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Krzysztof  Tucholski 
odwołany
Rada Miejska w Płońsku odwołała ze stanowiska 
przewodniczącego Krzysztofa Tucholskiego. 
Zastąpił go Henryk Zienkiewicz – wieloletni Radny 
Rady Miejskiej w Płońsku.
Po roku Mazowiecka Wspólnota Samorządowa oraz Prawo i Sprawiedliwość, wystę-
pujące pod szyldem Zjednoczonej Prawicy, tracą większość w płońskiej radzie. Po 
wyborach burmistrza Andrzeja Pietrasika wspierała jedynie czwórka radnych 
z Porozumienia Samorządowego Ziemi Płońskiej. W niektórych głoso-
waniach wspólnie z Prawicą głosowali przedstawiciele PSL, a także 
Samorządnych. Przeciw inicjatywom burmistrza zwykle też opo-
wiadał się startujący w wyborach z własnego komitetu Henryk 
Zienkiewicz. 

Podczas wielu sesji dało się zauważyć, że coraz częściej radni 
Samorządnych głosowali wspólnie z Porozumieniem. Również 
Polskie Stronnictwo Ludowe przestało odgrywać rolę opozycji wo-
bec burmistrza. 

Na styczniowej sesji radna Maria Ziółkowska złożyła oświadczenie 
z którego wynika, iż pragnie pozostać radną niezwiązaną z „jakąkolwiek opcją” 
polityczną występującą w Radzie Miejskiej w Płońsku. Sama radna uzasadniała swo-
ją decyzję ciągłym kon� iktem między burmistrzem, a radą, a także radnymi starej 
i nowej kadencji.

Na XXIII sesji, która odbyła się 18 lutego Andrzej Kwiatkowski, w imieniu grupy 
radnych zgłosił wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego pana Krzysztofa 
Tucholskiego.

W uzasadnieniu czytamy, że przewodniczący wielokrotnie naruszył przepisy 
prawa, m.in. nie wprowadził do porządku obrad projektów uchwał zgłoszonych 
zgodnie z regulaminem i nie podjął żadnych działań zmierzających do przedstawie-
nia Radzie Miejskiej w Płońsku informacji o nieprawidłowościach występujących 

w oświadczeniach majątkowych rajców. Zdaniem 11 radnych, 
którzy podpisali wniosek, działania Krzysztofa Tucholskiego 

„utrudniały współpracę” i „powodowały niepotrzebne napięcia”.  
Pełne uzasadnienie znajduje się na stronie: http://prawomiejscowe.

pl/institution/18168/legalact/158576/18168/htmlpreview
W tajnym głosowaniu za odwołaniem Krzysztofa Tucholskiego zagłosowa-

ło 12 radnych (przy wymaganych 11 głosach). Marek Adamuszewski z PSL zgłosił 
kandydaturę Henryka Zienkiewicza, a Barbara Pawłowska z Mazowieckiej Wspól-
noty Samorządowej – Zygmunta Aleksandrowicza. Pojedynek tej dwójki zakoń-
czył się zwycięstwem Henryka Zienkiewicza 12:9. 

Nowy przewodniczący wyraził nadzieję na współpracę w duchu dialogu i szacun-
ku dla dobra mieszkańców miasta. Henryk Zienkiewicz w kadencji 1998-2002 był 
zastępcą burmistrza Mariana Michniewicza. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku.      

Transmisje sesji online znajdują się na stronie internetowej: 
https://www.youtube.com/channel/UCHCM_7hA6ewtdWouhnT7ZwQ/videos

Krzysztof  Tucholski 

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

Krzysztof  Tucholski 

HENRYK ZIENKIEWICZ
– NOWY PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA 
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BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKUBIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKUBIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU

2/20162/2016 R.

CHCĄ  PŁACIĆ
U INKASENTA!

Znamy wynik 
społecznych konsultacji 

na temat targowiska

>>> CZYTAJ NA STR. 3



Rusza rekrutacja do płońskich  
szkół i przedszkoli na rok szkolny 
2016/2017. 

Rekrutacja do przedszkoli  
Wnioski o przyjęcie do przedszkola  należy pobrać  
u dyrektorów placówek od 1 marca do 31 mar-
ca 2016 r. Do 11 kwietnia 2016 roku rodzice dzieci 
w wieku przedszkolnym mają czas na złożenie wnio-
sku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

W  kwietniu odbywać się będą posiedzenia komi-
sji rekrutacyjnej, a kolejny ważny termin to 18 kwiet-
nia – wówczas podane będą listy kandydatów zakwa-
li� kowanych i kandydatów niezakwali� kowanych. 
Rodzice dzieci zakwali� kowanych będą mieli czas na 
potwierdzenie uczęszczania dziecka do przedszkola.

Do 25 kwietnia rodzice dzieci nieprzyjętych do 
danego przedszkola będą mogli złożyć wniosek o po-
danie przyczyny odmowy przyjęcia i odwołać się od 
decyzji komisji.

Po zakończeniu rekrutacji burmistrz miasta 
wskaże miejsca dla dzieci nieprzyjętych do przed-
szkola, którym gmina ma obowiązek zapewnić moż-
liwość korzystania z wychowania przedszkolnego.                                                                                             

Jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miej-
scami, wówczas następuje II etap postępowania 
rekrutacyjnego, w którym będą brane pod uwagę  
kryteria określone w Uchwale Nr VII/35/2015 Rady 
Miejskiej w Płońsku w sprawie określenia kryteriów 
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rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych  w szkołach  podstawowych  prowadzonych 
przez Gminę Miasto Płońsk, które  brane będą  pod 
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjne-
go, określenia  liczby punktów za każde z tych kry-
teriów i dokumentów niezbędnych do ich potwier-
dzenia. Postępowanie uzupełniające trwać będzie do 
29 sierpnia 2016 roku.

