawy, konkursy, pokazy,  
doświadczenia naukowe.

Otwarte działania  
animacyjne na tarasie MCK
W każdą środę i piątek lipca, 
i sierpnia, godz. 11 – 13, taras MCK
1, 8, 15, 22, 29 lipca oraz 5, 12,  
19, 26 sierpnia (piątki)
6, 13, 20, 27 lipca oraz 3, 10, 17, 24, 31 
sierpnia (środy)

Pracownia Artystyczna  
PoCoMiTo, ul. Płocka 50
UWaga! Obowiązują zapisy, tel. 23 662 27 02

Zajęcia krawieckie  
– prowadzenie: Beata Pozorek
poniedziałki, czwartki i piątki, godz. 16 – 18
środa, godz. 18 – 20

Zajęcia manualne  
– prowadzenie: Joanna Ruszkowska
4, 11, 25 lipca (poniedziałki),  
godz. 11 – dzieci 9+

5, 12, 26 lipca (wtorki), godz. 17.30 – robótki 
ręczne (zajęcia otwarte)

7, 14, 28 lipca (czwartki) – godz. 11 – dzieci 9+

Zajęcia plastyczne  
– prowadzenie: Wioletta grunwald
Pracownia Bez Ram, ul. Płocka 50

5, 12, 19, 26 lipca (wtorki), godz. 12 – dzieci 
5 – 8 lat, godz. 16 – młodzież 13 +

7, 14, 21, 28 lipca (czwartki), godz. 12 – dzieci 
9 – 13 lat

1, 8, 15, 22, 29 lipca (piątki), godz. 14 – dorośli 
i młodzież 13+

Ponadto: plener rysunkowy i dzień 
Przyjaciół Pszczół 
Szczegóły na stronach MCK i na plakatach. 

Plac zabaw w Ogródku Jordanowskim

Warsztaty plastyczne w MCK

Tańcowała igła z nitką
9 lipca (sobota), godz. 11  
taras MCK
Zapraszamy dzieci i rodziców na taras MCK na 
wspólne szycie. 

Temat pracy: Makata pełna lata. 

Fajno jest … sobota  
z kapelami w płońskim rynku 
30 lipca (sobota), godz. 16-22  
Plac 15 sierpnia
Po raz pierwszy w naszym mieście zagoszczą 
kapele podwórkowe. Zapraszamy mieszkań-
ców do wspólnej zabawy przy znanych i lubia-
nych szlagierach. Imprezie będzie towarzyszyć 
wiele atrakcji, m.in.: jarmark staroci i różno-
ści. Wystąpią: Kapela SPoD DĘBU z Mzurek, 
Kapela FaKIRy z Piotrkowa Trybunalskiego, 
Kapela Z SZaConKIEM z Włocławka oraz 
Kapela To i oWo z Myszkowa.

VII Ogólnopolski Festiwal 
Teatrów Lalkowych  
i Ulicznych ,,Calineczka’’
13-14 sierpnia (sobota, niedziela)
Po raz siódmy zapraszamy wszystkich sympa-
tyków sztuki ulicznej na dwudniowe święto te-
atru. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalkowych 
i Ulicznych „Calineczka” to połączenie spekta-
kli dla dzieci, młodzieży i dorosłych, teatral-
nych warsztatów, performance, pokazów ku-
glarskich i ogniowych. 

Szczegółowe informacje zostaną podane na stro-
nach MCK oraz plakatach i ulotkach.

XII Europejska Parada  
Orkiestr Dętych
20-21 sierpnia (sobota, niedziela)  
stadion miejski
Już po raz dwunasty w naszym mieście zapre-
zentują się orkiestry dęte wraz z mażoretkami. 
Na to muzyczne widowisko składać się będą 
pokazy musztry paradnej, koncerty indywi-
dualne i wspólne orkiestr, występy grup mar-
szowo-tanecznych. Wystąpią: Orkiestra Dęta 
Pamarys – Litwa, Orkiestra Dęta Tiszafuredi 
Ifjusagi Fuvoszenekar – Węgry, Orkiestra 
Ochotniczej Straży Pożarnej – Mykanów, 
Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej – Liw 
oraz gospodarze: Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
„Con Grazia” – Płońsk.

