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Od września cztery podstawówki
Radni miejscy podjęli uchwałę 

dostosowującą sieć płońskich szkół

do nowego ustroju szkolnego. 

Wracają stare-nowe szkoły 

podstawowe – nr 1, w miejsce 

likwidowanego Gimnazjum nr 2, 

oraz nr 4 zamiast Gimnazjum 

nr 1 przy ulicy ks. R. Jaworskiego. 

Oznacza to, że od września 

w Płońsku funkcjonować będą 

cztery szkoły podstawowe.

Ponieważ od 1 września 2017 r. sześcioletnie szkoły 
podstawowe będą ośmioletnimi szkołami podsta-
wowymi, a także w związku ze stopniową likwidacją 
gimnazjów, Gmina Miasto Płońsk musi dokonać odpo-
wiednich przekształceń oraz podjąć uchwałę w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju 
szkolnego. Projekt przyjętej 9 lutego uchwały został 
skierowany do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, ce-
lem uzyskania pozytywnej opinii w powyższej sprawie.

Aktualnie w 2 szkołach podstawowych i 2 gimna-
zjach uczy się 2418 uczniów. Ponadto dzieci urodzo-
nych i zameldowanych w Płońsku w latach 2010-2016 
jest 1544.

Od 1 września 2017 r. będą funkcjonować cztery 
szkoły podstawowe, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Miasto Płońsk (Szkoła Podstawowa nr 
1 im. Bolesława Chrobrego, Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jana Walerego Jędrzejewicza, Szkoła Podstawowa 
nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego, Szkoła Podstawo-
wa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II).

 W związku z tym zaproponowano przekształcenie 
Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku, 
z siedzibą przy ul. Ks. R. Jaworskiego 25 w Szkołę Pod-
stawową nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku, 
z siedzibą główną przy ul. Ks. R. Jaworskiego 25 oraz 
w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 67B.

Proponuje się również przekształcenie Gimnazjum 
Publicznego nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku, 
z siedzibą przy ul. Wolności 4 w Szkołę Podstawową nr 
1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku, ul. Wolności 4.

Mając na uwadze odległość od szkół obwodowych, 
zmiany urbanistyczne, w tym powstanie nowych 
osiedli mieszkaniowych, tendencje demograficzne na 
poziomie poszczególnych obszarów miasta, wykorzy-
stanie potencjału bazy szkół dla całej społeczności 
szkolnej Płońska, a także dane historyczne dotyczące 
funkcjonowania szkół podstawowych przed 1999 ro-
kiem, wypracowano propozycję nowych obwodów, da-
jących szansę na zminimalizowanie wielozmianowości 
w pracy szkół podstawowych.

 W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 zostaną 
zachowane granice obwodów szkolnych dla uczniów 
klas II i III dotychczasowych gimnazjów.

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe 
nakładają na samorząd obowiązek uzyskania pozy-
tywnej opinii kuratora przez ustaleniem planu sieci 
szkół i ich obwodów.

Projekt uchwały zostanie przekazany także do za-
opiniowania do związków zawodowych zrzeszających 
nauczycieli. Tak jak w przypadku kuratora oświaty, or-
ganizacje związkowe będą miały 21 dni na wyrażenie 
opinii.

Założenia projektu niniejszej uchwały wypracowa-
ne zostały przez Zespół ds. wdrażania reformy oświa-
ty w Gminie Miasto Płońsk, powołany zarządzeniem 
Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 16 stycznia 2017 r.

 W skład zespołu weszli przedstawiciele: Rad Pedago-
gicznych, Rad Rodziców, Związków Zawodowych, Rady 
Miejskiej w Płońsku, Zespołu Obsługi Placówek Oświa-
towych w Płońsku i pracownicy Urzędu Miejskiego.

ZOBACZ, JAK GŁOSOWALI RADNI:
Małgorzata Adamska-Jasińska – nie głosowała 

Marek Adamuszewski – przeciw 
Zygmunt Aleksandrowicz – wstrzymał się 

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

Agnieszka Gzylewska – wstrzymała się 
Marcin Kośmider – wstrzymał się 

Andrzej Kwiatkowski – za 
Ewa Piątkowska – nie głosowała 

Agnieszka Piekarz – nie głosowała 
Mariusz Prusak – za 

Grzegorz Przedpełski – za 
Krzysztof Tucholski – wstrzymał się 

Marcin Uniewski – wstrzymał się 
Maria Ziółkowska – za

Podczas sesji nieobecni byli: Barbara Pawłowska, 
Henryk Zienkiewicz i Marianna Żebrowska. 