Szczegóły o postępowaniu rekrutacyjnym znajdu-
ją się na stronach internetowych przedszkoli.

Rekrutacja do szkół podstawowych
Dla dzieci zameldowanych lub zamieszkałych w ob-
wodzie szkoły podstawowej nie jest prowadzone po-
stępowanie rekrutacyjne. Rodzice zobowiązani są 
jedynie do zapisywania dzieci do szkoły.

W przypadku dzieci zameldowanych lub zamiesz-
kałych poza obwodem szkoły podstawowej, termin 
na złożenie wniosku o przyjęcie do placówki mija 
31 marca 2016 roku.

Do 30 czerwca  komisja rekrutacyjna poda listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

O ile szkoła będzie dysponować wolnymi miej-
scami, kandydaci zamieszkali poza obwodem pu-

blicznej szkoły podstawowej, po przeprowadzonym 
postępowaniu rekrutacyjnej zostaną zakwali� ko-
wani do danej placówki. Postępowanie rekrutacyjne 
odbywa się wg kryteriów  określonych w Uchwale 
Nr XX/136/2015 Rady Miejskiej w Płońsku w sprawie 
ustalenia kryteriów  rekrutacji do publicznych szkół 
podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk.

Szczegóły o postępowaniu rekrutacyjnym znajdują 
się na stronach internetowych szkół podstawowych.

Rekrutacja do gimnazjów
Rekrutacja do gimnazjów odbywa się na podstawie 
Zarządzenia nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
z 27 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu 
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępo-
waniu uzupełniającym do klas pierwszych publicz-
nych  gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 oraz wy-
żej przytoczonej uchwały.

Zarządzenie znajduje się na stronie Kuratorium 
Oświaty w Warszawie.

Zachęcamy rodziców sześciolatków, 
aby – pomimo braku takiego obowiązku 
– rozważyli możliwość zapisania dziecka 
do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

REKRUTACJA DO PŁOŃSKICH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Rodzicu – sprawdź terminy.

NASZE MIASTO

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

11 kwietnia 2016 r. mija termin złożenia 
wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola,

do 31 marca 2016 r. rodzice dzieci zameldo-
wanych lub zamieszkałych poza obwodem szko-
ły podstawowej, mają czas na złożenie wniosku 
o przyjęcie do placówki.

WAŻNE DATY



Chcą płacić 
u inkasenta

Aż 73 proc. ankietowanych opowiedziało 
się za uiszczaniem opłat targowych 
u inkasenta. Zdecydowana większość 
domaga się również rozbudowy i poprawy 
infrastruktury płońskich targowisk.

warunkiem, że wynikające z niej wpływy przeznaczone będą na poprawę infra-
struktury miejskich targowisk.

W wyniku przeprowadzonych przez Referat ds. Promocji, Konsultacji i Inicja-
tyw Społecznych konsultacji społecznych, dot. funkcjonowania miejskich targo-
wisk, wypełnionych zostało 1600 ankiet w wersji papierowej, w tym 1568 ankiet 
ważnych i 32 ankiety nieważne.

Temat miejskich targowisk pojawił się na jednej z poprzednich sesji Rady Miejskiej. Rad-
ni Zjednoczonej Prawicy zgłosili swoje zastrzeżenia dotyczące sposobu pobierania opłat 
na miejskim targowisku. Dotychczas za rezerwację miejsc, korzystanie z urządzeń tar-
gowych i wjazd na plac targowy kupcy płacili u inkasenta. Podobnie jak na innych targo-
wiskach w kraju dowodem wpłaty był bilet z bloczku ścisłego zarachowania. Większość 
radnych zdecydowała się to zmienić. W przegłosowanej uchwale pojawił się zapis, we-
dług którego kupcy mieli uiszczać niektóre opłaty za korzystanie z mienia komunalnego 
na konto lub w kasie urzędu. 

Wywołało to sprzeciw nie tylko ratusza, lecz również samych handlujących. 
Wielu z nich głośno sygnalizowało swoje niezadowolenie. Na nowy sposób uisz-
czania opłat skarżyli się przede wszystkim kupcy spoza miasta, którzy do Płońska 
przyjeżdżają jedynie w niedzielę – na targ. Teraz musieliby dodatkowo dotrzeć do 
miasta w ciągu tygodnia, aby dokonać opłaty w urzędzie. 

W styczniu zapis dotyczący regulowania opłat w kasie ratusza bądź przelewem 
na wskazane konto został unieważniony przez wojewodę mazowieckiego. W roz-
strzygnięciu czytamy, że rada nie może ustalać sposobu oraz procedury pobierania 
opłat. Jest to – zdaniem wojewody – kompetencja organu wykonawczego, a więc 
burmistrza. W związku z tym na miejskim targowisku – podobnie jak w latach 
ubiegłych – opłaty pobierają inkasenci.

Na tym jednak nie koniec. Burmistrz Płońska o targowisko postanowił zapy-
tać kupców i klientów ogłaszając konsultacje społeczne, które odbyły się w termi-
nie od 15 stycznia do 10 lutego. Wypełniono 1600 ankiet. Aż 73 proc. głosujących 
opowiedziało się za tym, aby za wjazd na targ, rezerwację miejsca i korzystanie 
z urządzeń targowych płacić u inkasentów. 27 proc. – dopuszcza wszystkie opcje: 
inkasentów, kasę w ratuszu i wpłaty na konto. 