Festiwal Teatrów  
Lalkowych i Ulicznych

Zajęcia artystyczne w MCK

Objazdowy Dom Kultury

LATO W MIEŚCIE LATO W MIEŚCIE
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WAKACJE NA SPORTOWO w MCSiR
Tenis stołowy, basen,  
turnieje sportowe.  
Bądź aktywny  
podczas wakacji!

Bezpłatna gra w tenisa stołowego: 
25.06.2016 – 31.08.2016  
– w godzinach 8.00 – 15.00,  
hol hali sportowej (pobranie sprzętu  
do gry za okazaniem legitymacji).

Bezpłatny basen: 25.06.2016 – 31.08.2016 
– w godzinach 9.00 – 15.00  
(dzieci i młodzież do lat 19 z terenu miasta 
Płońska mogą korzystać z basenu bezpłatnie 
1 godzinę dziennie). 

TERMINARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCSiR W PŁOŃSKU „WAKACJE 2016”

LIPIEC 2016
01.07.2016 – I TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO HOL HALI SPORTOWEJ, godz. 11.00

04.07.2016 – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 1997/1999 „ORLIK II” SP3, godz. 11.00

06.07.2016 – TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ TRIO BASKET „ORLIK II” SP 3, godz. 11.00 

08.07.2016 – ZAWODY PŁYWACKIE ROCZNIK 2003 I MŁODSI KRYTA PŁYWALNIA, godz. 10.00

08.07.2016 – II TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO HOL HALI SPORTOWEJ, godz. 11.00

11.07.2016 – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 2005 I MŁODSI „ORLIK II” SP 3, godz. 11.00

13.07.2016 – TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ROCZNIK 2000/2002 BOISKA PLAŻOWE, godz. 11.00

15.07.2016 – III TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO HOL HALI SPORTOWEJ, godz. 11.00

18.07.2016 – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 2003/2004 „ORLIK II” SP 3, godz. 11.00

20.07.2016 – I TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO „ORLIK II” SP 3, godz. 11.00

22.07.2016 – ZAWODY PŁYWACKIE ROCZNIK 2000/2002 KRYTA PŁYWALNIA, godz. 10.00

22.07.2016 – IV TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO HOL HALI SPORTOWEJ, godz. 11.00

25.07.2016 – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 2000/2002 „ORLIK II” SP 3, godz. 11.00

27.07.2016 – TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ROCZNIK 2003/2005 BOISKA PLAŻOWE, godz. 11.00

29.07.2016 – V TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO HOL HALI SPORTOWEJ, godz. 11.00

Ponadto  
w kinie Kalejdoskop:

Wędrujące Festiwale – w lipcowym reper-
tuarze znajdzie się 9 filmów prosto z festiwali 
w Berlinie, Sundance i Locarno. Obejrzymy m.in. 
ostatni film Andrzeja Żuławskiego – adaptację 
książki Witolda Gombrowicza – „Kosmos”.

W repertuarze kinowym znajdą się: „Alicja, po 
drugiej stronie lustra”, „Gdzie jest Dory?”, „Zanim 
się pojawiłeś”, „Warcraft: Początek”, „BFG: Bardzo 
Fajny Gigant”, „Iluzja 2”, „Epoka Lodowcowa – 
Mocne Uderzenie”, „Tajemnice Manhattanu”.

Uwaga! Przerwa techniczna w kinie 
Kalejdoskop w Płońsku 
– przygotowanie do sezonu jesienno- 
-zimowego 15 – 31 sierpnia.
Z regularnym repertuarem ruszamy od 2 września.
Kino zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.
 