ŁĄCZNY WYNIK: „ZA” 7, „PRZECIW” 1, „WSTRZYMAŁO SIĘ” 6.

>>> CZYTAJ NA STR. 5
Body od burmistrza



2

NASZE MIASTO

Dbamy o czyste powietrze
Do Urzędu Miejskiego w Płońsku 

wpłynęły 82 deklaracje chęci udziału 

w projekcie wymiany pieców 

węglowych. Nowe i ekologiczne 

źródła ciepła przyczyniają się 

do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, 

a także smogu.  

Wszystkie deklaracje zostały sprawdzone i przyjęte 
przez pracowników Urzędu Miejskiego. 45 deklaracji 
dotyczyło wymiany pieców gazowych starej generacji 
na nowe piece gazowe; 35 mieszkańców zadeklarowało 
wymianę pieców węglowych na gazowe, a dwóch za-
deklarowało wymianę pieców na ekogroszek na piece 
gazowe. Żaden z mieszkańców nie skorzystał z możli-
wości wymiany starego źródła ciepła na piece olejowe  
i opalane biomasą, co również umożliwiał program.

Gmina Miasto Płońsk prowadziła nabór wniosków 
od 16 do 31 stycznia. W ramach projektu beneficjent 
otrzyma 75 proc. kosztów zakupu kotła, ale nie więcej 
niż 5 tys. zł.

Warto przypomnieć, że w poprzednim naborze prze-
prowadzonym w roku 2015 jedynie 18 mieszkańców 
zadeklarowało udział w programie. Ostatecznie piece 
gazowe zamontowano w 6 budynkach.

BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK informuję, że podjęta została Uchwała Nr XVI/107/2015   Rady  

Miejskiej w Płońsku z dnia 29 października 2015 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania 

dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwa-

niem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest” z terenu nieruchomości położonych  

w granicach miasta Płońsk.

Dotacja może być udzielona;

a) osobom fizycznym;

b) wspólnotom mieszkaniowym;

c) osobom prawnym;

d) przedsiębiorcom;

z przeznaczeniem na: demontaż, transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających 

azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie miasta Płońsk jak również składowa-

nych na nieruchomościach wcześniej zdemontowanych pokryć dachowych.

Warunki udzielania dotacji celowej:

1. Koszt usunięcia 1 m2 wyrobu zawierającego azbest, do którego może być udzielona dotacja ce-

lowa, nie może przekroczyć 30,00 zł brutto.

2. Maksymalna kwota dofinansowania przez Gminę Miasto Płońsk wynosić będzie 2 000,00 zł.

Dofinansowanie nie obejmuje:

1. kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych,

2. wykonania dokumentacji technicznej,

3. kosztów za demontaż, wywóz i przekazanie elementów pokryć dachowych zawierających 

azbest poniesionych przez wnioskodawcę przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać w Urzędzie Miejskim w Płońsku (ul. Płocka 39  

– wejście od 1-go Maja, 09-100 Płońsk). 

Do wniosku o udzielenie dotacji celowej należy dołączyć:

1. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wy-

roby zawierające azbest, tj. prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego, a w przypad-

ku, gdy ww. tytuł prawny do nieruchomości przysługuje kilku osobom – ich pisemną zgodę,

2. kopię złożonej w danym roku budżetowym informacji o wyrobach zawierających azbest zgod-

nie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w spra-

wie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzysty-

wania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31),

3. kopię zgłoszenia właściwemu organowi administracji prac polegających na usunięciu wyrobów 

zawierających azbest.

 

Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie będzie następowało według kolejności wpływu do 

Urzędu Miejskiego w Płońsku - do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel 

w danym roku budżetowym.

Wnioski nie rozpatrzone w danym roku budżetowym z uwagi na wyczerpanie środków finanso-

wych przeznaczonych na ten cel, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku 

budżetowym, w zależności od posiadanych środków.

Podstawą udzielenia dotacji celowej jest umowa zawarta 
pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Miasto Płońsk.

Szczegółowe informacje dotyczące dotacji udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego   

w Płońsku – Referat  Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, w godz. 

pn. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00-16:00 pokój nr 212.