Użytkownicy targowiska wyraźnie widzą potrzebę rozbudowy i poprawy in-
frastruktury technicznej miejskich targowisk (98 proc.). 96 proc. uczestników 
ankiety opowiada się za utrzymaniem opłat targowych na poziomie z roku 2015. 
95 proc. ankietowanych chce płacić taką samą opłatę za mienie komunalne, pod 
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TEMAT MIESIĄCA

KONSULTACJE SPOŁECZNE NA TEMAT TARGOWISK

W NASTEPNYM NUMERZE: Wyniki konsultacji społecznych 
dotyczących rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego oraz 
zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego „Rutki”.
Konsultacje trwały od 29 stycznia do 26 lutego 2016 r.

1. Czy jest Pan/Pani za rozbudową i poprawą infrastruktury technicznej 
miejskich targowisk w Płońsku?
 Tak – 1539 głosów  Nie – 29 głosów

2. Czy jest Pan/Pani za uiszczaniem opłaty za korzystanie z mienia ko-
munalnego (m.in. za rezerwację, za korzystanie z urządzeń targowych, za 
wjazd na plac postojowy) bezpośrednio u inkasenta lub w kasie Urzędu, 
lub na konto Urzędu?
 Jestem za dokonywaniem opłat tylko u inkasenta – 1144 głosów
 Jestem za dokonywaniem opłat tylko w kasie Urzędu – 2 głosy
 Jestem za dokonywaniem opłat tylko na konto Urzędu – 1 głos
 Dopuszczam wszystkie opcje – 421 głosów

3. Czy jest Pan/Pani za utrzymaniem dotychczasowych opłat targowych 
obowiązujących w roku 2015, z których wpływy przeznaczone będą na 
poprawę infrastruktury technicznej miejskich targowisk?
 Tak – 1509 głosów  Nie – 59 głosów

4. Czy jest Pan/Pani za utrzymaniem dotychczasowych opłat obowiązują-
cych w roku 2015 za korzystanie z mienia komunalnego, z których wpły-
wy przeznaczone będą na poprawę infrastruktury miejskich targowisk?*
 Tak – 1495 głosów  Nie – 73 głosy

* zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej do obowiązującej opłaty targowej doliczony zostanie podatek VAT



OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK
Z DNIA 8 LUTEGO 2016 ROKU

W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA WYBORÓW
DO ZARZĄDÓW OSIEDLI NA KADENCJĘ 2016-2019

4

Na podstawie § 21 ust. 6 Statutu Osiedla stanowiącego za-
łączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 do uchwały nr 
XVIII/88/2003 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopa-
da 2013 r. w sprawie nadania statutu samorządom osiedli 
nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 informuję, że ustalono 
terminy ogólnych zebrań Mieszkańców Osiedli nr 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dotyczące wyborów do Zarządów 
niżej wymienionych Osiedli:

Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla nr 1 odbędzie się 
22 lutego 2016 r. o godz. 17:00, w Przedsiębiorstwie Go-
spodarki Komunalnej w Płońsku, ul. Mickiewicza 4.
Do Osiedla Nr 1 należą następujące ulice:
ul. Astronomów – cała, ul. Bydgoska – strona nieparzysta,  
ul. Błękitna – cała, ul. Czerwińska – cała, ul. Galileusza 
– cała, ul. Heveliusza – cała, ul. Keplera – cała, ul. Krańco-
wa – strona parzysta,  ul. Południowa – cała, ul. Tarasowa 
– cała, ul. Tęczowa – cała, ul. Toruńska – cała, ul. Wyszo-
grodzka – strona parzysta 64–100 j.

Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla nr 2 odbędzie 
się 7 marca 2016 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Miejskim w 
Płońsku, ul. Płocka 39 w sali 214.
Do Osiedla Nr 2 należą następujące ulice:
ul. Gen. Władysława Andersa: 1–4, ul. Kolejowa – cała, 
ul. Janka Krasickiego – cała, ul. Róży Luxemburg – cała, 
ul. Gen. Stanisława Maczka – cała, ul. 1 Maja – cała, 
ul. Ogrodowa – cała, ul. Płocka – strona nieparzysta 1-91, 
ul. Proletariacka – cała, ul. Przemysłowa – cała, ul. Robot-
nicza – cała, ul. Skarżyńska – cała, ul. Składowa – cała, 
ul. Spółdzielcza – cała, ul. Towarowa – cała, ul. Warskiego 
– cała, ul. L. Waryńskiego – cała ul. Wyszogrodzka –strona 
nieparzysta 55-63 a oraz strona parzysta 2-62, ul. Zaułek 
– cała, ul. Zawadzkiego – cała, ul. ZWM – cała.

Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla nr 3 odbędzie 
się 22 lutego 2016 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Miejskim 
w Płońsku, ul. Płocka 39, w sali 214.
Do Osiedla Nr 3 należą następujące ulice:
ul. Gen. Władysława Andersa – strona nieparzysta 5-15 
d oraz strona parzysta 6-20, ul. Gen. Józefa Bema – cała, 
ul. Gen. Zygmunta Berlinga – cała, ul. Handlowa – cała, 
ul. Konwalii – cała, ul. Tadeusza Kościuszki – cała, 
ul. Kwiatowa – cała, ul. Podmiejska – 1-3, ul. Prosta – cała, 
ul. Rzemieślnicza – cała, ul. Stokrotki – cała, ul. Gen. Wła-
dysława Sikorskiego – cała, ul. Szarotki – cała, ul. Tulipa-
nowa – cała,  ul. Warszawska –strona nieparzysta 51-61 
oraz strona parzysta 38–78 a, ul. Wojska Polskiego – cała, 
ul. Wyszogrodzka – strona nieparzysta 1-53, ul. Zajazd 
– strona parzysta.

Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla nr 4 odbędzie się 
29 lutego 2016 r. o godz. 17:00 w Przedsiębiorstwie Go-
spodarki Komunalnej w Płońsku, ul. Mickiewicza 4.
Do Osiedla Nr 4 należą następujące ulice:
ul. M. Konopnickiej – cała, ul. Krzywa – cała, ul. Adama 
Mickiewicza – cała, ul. Poprzeczna – cała, ul. Bolesława 
Prusa – cała, ul. 19 Stycznia – 56-60 b (bez numerów 56 a 
oraz 56 d), ul. Środkowa – cała, ul. Targowa – strona parzy-
sta, ul. Warszawska – strona nieparzysta 25–49, ul. Zajazd 
– strona  nieparzysta, ul. Stefana Żeromskiego – cała.

Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla nr 5 odbędzie 
się 24 lutego 2016 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Miejskim 
w Płońsku, ul. Płocka 39, w sali 214.

Do Osiedla Nr 5 należą następujące ulice:
ul. Władysława Broniewskiego – cała, ul. Grunwaldzka 
– strona  parzysta 2-36, ul. Przejazd – cała, ul. Plac 15 - go 
Sierpnia – cały, ul. Słoneczna – cała, ul. 19 Stycznia – stro-
na  nieparzysta 1-49 oraz strona parzysta 2-54, ul. Wspól-
na – cała, ul. Warszawska – strona nieparzysta 1-23 oraz 
strona parzysta 2-36, ul. Targowa – strona  nieparzysta, ul. 
Żołnierzy Wyklętych – strona nieparzysta 1-13 oraz strona 
parzysta 2–8.

Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla nr 6 odbędzie się 
29 lutego 2016 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 3 
w Płońsku (stołówka), ul. Płocka 60.
Do Osiedla Nr 6 należą następujące ulice:
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – cała, ul. Jana 
Brzechwy – cała, ul. Fryderyka Chopina – cała, ul. Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego – cała, ul. Grunwaldzka 
– strona nieparzysta 1 – 43, ul. Dr Jana W. Jędrzejewicza 
– cała, ul. im. Krzysztofa Karulaka – cała, ul. Mikołaja Ko-
pernika – strona  nieparzysta 1–3 oraz strona parzysta 2-20, 
ul. Janusza Korczaka – cała,  ul. Leona Kruczkowskiego – 
cała, ul. Kornela  Makuszyńskiego – cała, ul. Stanisława 
Moniuszki – cała, ul. Zo� i Nałkowskiej – cała, ul. Ignace-
go Jana Paderewskiego – cała, ul. Płocka – strona  parzysta 
2–94 d, ul. Przechodnia – cała,  ul. 40-Lecia PRL – cała, 
ul. dr Jana L. Rutkowskiego – cała, ul. Sportowa – cała, ul. 
Wolności – cała, ul. Stanisława Wyspiańskiego – cała, ul. 
Zduńska – cała.

Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla nr 7 odbędzie się 
23 lutego 2016 r. o godz. 17:00 w Przedsiębiorstwie Go-
spodarki Komunalnej w Płońsku, ul. Mickiewicza 4.
Do Osiedla Nr 7 należą następujące ulice:
ul. Agrestowa – cała, ul. Bukowa – cała, ul. Brzoskwiniowa 
– cała, ul. Brzozowa – cała, ul. Bydgoska – strona parzysta, 
ul. Czereśniowa – cała, ul. Dębowa – cała, ul. Długa – cała, 
ul. Henry Ford I – cała, ul. Gruszowa – cała, ul. Jarzębinowa 
– cała, ul. Jodłowa – cała, ul. Malinowa – cała, ul. Mazo-
wiecka – cała, ul. Morelowa – cała, ul. Orzechowa – cała, 
ul. Piaskowa – cała, ul. Płocka – strona nieparzysta 93-169 
oraz strona  parzysta 96-180, ul. Porzeczkowa – cała, ul. Po-
ziomkowa – cała, ul. Sadowa – cała, ul. Sosnowa – cała, ul. 
Spacerowa – cała, ul. Szczęśliwa – cała, ul. Świerkowa – cała  
ul. Świętego Jana Pawła II – strona nieparzysta 1 – 9 oraz 
strona parzysta 2 – 16, ul. Truskawkowa – cała, ul. Wiśnio-
wa – cała.

Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla nr 8 odbędzie się 
30 marca 2016 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 2 
w Płońsku (sala B1), ul. B.B.W. Wieczorków 30.
Do Osiedla Nr 8 należą następujące ulice:
ul. Azalii – cała, ul. Bzów – cała, ul. Chabrowa – cała, ul. Cy-
prysowa – cała, ul. Czeremchy – cała, ul. Dalii – cała, ul. Fioł-
kowa – cała, ul. Hiacyntowa – cała, ul. Hortensji – cała, ul. 
Irysowa – cała, ul. Jaśminowa – cała, ul. Kalinowa – cała, ul. 
Krokusowa – cała, ul. Magnolii – cała, ul. Makowa – cała, ul. 
Młodzieżowa – strona  nieparzysta 57–67,  ul. Peonii – cała, 
ul. Różana – cała, ul. Siemowita IV – cała, ul. Storczykowa 
– cała, ul. Świętego Jana Pawła II – strona nieparzysta 11 – 
51 oraz strona parzysta 18 – 46,  ul. Bronisławy, Bronisława 
i Władysława Wieczorków – strona nieparzysta 75-119 oraz 
strona parzysta 64-112, ul. Wrzosowa – cała.

Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla nr 9 odbędzie się 
1 marca 2016 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 2 

w Płońsku (sala B1), ul. B.B.W. Wieczorków 30.
Do Osiedla Nr 9 należą następujące ulice:
ul. Mikołaja Kopernika – strona nieparzysta 5-9c, ul. Letnia 
– cała, ul. Młodzieżowa – strona nieparzysta 17-55, ul. We-
soła – cała, ul. Bronisławy, Bronisława i Władysława Wie-
czorków – strona nieparzysta 29 – 73 oraz strona parzysta 
30-62, ul. Wiosenna – cała, ul. Zachodnia – cała.

Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla nr 10 odbędzie się 
8 marca 2016 r. o godz. 17:00 w Gimnazjum nr 1 w Płoń-
sku,  ul. Ks. R. Jaworskiego 25.
Do Osiedla Nr 10 należą następujące ulice:
ul. Grunwaldzka – strona nieparzysta 45-75, ul. Ks. Ro-
mualda Jaworskiego – strona parzysta, ul. Mikołaja Ko-
pernika – strona parzysta 22–32, ul. Młodzieżowa – strona 
nieparzysta 1–15 e oraz strona parzysta 2–16, ul. Nadrzecz-
na – cała, ul. Polna – strona nieparzysta 1–7 a oraz strona 
parzysta 2-6 a, ul. Bronisławy, Bronisława i Władysława 
Wieczorków – strona nieparzysta 1–27 oraz strona parzysta 
2–28, ul. Zacisze – cała.

Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla nr 11 odbędzie się 
9 marca 2016 r. o godz. 17:00 w Gimnazjum nr 1 w Płoń-
sku, ul. Ks. R. Jaworskiego 25.
Do Osiedla Nr 11 należą następujące ulice:
ul. Grunwaldzka – strona parzysta 40–84, ul. Jesionowa 
– cała, ul. Klonowa – cała, ul. Leśników – cała, ul. Lipowa 
– cała, ul. Zygmunta Padlewskiego – cała, ul. Henryka Sien-
kiewicza – strona nieparzysta 1-9 d oraz strona parzysta 
2-10 b, ul. Żołnierzy Wyklętych – strona nieparzysta 15–27, 
strona parzysta 10–20.

Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla nr 12 odbędzie się 
2 marca 2016 r. o godz. 17:00 w MODR Oddział Poświęt-
ne w Płońsku (budynek restauracji, sala bankietowa), 
ul. H. Sienkiewicza 11.
Do Osiedla Nr 12 należą następujące ulice:
ul. Andrzej Kmicica – cała, ul. Zygmunta Noakowskiego 
– cała, ul. Parkowa – cała, ul. Postępu Rolniczego – cała, 
ul. Henryka Sienkiewicza – 11/13 oraz strona parzysta 
12–34 a

Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla nr 13 odbędzie 
się 7 marca 2016 r. o godz. 17:00 w Punkcie Pro� laktyki 
Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Płońsku, ul. Św. M. M. 
Kolbe 9.
Do Osiedla Nr 13 należą następujące ulice:
ul. Barwna – cała, ul. Baśniowa – cała, ul. Biedronki – cała, 
ul. Cegielniana – cała, ul. Cicha – cała, ul. Ciepła – cała, 
ul. Daleka – cała, ul. Dobra – cała, ul. Działkowa – cała, 
ul. Główna – cała, ul. Graniczna – strona nieparzysta 
1-33, ul. Grunwaldzka – strona nieparzysta 77 87, ul. Jasna 
– cała, ul. Ks. Romualda Jaworskiego – strona nieparzysta, 
ul. Świętego Maksymiliana Marii Kolbe – cała, ul. Krótka 
– cała, ul. Lazurowa – cała, ul. Łąkowa – cała, ul. Malowni-
cza – cała, ul. Miła – cała, ul. Młodzieżowa – strona parzysta 
26–64, ul. Pogodna – cała, ul. Polna – 9 oraz strona parzysta 
12-18, ul. Północna – cała, ul. Promienna – cała, ul. Rado-
sna – cała, ul. Spokojna – cała, ul. Urocza – cała, ul. Wiej-
ska – cała, ul. Wypoczynkowa – cała, ul. Zapłotek – cała, 
ul. Zielona – cała.

w z. Burmistrza
/~/

Teresa Kozera
Zastępca Burmistrza

SK-BR.0021.14.2016.KP

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).



5

NASZE MIASTO

We wtorek, 23 lutego 
Regionalna Izba 
Obrachunkowa bez 
żadnych uwag zatwierdziła 
budżet miejski. To efekt 
koniecznych działań 
podjętych przez radnych 
na ostatniej sesji 
nadzwyczajnej.
W projekcie budżetu miasta przekazanym przez bur-
mistrza radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w listopadzie ubiegłego roku znajdowały się środki 
na dokończenie trwającej blisko 10 lat rozbudowy 
ratusza. Ówczesna większość rady rozdysponowała 
jednak zabezpieczoną kwotę na inne cele. Uchwalony 
budżet budził zastrzeżenia Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, co do jego zgodności z prawem.

Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia 
niosą tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek wę-
gla, a także drobny pył zawierający związki metali 
ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu). 
Substancje te stają się szczególnie szkodliwe, kiedy 
dym wydobywający się z niskich kominów zalega 
pomiędzy domami i nie ma szans na rozproszenie. 
Do takich sytuacji dochodzi szczególnie często w 
okresie jesienno-zimowym, kiedy niska temperatura 
i duża wilgotność powietrza nie sprzyjają rozprze-
strzenianiu się zanieczyszczeń w powietrzu. 

Podczas każdej interwencji dotyczącej spala-
nia odpadów w piecach grzewczych na terenie � rm 
i prywatnych posesji strażnicy miejscy są upo-
ważnieni bez wcześniejszej zapowiedzi do prze-
prowadzenia kontroli wskazanych obiektów. 
W trakcie jej trwania szczególną uwagę zwraca się na 
rodzaj zgromadzonego do celów grzewczych paliwa. 
W skrajnych przypadkach podczas podejmowanych 
interwencji mogą być pobierane próbki popiołu, które 
następnie zostaną poddane analizie. Konsekwencją 
tego może być ukaranie  właściciela posesji.

Za spalanie odpadów w in-
stalacjach grzewczych lub 
na wolnym powietrzu gro-
zi mandat do 500 zł lub 
grzywna do 5 000 zł, gdy 
sprawa trafi  do sądu.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
w stosunku do osób odpowiedzialnych stosowane 
będą sankcje karne wynikające z art. 71 ustawy 
o odpadach: „Kto wbrew zakazowi, termicznie 
przekształca odpady poza spalarniami odpa-
dów lub współspalarniami odpadów podlega 
karze aresztu lub karze grzywny”.

Postępowanie o ukaranie sprawcy, w przy-
padku nieprzestrzegania przepisów prawa może 
być również prowadzone na wniosek Stra-
ży Miejskiej w Płońsku przez Sąd Rejonowy 
w trybie określonym w Kodeksie postępowania 
w sprawach o wykroczenia.

Jeżeli jesteś świadkiem spalania odpadów, 
zgłoś ten fakt telefonicznie lub mailowo: 

Straż Miejska w Płońsku 
tel.: 23 662 26 93, sm@plonsk.pl  

Budżet zrównoważony

Nie spalaj odpadów. Szkodzisz sobie 
i środowisku, w którym żyjesz.

Jeśli rada nadal zwlekałaby z przeznaczeniem środ-
ków na rozbudowę urzędu, miastu groziłyby kary � nan-
sowe na niedotrzymanie terminów z wykonawcą. Z tego 
powodu burmistrz poprosił o zwołanie sesji pozaplano-
wej. Radni przychyli się jednak do propozycji Andrzeja 
Pietrasika.  Zmiana uchwały budżetowej przez radę po-
zwoliła uniknąć stwierdzenia nieważności uchwały bu-
dżetowej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

Najwięcej, bo ponad 2,5 mln zł rada przesunęła z 
zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dostępności 
komunikacyjnej oraz rozwój sieci dróg publicznych w 
Płońsku poprzez budowę i remont dróg”. Mimo zapew-
nienia wkładu własnego miasto nie otrzymało na ten 
cel rządowego do� nansowania. Z tego powodu korek-
ta budżetu była niezbędna.

Nie oznacza to jednak, że miasto rezygnuje z bu-
dowy i naprawy dróg. Jest już gotowa dokumentacja 
i we wrześniu tego roku Płońsk ponownie będzie sta-
rać się o do� nansowanie tej inwestycji. Budowa dróg 
dla Burmistrza Andrzeja Pietrasika należy do zadań 
priorytetowych. W ubiegłym roku wybudowano i wy-
remontowano w Płońsku 12 ulic.

Sprawdź, jak zagłosowali radni.
Oba głosowania dotyczące zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej oraz zmian w budżecie uwzględ-

niających przeznaczenie środków na dokończenie 
rozbudowy ratusza zakończyły się tym samym wyni-
kiem: 10 za, 9 przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. 

„Za”:
Małgorzata Adamska-Jasińska
Marek Adamuszewski
Arkadiusz Barański
Małgorzata Bidas
Alina Braulińska
Andrzej Kwiatkowski
Agnieszka Piekarz
Mariusz Prusak
Grzegorz Przedpełski
Henryk Zienkiewicz

„Przeciw”:
Zygmunt Aleksandrowicz
Wojciech Bluszcz
Agnieszka Gzylewska
Marcin Kośmider
Barbara Pawłowska
Krzysztof Tucholski
Marcin Uniewski
Maria Ziółkowska
Marianna Żebrowska

Na sesji nieobecne były 
Magdalena Dobrzyńska 
oraz Ewa Piątkowska.  



PUNKT PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I POMOCY RODZINIE

Stres to naturalna reakcja naszego organizmu. Poznanie 
mechanizmów powstawania i rozładowywania napięcia 
stanowi klucz do radzenia sobie z nieprzyjemnymi sytuacjami 
bez sięgania po szkodliwe dla organizmu używki. 