Kino letnie pod chmurką  
– wstęp wolny

1 lipca (piątek), godz. 21, taras MCK
Zobaczymy dwa filmy „Podbój bieguna 

północnego” oraz „Młody Sherlock Hol-
mes” z cyklu Niemy Movie – film niemy z mu-
zyką na żywo.

Zespół „Niemy Movie” prezentuje nieme filmy 
z muzyką i dubbingiem na żywo. Bogaty repertu-
ar cyklu przypadł do gustu publiczności i organi-
zatorom wielu wydarzeń, także na prestiżowych 
festiwalach. Projekcje zespołu „Niemy Movie” są 
skierowane do odbiorców w każdym wieku i nie 
jest to pusty slogan. Umożliwia to szeroki reper-
tuar oraz bogactwo środków wykorzystanych 
w poszczególnych filmach. Muzyka ilustrująca 
obraz jest różnorodna – ścieżka dźwiękowa sa-
tysfakcjonuje zarówno amatorów muzyki kla-
sycznej, jak i rozrywkowej, akustycznej i elektro-
nicznej. Można zaryzykować stwierdzenie, że jest 
to doświadczenie integrujące publiczność, która 
rzadko kiedy spotyka się w jednej sali. W ten spo-
sób, mimo iż repertuar nie jest kierowany np. spe-
cjalnie do dzieci, mogą one bez przeszkód uczest-
niczyć w pokazach. 

Tytuły kolejnych filmów pod chmurką na 
plakatach kinowych:

14 sierpnia – na zakończenie Festiwalu Te-
atrów Lalkowych i Ulicznych „Calineczka”

28 sierpnia – na zakończenie wakacji

KINO KALEJDOSKOP ZAPRASZA
Maraton horrorów 

8 lipca (piątek), godz. 20, Kino Kalejdoskop w Płońsku
Przygotowaliśmy pełną strachu ucztę filmową z jednymi z najmocniejszych horrorów ostatnich lat. 

Zagramy kultową już „Obecność 1” Jamese Wana i jej kontynuację – „Obecność 2”, a na sam koniec 
„Annabelle”, powrót do najsłynniejszych badaczy zjawisk paranormalnych. 

Bistro KARMA KULTURY  
ul. Płocka 50

Zaprasza w okresie wakacyjnym na dodatkowe 
letnie pozycje w menu. Oprócz dotychczasowych 
pyszności, w upalne dni będzie można u Nas wy-
pić kawę frappe, koktajle owocowo-jogurtowe, 
zjeść gofra czy też deser w słoiczku. W ofercie 
będą również mrożone smakowe herbaty.

Nasze obiadowe menu również zostanie od-
świeżone. W wakacje najczęściej nie mamy ocho-
ty na ciężkie obiady, dlatego i u nas pojawią się 
np. chłodniki i sałatki.

Dni i godziny otwarcia: 
poniedziałek, wtorek – godz. 9 – 20
środa, czwartek, piątek – godz. 9 – 21
sobota, niedziela – godz. 10 – 21

LATO W MIEŚCIE LATO W MIEŚCIE
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W okresie przerwy wakacyjnej Miejski 
Ośrodek w Płońsku planuje wydawanie gorą-
cego posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach 
programu „Pomoc gminy w okresie dożywia-
nia w latach 2014-2020”.

Rodzice zainteresowani tą formą pomocy 
dla swoich dzieci mogą składać wnioski do 
pracowników socjalnych w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Płońsku, ul. św.  
M. Kolbe 9 w poniedziałki od godz. 7.30 do 17.30 
od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.

Gorące posiłki  
dla dzieci  
i młodzieży

godziny otwarcia biblioteki  
od 27 czerwca do 3 września 2016 roku:
* Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Północna 15B:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 17.00
sobota, godz. 9.00 – 13.00
* Filia Biblioteczna przy ul. Płockiej 19:
poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 16.00

Lato w bibliotece
Propozycje na lato:
BIBLIOHITY NA LATO
– oferta literacka dla każdego czytelnika: nowości wydawnicze 
i klasyka literatury światowej, audiobooki i prasa (wszystkie wy-
pożyczalnie).