INFORMACJA O AZBEŚCIE

Zgodnie z obecnym harmonogramem naborów na 
marzec 2017, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Pro-
gramów Unijnych zaplanowała uruchomienie kolejnego 
naboru na projekty związane z modernizacją przydo-
mowych kotłowni. Obecnie nie są znane szczegółowe 
warunki naboru, w tym wysokość dofinansowania.  
Z chwilą ogłoszenia regulaminu zostaną one podane do 
publicznej wiadomości. Niezależnie od tego pracowni-
cy urzędu już teraz przyjmują wstępne zgłoszenia do 
udziału w ww. projekcie, osobiście w siedzibie Urzędu 
(pok. 204) lub telefonicznie pod nr 23-663-13-24 w go-
dzinach od 8-16 od poniedziałku do piątku.

PEŁNA NAZWA PROJEKTU: 
„Poprawa jakości powietrza na terenie Płońska 
– ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez mo-
dernizację kotłowni – etap II” w ramach Programu 
„OA-8 Poprawa jakości powietrza na terenie woje-
wództwa mazowieckiego – ograniczenie emisji za-
nieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”, pro-
wadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Seniorzy radzą
Stawiamy na zieleń

Powołana uchwałą Rady Miejskiej płońska rada seniorów 

działa od niedawna. Jej celem jest współpraca z władzami 

miasta przy rozstrzyganiu istotnych dla seniorów spraw, 

zgłaszanie własnych propozycji i opiniowanie polityki 

senioralnej miasta. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej poinformował, że wniosek Gminy Miasto Płońsk 

o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów 

zieleni w Płońsku i jego obszarów funkcjonalnych” 

pomyślnie przeszedł ocenę przeprowadzoną w oparciu 

o kryteria formalne oraz merytoryczne I stopnia, uzyskując 

63 punktów na 67 możliwych do zdobycia. 

Podczas drugiej sesji powołany został zespół, który weźmie udział w opracowy-
waniu, wnioskowaniu lub realizowaniu rekomendowanych programów Mazo-
wieckiego Porozumienia Rad Seniorów. 

Radni-seniorzy zawalczą też o dofinansowanie i realizację czterech progra-
mów: warsztatów „Senior też człowiek”, którym przyświeca idea integracja osób 
starszych z młodzieżą i dziećmi, a także „Młodość w każdym wieku” – propagu-
jących zdrowy styl życia, konkursu „Młodzi Przyjaźni Seniorom” polegającego 
na pomocy seniorom w korzystaniu z przyjaznych im miejsc, produktów i usług 
oraz przeglądu form reintegracji społeczne wykluczonych „Mazowieckie Juwe-
nalia Senioralia 2017”. 

Obecnie trwa ocena merytoryczna II stopnia. Jest wielce prawdopodobne, że wnio-
sek znajdzie się wysoko na liście rankingowej wśród tzw. wniosków biorących.  
O ile nasze przewidywania się spełnią, jeszcze w tym roku ruszą prace polegające 
na zagospodarowaniu zieleni. Jest więc szansa, że w Płońsku pojawią się piękne 
tereny zieleni wokół „Rutek”, a wokół placówek oświatowych tereny zielone o zu-
pełnie nowej jakości.

Projekt obejmuje swoim zakresem: tereny przylegające do akwenu „Rutki, tere-
ny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Płońsku, tereny przy Szkole Podstawowej nr 3  
w Płońsku, tereny przy Przedszkolu nr 2 w Płońsku, tereny przy Przedszkolu nr 3  
w Płońsku, tereny przy Przedszkolu nr 4 w Płońsku oraz tereny przy Przedszkolu  
nr 5 w Płońsku. 

Całkowity koszt projektu 2 451 822,86 zł. Dofinansowanie 1 905 045,00 zł

Tego jeszcze nie było. Od niedawna w ratuszu znajduje się pojemnik na odpady 
elektroniczne (IT), do którego można wyrzucić urządzenia i nośniki zawierające 
różnego rodzaju dane: telefony komórkowe, tablety, laptopy, karty pamięci lub 
płyty CD i DVD. Zapisane informacje zostaną bezpiecznie zniszczone, a zebrana 
elektronika zostanie użyta w nowych produktach. W ten sposób oszczędzamy 
surowce naturalne i energię. 

Na tym nie koniec. Od teraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komu-
nalnych przy ulicy Żołnierzy Wyklętych działa punkt wymiany rzeczy używa-
nych. To miejsce, w którym można zostawić działający, ale niepotrzebny sprzęt, 
np. meble, sprzęt AGD/RTV, ceramikę, odzież czy zabawki. Ciekawa recepta na 
zagracone mieszkania, strychy i piwnice.