Używki nie są dobrą 
metodą na stres
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Stres, wróg czy przyjaciel?
Stres dotyczy każdego z nas. Powstaje, gdy sytuacje ja-
kich doświadczamy są dla nas trudne i wymagają znacz-
nego wysiłku i zaangażowania. To, jak silnego stresu 
doświadczymy zależy od tego, czy ocenimy daną sytu-
ację jako bardzo frustrującą lub zagrażająca nam oraz 
od tego jak ocenimy to, czy sobie z nią poradzimy. Stres 
nie musi zawsze nam szkodzić. Pewien optymalny po-
ziom stresu sprzyja mobilizacji i jest nam potrzebny do 
efektywnego funkcjonowania i skutecznego działania, 
np. bardziej się wtedy o coś staramy. Zbyt niski poziom 
pobudzenia powoduje, że czujemy na co dzień znudzenie 
i spadek motywacji, zbyt wysoki natomiast przyczynia 
się do powstania zaburzeń w obszarze ciała i psychiki.

Stres indywidualnie 
warunkowany
Każdy człowiek tworzy stres w indywidualny sposób. 
Powstaje on nie tylko jako reakcja na obiektywnie 
trudne sytuacje, np. utrata pracy czy śmierć bliskiej 
osoby. Znacznie częściej tworzymy tzw. stres we-
wnętrzny. Oznacza to, że za pomocą naszego sposobu 
myślenia wzbudzamy w sobie negatywne emocje i two-
rzymy napięcia w ciele. Psycholodzy mówią, że nawet 
80 proc. doświadczanego przez nas stresu to stres 
wewnętrzny, który sami wytworzyliśmy przez spo-
sób w jaki nawykowo myślimy. 

Rozładowywanie napięcia
Bardzo silny lub doświadczany przez długi czas stres 
może spowodować choroby lub zaburzenia w funk-
cjonowaniu naszego ciała i psychiki. Objawy nasilo-
nego stresu są odbierane przez nas jako nieprzyjem-
ne, dlatego w naturalny sposób poszukujemy ulgi. 
Sposoby jakie stosujemy, by zredukować stres nie za-
wsze są jednak konstruktywne. Zdarza się, że odre-
agowujemy trudne emocje na bliskich nam osobach, 
co niszczy ważne relacje, które mogłyby stanowić 
dla nas wsparcie. Czasem, by obniżyć poziom stresu 
wybieramy sposoby, które w konsekwencji pogarsza-
ją naszą sytuację i pogłębiają cierpienie psychiczne, 
np. sięgamy regularnie po alkohol, narkotyki, papie-
rosy czy leki uspokajające, które mają nas znieczulić. 
I choć w używkach często szukamy uwolnienia od 
stresu, to paradoksalnie wywołują one właśnie reak-
cję stresową, tworząc stres � zjologiczny w naszym 
organizmie i przyczyniając się do powstawania zabu-
rzeń nastroju. 

Jak radzić sobie ze stresem?
Nie zawsze wiemy jak skutecznie i kon-
struktywnie poradzić sobie ze stresem. 
Co robić, by rzadziej go samemu two-
rzyć? Warto w tym zakresie zdobyć 
pewną wiedzę. Dziś podstawowa wie-
dza psychologiczna jest dużo bardziej 
dostępna niż 20 czy nawet 10 lat temu. 
Nie jest już zarezerwowana dla gabi-
netów psychologicznych, lecz może 
tra� ć w ręce każdej osoby, która zechce 
ją posiadać. W bibliotekach i księgar-
niach znajdziemy wiele książek, które 
pomogą nam zdobyć wiedzę i przez to 
zwiększyć świadomość jak radzić sobie 
ze stresem. W sytuacji, gdy teoria sta-
je się niewystarczająca, by lepiej sobie 
radzić, warto skorzystać z pomocy psy-
chologa czy psychoterapeuty, którzy 
pomogą w odzyskaniu spokoju i rów-
nowagi.

W NASTĘPNYM NUMERZE: Dopalacze — śmiertelne niebezpieczeństwo. 
Jak rozmawiać z dzieckiem o dopalaczach? 
Masz problem z narkotykami? A może ma go ktoś z twoich bliskich? Pomoc uzyskasz 
w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Narkomanii.

Poznaj skuteczne metody 
radzenia sobie ze stresem
Stres to nieprzyjemna, ale i naturalna konsekwencja naszego sposobu 
myślenia, nastawienia i stylu życia. To, jak silnego stresu doświadczy-
my, w dużej mierze zależy od sposobu naszego myślenia. Czy zdarzy-
ło ci się bać, że coś złego przydarzyło się bliskiej ci osobie, gdy przez 
dłuższy czas nie wracała do domu? Czy osłabiałeś siebie i odbierałeś 
sobie nadzieję myśląc, że nie dasz rady znaleźć nowej pracy, że jesteś 
do niczego lub nie masz na to wpływu? Takie myślenie pociąga za 
sobą negatywne emocje i napięcie w ciele, które potocznie nazywamy 
stresem. Więc skoro sami stres tworzymy, to może sami możemy go 
redukować lub nawet czasem nie dopuścić do jego powstania? 
Radzenie sobie ze stresem jest łatwiejsze niż myślisz! Zapraszamy cię 
na warsztat, podczas którego: 
 dowiesz się czym jest stres, w jaki sposób powstaje i dlaczego nam 

szkodzi,
 określisz, w jaki sposób i w jakich obszarach TY TWORZYSZ 

STRES w swoim życiu,
 uświadomisz sobie wpływ twojego codziennego sposobu myśle-

nia na powstawanie trudnych emocji i napięcia. Rozpoznasz swo-
je STRESOGENNE WZORCE MYŚLENIA oraz zniekształcenia 
w myśleniu, rozpoczniesz pracę w kierunku ich zmiany. Nauczysz 
się, jak kontrolować swój umysł i ZARZĄDZAĆ SWOIM MYŚLE-
NIEM tak, by nie dopuszczać do powstawania u siebie cierpienia 
psychicznego,

 nauczysz się dopasowanych indywidualnie do ciebie SKUTECZ-
NYCH TECHNIK WYCISZANIA UMYSŁU I EMOCJI, których z ła-
twością będziesz mógł używać na co dzień,

 dowiesz się jak ZWIĘKSZAĆ ODPORNOŚĆ NA STRES,
 poznasz NOWE PODEJŚCIE DO PROBLEMÓW, które pomoże ci 

skutecznie je rozwiązywać.