STREFA@ INTERN@UTY
– bezpłatna kawiarenka internetowa dla dzieci i młodzieży w go-
dzinach 10.00 – 15.00; WiFi – do pracy na własnym laptopie (Czy-
telnia i Filia Biblioteczna).

STREFA TWÓRCZEJ ZABAWY 
– codzienne warsztaty dla miłośników konstrukcji z klocków, 
turnieje gier planszowych i towarzyskich, zajęcia plastyczne 
(Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Filii Bibliotecznej).

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Północna 15B, 09-100 Płońsk 
tel. 23 662 24 56, tel./fax 23 662 60 40
e-mail: bibioteka@mbp-plonsk.pl

SIERPIEŃ 2016
01.08.2016 – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 1997/1999 „ORLIK II” SP 3, godz. 11.00

03.08.2016 – TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ TRIO BASKET „ORLIK II” SP 3, godz. 11.00

05.08.2016 – VI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO HOL HALI SPORTOWEJ, godz. 11.00

08.08.2016 – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 2000/2002 „ORLIK II” SP 3, godz. 11.00

10.08.2016 – II TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO „ORLIK II” SP 3, godz. 12.00

12.08.2016 – ZAWODY PŁYWACKIE ROCZNIK 2003/2005 KRYTA PŁYWALNIA, godz. 10.00

12.08.2016 – VII TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO HOL HALI SPORTOWEJ, godz. 11.00

17.08.2016 – TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ROCZNIK 2003/2005 BOISKA PLAŻOWE, godz. 11.00

19.08.2016 – VIII TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO HOL HALI SPORTOWEJ, godz. 11.00

22.08.2016 – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 2005 I MŁODSI „ORLIK II” SP 3, godz. 11.00

24.08.2016 – TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ TRIO BASKET „ORLIK II” SP 3, godz. 11.00

26.08.2016 – ZAWODY PŁYWACKIE ROCZNIK 1997/1999 KRYTA PŁYWALNIA, godz. 10.00

28.08.2016 – IX FINAŁOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO HOL HALI SPORTOWEJ, godz. 11.00

29.08.2016 – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 2000/2002 „ORLIK II” SP 3, godz. 11.00

31.08.2016 – TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ROCZNIK 1997/1999 BOISKA PLAŻOWE, godz. 11.00

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji 
jest organizatorem wypoczynku w for-
mie kolonii letnich w Ośrodku Edukacji, 
Profilaktyki i Integracji Środowiskowej. 
W tym roku, po raz pierwszy, kolonie 
odbędą się w czterech turnusach:

Turnus I – 04 – 13 lipca 2016 roku
Turnus II – 18 – 27 lipca 2016 roku
Turnus III – 01 – 10 sierpnia 2016 roku 
Turnus IV – 15 – 24 sierpnia 2016 roku

Relacja z koloni w kolejnym wydaniu 
biuletynu oraz na stronie internetowej 
miasta www.plonsk.pl.

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
09-100 Płońsk, ul. Kopernika 3 

tel./fax 23 662 27 01
www.mcsir.plonsk.pl  

adres e-mail: mcsir@op.pl

LATO W MIEŚCIE LATO W MIEŚCIE

ul. Św. M. Kolbe 9
09-100 Płońsk

tel. 23 662 29 90, fax 23 662 20 42
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Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy 
Rodzinie w okresie wakacyjnym organi-
zuje 10-dniowe wyjazdowe kolonie letnie 
do Łeby. Na kolonie wyjedzie 30 dzieci, 
w większości uczestnicy grup socjotera-
peutycznych prowadzonych w Punkcie 
Profilaktyki. Dzieci będą zakwaterowane 
w ośrodku wypoczynkowym oddalonym 
200 m od morza. Kolonie odbędą się w ter-
minie od 30 lipca do 8 sierpnia 2016 roku. 