Płońsk jeszcze bardziej eko

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

Zaplanowano działania z profilaktyki 
uzależnień w płońskich szkołach
Profilaktyka uzależnień stała się 

w ostatnich kilkunastu latach ważnym 

elementem wychowania w rodzinie 

i w szkole. Jest to konsekwencja 

pojawienia się na szeroką skalę 

zachowań problemowych u dzieci 

i młodzieży, w tym używania 

legalnych i nielegalnych środków 

uzależniających.

Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie – 
referat Urzędu Miejskiego współpracuje z płońskimi 
szkołami podstawowymi i  gimnazjalnymi w tym 
ważnym obszarze, organizując i finansując każdego 
roku wiele przedsięwzięć – programy profilaktyczne, 
warsztaty, kampanie edukacyjne. 

W styczniu br. odbyło się spotkanie pracowników 
Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie 

z pedagogami płońskich szkół podstawowych i gim-
nazjalnych. Celem spotkania było poznanie potrzeb 
i oczekiwań poszczególnych  szkół oraz zaplanowanie 
konkretnych działań profilaktycznych w 2017 r.  

W celu podnoszenia jakości działań profilaktycz-
nych ustalono, że zgodnie z wytycznymi Narodowe-
go Programu Zdrowia, pierwszeństwo będą miały 
programy oparte na sprawdzonych strategiach pro-
filaktycznych, uwzględniające wiedzę o czynnikach 
chroniących i czynnikach ryzyka związanych z roz-
wojem zachowań problemowych dzieci i młodzieży. 
Są to programy wpisane do Systemu standardów 
i rekomendacji programów profilaktycznych. Daje to 
gwarancję, że program był ewaluowany, ma wysoką 
jakość i zbadaną skuteczność. 

Z działań profilaktycznych najbardziej skutecz-
ne są te, które są oparte na modelu profilaktyki 
zintegrowanej. W pro fi lak tyce zin te gro wa nej kła-
dzie się ak cent na kształ to wa nie sil nej mo ty wa cji 
do re ali zo wa nia mło dzień czych pra gnień i ma rzeń, 
zachęcenie młodzieży do mądrych wyborów i zdro-
wego stylu życia w różnych dziedzinach. Przykła-

dem takiego programu jest Archipelag Skarbów, 
który w lutym br. był realizowany w II klasach Gim-
nazjum nr 1 i Gimnazjum Publicznego nr 2 (łącznie 
objęto nim 225 uczniów). Program został również 
dofinansowany dla 72 uczniów Gimnazjum Powia-
towego w Płońsku.

Dodatkowo intencją Punktu Profilaktyki i peda-
gogów szkolnych jest to, by działania profilaktyczne 
prowadzone były w szkołach systematycznie przez 
cały okres edukacji, począwszy od przedszkola do 
szkół ponadgimnazjalnych. Dlatego w Punkcie Pro-
filaktyki odbędzie się cykl szkoleń na realizatorów 
rekomendowanych programów profilaktycznych. 
Jesienią 2016 r. przeprowadzono szkolenie na reali-
zatorów programu „Cukierki” skierowanego do naj-
młodszych uczniów szkól podstawowych, natomiast 
w najbliższych miesiącach zostaną przeszkoleni 
realizatorzy programu „Domowi detektywi” i „De-
bata”. Dzięki temu corocznie uczniowie zarówno 
najmłodszych, jak i starszych klas będą mieli dostęp 
do wysokiej jakości działań z zakresu profilaktyki 
uzależnień.
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Ogólnopolskie kampanie profilaktyczno-
-edukacyjne w szkołach
W lutym 2017 r. samorząd płoński 

przystąpił  również do czterech 

ogólnopolskich kampanii edukacyjno 

– profilaktycznych, które będą 

realizowane m.in. przez szkoły 

podstawowe i gimnazjalne. Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, która 
przebiega pod hasłem – „Na skrzydłach przyjaź-
ni”. Kampania próbuje odpowiedzieć na pytanie, co 
powoduje, że grupa rówieśnicza staje się na pew-
nym etapie rozwoju dziecka ważniejsza niż rodzice 
i nauczyciele. Wskazuje na korzyści z udanych re-
lacji rówieśniczych: akceptuje młodego człowieka 
takim, jaki jest, kształtuje postawę aktywności, 
zaspokaja potrzeby więzi z otoczeniem, społeczną 
aprobatę i uznanie przez innych, rozwija współ-
zawodnictwo oparte na zdrowej rywalizacji, roz-
budza zainteresowania oraz potrzebę kontaktów 
towarzyskich, zaspokaja potrzeby emocjonalne, 
wypełnia czas wolny.