Warsztat poprowadzi Iwona Wlaźlak – psycholog, psychoterapeutka 
pracująca w Punkcie Pro� laktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie. Za-
jęcia będą odbywać się w Punkcie Pro� laktyki przy ul. Św. M. Kolbe 9. 
Warsztat jest BEZPŁATNY. Obejmuje cztery 2,5-godzinne spotka-
nia odbywające się w czwartki w godzinach 17.00-19.30.
 Zgłoszenia można dokonać do 25 marca 2016 r. pod numerem telefonu 
23 661 38 80, mailowo: ppirpa@plonsk.pl lub osobiście w Punkcie 
Pro� laktyki. Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwali� kowaniu na 
zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

PUNKT PROFILAKTYKI ZAPRASZA NA WARSZTAT



NASZE MIASTO

7

Sezon łyżwiarski zakończony 

Po termomodernizacji hala MCSiR znów czynna

W poniedziałek 22 lutego zakończyliśmy sezon 
łyżwiarski, tym samym miejskie lodowisko zostało 
zamknięte.

Termin funkcjonowania lodowiska: 
04.01.2016 do 22.02.2016 r.
Frekwencja ogółem – 10 330 osoby, w tym:
osoby dorosłe – 2215
dzieci i młodzież – 6423
wejścia w ramach programu "rodzina 5+" – 377,
wejścia podczas ferii zimowych w godzinach 9-15 – 1315

Wypożyczenie łyżew – 5650 osób
Ostrzenie łyżew – 110 osób.

Wszystkich miłośników jazdy na lodzie zapraszamy za rok.



W WOLNEJ CHWILI
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Otwarte Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej 
Klubów Amatorskich

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 | Tomasz Pisarek | studio@studioiks.pl | Tomasz Pisarek www.studioiks.pl

W pierwszy weekend marca w hali sportowej MCSIR 
Płońsk odbędą się II Mistrzostwa Polski Klubów Amator-
skich w Piłce Siatkowej; startuje rekordowa liczba  klubów 
z całej Polski – 24. Na parkiecie zobaczymy ekipy m.in. 
UKS Tygrysy Krzepice, a także  obrońcę zeszłorocznych 
mistrzostw – OSIR Białołęka. Obok 3 płońskich klu-
bów siatkarskich – PTS Płońsk, UKS Rutki Płońsk, PSB 
„Mrówka” Płońsk  wystąpią drużyny z Bytomia, Olszty-
na, Kędzierzyna-Koźle, Gdyni  Lubina i Warszawy. Tur-
niej zapowiada się interesująco. Spodziewamy się wielu 
pozytywnych emocji i gry na wysokim poziomie.

Początek w sobotę o godz. 9.00. Na trzech bo-
iskach rywalizować będą ekipy w 6 grupach. W nie-
dzielę ruszą gry � nałowe. Organizatorzy bardzo ser-
decznie zapraszają kibiców. Wstęp wolny.

ORGANIZATORZY:   PTS PŁOŃSK, I PRO ART TEAM, 
MWZPS, MCSIR PŁOŃSK.
Patronat nad imprezą objął 
Burmistrz Miasta Płońska.
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1. Płońsk aktywnym członkiem ??? Miast Polskich.
2. Temat wernisażu autorskiego Damiana Malickiego, ucznia I LO w Płońsku.
3. Pracownia plastyczna działająca przy MCK w Płońsku.
4. Samorządowe jednostki pomocnicze Miasta. Organem uchwałodawczym jest Ogólne Zebranie Mieszkańców.
5. Społeczne, przeprowadzane przez Urząd Miejski w Płońsku, dotyczące rozbudowy Urzędu Miejskiego w Płońsku 

oraz zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego „RUTKI”,
6. Lekkoatleta MKS DURASAN Płońsk, złoty medalista w biegu na 60 m podczas spalskich Halowych Mistrzostw Polski Juniorów,
7. Odbędą się 3 marca br. w Płońsku pod hasłem „Wiedza i aktywność szansą na sukces”.
8. Grupa teatralna działająca przy MCK w Płońsku.
9. Bolesław, patron Gimnazjum nr 2 w Płońsku.

Hasła nr 3, 6 i 7 są dwuwyrazowe.

NAGRODA FIRMOWA 

Z liter w zaznaczonych na żółto polach Z liter w zaznaczonych na żółto polach 
należy odczytać hasło. Osoba, która jako należy odczytać hasło. Osoba, która jako 
pierwsza 8 marca 2016 r.
w godz. 9:00-9:30 dodzwoni się 
do Referatu ds. Promocji, Konsultacji i Inicjatyw 
Społecznych Urzędu Miejskiego i poda 
rozwiązanie krzyżówki wygra upominek 
fi rmowy — zegar. 
Numer telefonu 23 663 13 34

ZWYCIĘZCA STYCZNIOWEJ 
KRZYŻÓWKI – PAN IRENEUSZ 
KRAŚNIEWSKI Z RAKOWA

Krzyżówka