Program kolonii, oprócz licznych zabaw, 
konkursów i zajęć sportowych, obejmuje 
wycieczki do popularnych nadmorskich 
miejscowości: Ustki, Słupska, Lęborka, 
Wejherowa oraz do Słowińskiego Parku 
Narodowego. Atrakcją będzie także rejs 
statkiem po jeziorze Łebsko, wyjścia na 
kąpieliska. Podczas kolonii realizowane 
będą dodatkowo zajęcia z zakresu profi-
laktyki uzależnień.

Kolonie letnie organizowane corocz-
nie przez Punkt Profilaktyki są oceniane 
przez ich uczestników, jako atrakcyjny 
sposób spędzania wakacyjnego czasu, cie-
szą się dużym powodzeniem. Dzieci wra-
cają z miłymi wspomnieniami i nowymi, 
ciekawymi doświadczeniami.

W poprzednich latach Punkt Profilakty-
ki organizował kolonie m.in. do Białego 
Dunajca, Pucka, Kołobrzegu, Jarosławca, 
Zakopanego i Ełku.

Działania z zakresu profilaktyki uzależnień kierowane były do 
uczniów i nauczycieli płońskich szkół. Skupiały się głównie na 
działaniach edukacyjno-informacyjnych, profilaktycznej działal-
ności szkolnej i środowiskowej, edukacji publicznej, wspieraniu 
rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego i promo-
wania zdrowego stylu życia.

Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przystąpił do 
trzech ogólnopolskich kampanii profilaktycznych: Zachowaj 
Trzeźwy Umysł, Postaw na Rodzinę, Dopalacze wróciły! Nar-
kotyki? To mnie nie kręci. Do udziału w kampaniach zostały 
zaproszone płońskie szkoły podstawowe i gimnazjalne. 

Ponadto uczniowie uczestniczyli w licznych programach, warsztatach, 
spektaklach i koncertach profilaktycznych. W roku szkolnym 2015-2016 
działaniami profilaktycznymi zostało objętych ok. 2000 uczniów. 

Przedsięwzięcia profilaktyczne dla uczniów oraz szkolenia rad peda-
gogicznych prowadzone były w ramach trzech programów :
- Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych,
- Miejskiego Programu  

Przeciwdziałania Narkomanii,
- Miejskiego Programu  

Przeciwdziałania Przemocy.
Środki finansowe na realizacje kolonii oraz działań profilaktycznych 

prowadzonych w szkołach w całości pokrywane są z dochodów Bu-

Wraz z zakończeniem roku szkolnego zakończył się 
roczny cykl zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych 
w Punkcie Profilaktyki. W zajęciach uczestniczyło 25 dzie-
ci, uczniów klas IV i VI płońskich szkół podstawowych.

Celem zajęć było wzmacnianie umiejętności społecznych 
i psychologicznych dzieci oraz kształtowanie postawy 
zdrowego stylu życia. Zadowolenia z życia i dobre zaso-
by psychologiczne zmniejszają ryzyko sięgania po środki 
psychoaktywne. Zajęcia obejmowały szeroki zakres tema-
tów ważnych dla rozwoju dzieci w wieku 10-13 lat. 

Rodzice chcący zapisać dziecko na zajęcia socjoterapeu-
tyczne w roku szkolnym 2016-2017, mogą to uczynić kon-
taktując się z Punktem Profilaktyki lub pedagogiem szkol-
nym. Zapisy rozpoczną się we wrześniu 2016 roku.