PUNKT PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I POMOCY RODZINIE

„Reaguj na przemoc” – tegoroczna edycja kam-
panii koncentruje się na najmłodszych świadkach 
przemocy w rodzinie, pokazuje, jak życie w przemocy 
odbija się na przyszłym funkcjonowaniu dzieci. Dla 
małego człowieka dom to wzór normalnego życia. 
Synowie, którzy obserwują w domu sceny bicia, uczą 
się, że jest to naturalny sposób na dochodzenie swoich 
racji. W dorosłym życiu mają tendencję do stosowa-
nia przemocy. Córki częściej wikłają się w toksyczne 
związki, w których stają się ofiarami. Głównym prze-
kazem kampanii jest: przemoc można zatrzymać! 
Kampania zachęca do podjęcia działań i wyjaśnia, 
gdzie szukać pomocy.

„Dopalacze – powiedz stop!” to kampania edu-
kacyjna, która dostarcza uczniom wiedzy z czego 
składają się dopalacze i dlaczego są bardzo groźne. 
Uczniowie dowiadują  się z niej, jakie negatywne kon-
sekwencje czekają na tych, którzy ryzykują z dopala-
czami. Rodzice natomiast uzyskują wiedzę dlaczego 
młodzi sięgają po dopalacze, poznają też sposoby na 
skuteczną rozmowę z dzieckiem o narkotykach.

Kampania „Przeciw pijanym kierowcom” 
skierowana jest do dorosłych i niepełnoletnich użyt-
kowników dróg. Kampania pozwala dotrzeć nie tylko 
do kierujących, lecz także do pasażerów, świadków 
jazdy po alkoholu, uczniów szkół nauki jazdy, mło-
dzieży gimnazjalnej oraz pracowników punktów 
sprzedaży alkoholu. Wspiera też praktykę obywatel-
skich zatrzymań pijanych kierowców. Dzieci i mło-
dzież uczy jak prawidłowo się zachować, gdy osoba  
z którą miały jechać samochodem jest pod wpływem 
alkoholu.

Punkt Profilaktyki  finansuje działania z zakresu 
profilaktyki uzależnień i przemocy ze środków, które 
pochodzą z dochodów budżetu Gminy Miasta Płońska 
uzyskanych z opłat za wydanie i korzystanie z zezwo-
leń  na sprzedaż  napojów alkoholowych.

Body od 
burmistrza 
Kilkanaścioro dzieci, małych 

płońszczanek i płońszczan, 

otrzymało w lutym body  

ze swoim imieniem, a ich rodzice 

listy gratulacyjne od burmistrza. 

Witamy na świecie! Body trafiło m.in. do Diany, 
urodzonej w Płońsku córeczki Andrija i Maryny 
pochodzących z Donbasu na wschodzie Ukrainy. 
Młode małżeństwo od kilku miesięcy mieszka  
w naszym mieście.
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Gry, zabawy, 
warsztaty plastyczne, 

manualne, żonglerka, zajęcia 
sportowe, jazda na łyżwach, seanse 
filmowe  to tylko niektóre miejskie 

atrakcje przygotowane 
dla najmłodszych 

z okazji ferii.



CZAS WOLNY

7



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

Projekt i przygotowanie do druku: Tomasz Pisarek | studio@studioiks.pl | www.studioiks.pl

KRZYŻÓWKAKRZYŻÓWKA

1

2

3

4

5

6

1. Do Urzędu wpłynęły 82 deklaracje udziału wymiany (???)

2. Akcja trwająca od listopada 2016 r. pn. „Witamy małych (???)”

3. Kampania profilaktyczna koncentrująca się na najmłodszych świadkach  
przemocy w rodzinie pn. „Reaguj na (???)”

NAGRODA

4. Obchodzony 8 marca – (???) Kobiet

5. Od września w mieście będą funkcjonowały cztery szkoły (???)

6. Prowadzi działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – (???) Profilaktyki  
Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Z LITER W ZAZNACZONYCH NA ZIELONO 

POLACH NALEŻY ODCZYTAĆ HASŁO. 

OSOBA, KTÓRA JAKO PIERWSZA 
15 marca 2017 r. o godz. 9:00 

DODZWONI SIĘ DO REFERATU DS. PROMOCJI, 

KONSULTACJI I INICJATYW SPOŁECZNYCH 

URZĘDU MIEJSKIEGO I PODA ROZWIĄZANIE 

KRZYŻÓWKI WYGRA UPOMINEK. 

Numer telefonu 23 663 13 34

W lutym przedszkolaki 

zwiedzały ratusz. W roli 

przewodnika wystąpił 

burmistrz Andrzej Pietrasik.

Mali goście 
z „Szóstki”