Zajęcia są bezpłatne. Koszty ich realizacji w całości po-
nosi Urząd Miejski z funduszy przeznaczonych na profi-
laktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ  
SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

KOLONIE LETNIE W ŁEBIE
Ponadto Punkt Profilaktyki Uzależnień 

i Pomocy Rodzinie jest współorganiza-
torem KOLONII LETNICH W GOSZCZY-
CACH ŚREDNICH, które są organizowane 
w okresie od 4 lipca do 24 sierpnia 2016 roku 
w zakresie organizacji wycieczek i obsłu-
gi transportowej kolonii.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W SZKOŁACH 
PODSUMOWANIE

Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim uczniom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, 
interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do 
szkoły. Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień, o którym można 
powiedzieć, że to był dobry dzień. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierajcie sił 
i „ładujcie akumulatory” z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Dyrektorom, nauczycielom i rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współ-
pracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku, radości, miłych spotkań oraz wielu chwil 
wartych zapamiętania.

Pracownicy Punktu Profilaktyki Uzależnień  
i Pomocy Rodzinie

ul. M. Kolbe 9
09-100 Płońsk

tel. 23/ 661 38 80
ppirpa@plonsk.pl

dżetu Gminy Miasta Płońsk z opłat za wydanie i korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość środków 
finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach powyż-
szych Programów określana jest corocznie w Uchwale Budżetowej 
Miasta Płońska na dany rok.

PUNKT PROFILAKTYKI PUNKT PROFILAKTYKI
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1. Będziemy gościć je  
w naszym mieście 17 lipca br.
2. 19 czerwca po raz 12.  
odbył się na terenie  
Parafii św. Maksymiliana Kolbe
3. 18 czerwca w MCK  
świętowaliśmy 70-lecie  
Przedszkola nr 2 im. Przyjaciół (???)
4. Kryptonim powiatowego  
ćwiczenia obronnego, które odbyło się  
w czerwcu w Płońsku
5. Grant dla Płońska  
za najlepsze samorządowe (???)
6. Tytuł czasopisma z lat 30.  
ubiegłego wieku, w którym  
jeden z numerów w całości 
poświęcony był płońskiej OSP
7. (???) Sosnowskiego, inwazyjna  
i bardzo niebezpieczna  
dla ludzi roślina

Z liter znajdujących się  
w żółtych polach należy  
ułożyć hasło.

KRZYŻÓWKA/PROMOCJA MIASTA

Początek

Nagroda

Osoba, która jako pierwsza  
18 lipca 2016 r. o godz. 9.00  
dodzwoni się do Referatu  
Promocji, Konsultacji i Inicjatyw  
Społecznych Urzędu Miejskiego 
i poda rozwiązanie krzyżówki  
wygrywa upominek  
(T-SHIRT oraz notes).  
Numer telefonu 23 663 13 34.

Gazeta Płońska, Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Płońsku, Wydawca: Urząd Miejski, Zespół ds. Wydawania Biuletynu Informacyjnego 
 ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, tel. 23 663 13 34, www.plonsk.pl 

Przygotowanie do druku: Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa, Zamość k. Bydgoszczy, ul. Karpiowa 7, 89-200 Szubin, tel. 607 151 282, marketing@oficyna.bydgoszcz.pl

Zainwestuj w Płońsku i otrzymaj zwolnienia z podatku 
dochodowego. Czekają na Ciebie tereny inwestycyjne 
stanowiące podstrefę Warmińsko-Mazurskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej.
W ofercie trzy tereny inwestycyjne z przeznaczeniem 
m.in. pod usługi, handel, skład magazynów, a także 
produkcję o średnim wskaźniku zabudowy.

Szczegóły na stronie: www.plonsk.pl/invest in Płońsk

Z oferty Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej  może skorzystać każdy, kto na jej terenie:
- zainwestuje, w ramach nowej inwestycji, co najmniej 
100 000 euro,
- utworzy nowe miejsca pracy,
- uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności go-
spodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej.

Więcej na temat zwolnień z podatku dochodowego na stronie:  
http://www.wmsse.com.pl/pomoc-publiczna/


