
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU

  MARZEC/KWIECIEŃ  NR 3/2016 R.

Kwiaty na Dzień Kobiet
Już tradycyjnie, 8 marca 
burmistrz Płońska 
Andrzej Pietrasik i pra-
cownicy Urzędu Miejskie-
go w Płońsku pamiętali 
o Święcie Kobiet.

Tulipany otrzymała nie tylko żeńska część 
załogi ratusza, lecz także mieszkanki Płoń-
ska. Kwiaty – oprócz burmistrza – wręczali 
strażnicy miejscy. Wcześniej tulipany po-
wędrowały do Pań również na miejskim 
targowisku.

Kwiaty na Dzień KobietKwiaty na Dzień Kobiet

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 

 

>>> CZYTAJ NA STR. 5

Kwiaty na Dzień KobietKwiaty na Dzień Kobiet

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny

i wiary w sens życia.

Spokoju i optymizmu na lepszą przyszłość

oraz wzajemnej życzliwości w życiu codziennym.

Wszystkiego, co najlepsze  

w imieniu Samorządu Miasta Płońska życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Zienkiewicz

Płońsk, Wielkanoc 2016 r.

Burmistrz Miasta Płońska

Andrzej Pietrasik
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NASZE MIASTO

STANOWISKO GMINY MIASTO PŁOŃSK Z 8 MARCA 2016 R. 
W SPRAWIE LAPIDARIUM PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 

Pragniemy wyrazić ubolewanie z powodu usunięcia z terenu lapidarium przy ulicy Warszawskiej pomnika z wyrytym napisem: „Zmar-
łym, pomordowanym w latach 1939-1945 Żydom polskim. Społeczeństwo Płońska”, trzech macew ufundowanych przez Fundację Rodziny 
Nissenbaumów oraz rzeźby w kształcie otwartej księgi. 

W czwartek, 25 lutego po otrzymaniu informacji od mieszkańców Płońska o likwidacji pomnika oraz innych ww. elementów z lapidarium, 
poinformowaliśmy o tym fakcie policję oraz Wojewodę Mazowieckiego.Uważamy, że byłe cmentarze oraz miejsca związane z historią 
Płońska powinny być otoczone należytą czcią i szacunkiem. Tak było przez ponad 30 lat w przypadku lapidarium, kiedy miasto – nie będąc 
nigdy właścicielem terenu (teren należał do Skarbu Państwa) – troszczyło się o to miejsce i pielęgnowało pamięć o żydowskiej ludności 
Płońska zamieszkującej tu od 600 lat. 

Przypominamy, że lapidarium było regularnie odwiedzane przez Żydów z całego świata, a także najwyższych przedstawicieli Państwa 
Izrael. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Nie powinno się ranić uczuć religijnych i naruszać zasad etycznych. W zaistniałej sytuacji na-
leży dążyć do porozumienia, aby na tej działce przywrócono lapidarium – symbol wspólnego dziedzictwa Płońska i jego najnowszej historii.

 Andrzej Pietrasik
/-/

Burmistrz Miasta Płońska

Henryk Zienkiewicz 
/-/                                                                                  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku

We wtorek, 1 marca odbyły się 
miejskie uroczystości z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”. 

Przy tablicy upamiętniającej poległych w walce 
o niepodległość w latach 1939-56, na dziedziń-
cu kościoła św. Michała Archanioła cześć żołnie-
rzom podziemia oddali m.in. burmistrz Płońska, 
delegacja z Gminy Płońsk, przedstawiciele Jednostki 
„Strzelec”, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dzieci 
i młodzież z płońskich szkół.

Strzelcy przypomnieli los Żołnierzy Wyklętych, 
których święto – od 2011 r. – obchodzimy 1 marca. 
Właśnie tego dnia – 65 lat temu – w więzieniu moko-
towskim w Warszawie wykonano wyrok śmierci na 
siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia 
"Wolność i Niezawisłość" – ostatnich ogólnopolskich 
przywódcach, którzy walczyli z sowiecką okupacją.

W Płońsku w 1996 r. dzięki inicjatywie władz 
samorządowych oraz Witolda Grzebskiego – byłego 
żołnierza Armii Krajowej, komendanta Narodowych 
Sił Zbrojnych powiatu płońskiego odsłonięto tabli-
cę upamiętniającą żołnierzy podziemia walczących 
o niepodległą Polskę od początku II wojny światowej 
do 1956 r.

 Od 2013 r. obwodnica wschodnia miasta nosi 
imię Żołnierzy Wyklętych.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych



Zmiany w komisjach
Na poprzedniej sesji 
do dymisji podali się 
szefowie komisji Rady 
Miejskiej ze Zjednoczonej 
Płońskiej Prawicy. 
W czwartek, 18 marca 
poznaliśmy ich następców.
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XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ

Więcej informacji z sesji na naszej stronie www.plonsk.pl

Nowym przewodniczącym komisji rewizyjnej 
został Andrzej Kwiatkowski z Porozumienia Samo-
rządowego Ziemi Płońskiej. Skład komisji uzupełnił 
przedstawiciel tego samego klubu Mariusz Prusak.

Arkadiusz Barański (PSZP) pokieruje komisją bu-
dżetu, a Małgorzata Bidas (PSZP) – komisją polityki 
społecznej. Na czele doraźnej komisji mieszkaniowej 
stanie radna Samorządnych Agnieszka Piekarz.

Podczas ostatniej sesji radni przyjęli również re-
zygnację wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Zyg-
munta Aleksandrowicza. Płońska rada nie podjęła na 
razie uchwały w sprawie wyboru jego następcy.

PODJĘCIE UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ NR II/3/2014 
RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU Z DNIA 5 GRUDNIA 2014 ROKU 
W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI 
REWIZYJNEJ (WYBÓR NOWEGO CZŁONKA KOMISJI RADNEGO 
MARIUSZA PRUSAKA). (Stan osobowy – 20 radnych)
RADA W GŁOSOWANIU IMIENNYM:
Małgorzata Adamska-Jasińska – za,
Marek Adamuszewski – za,
Zygmunt Aleksandrowicz – wstrzymał się,
Arkadiusz Barański – za,
Małgorzata Bidas – za,
Wojciech Bluszcz – wstrzymał się, 
Alina Braulińska – za,
Magdalena Dobrzyńska – wstrzymała się,
Agnieszka Gzylewska – wstrzymała się,
Marcin Kośmider – wstrzymała się,
Andrzej Kwiatkowski – za,
Barbara Pawłowska – wstrzymała się,
Ewa Piątkowska – nieobecna podczas głosowania,
Agnieszka Piekarz – za,
Mariusz Prusak – za,
Grzegorz Przedpełski – za,
Krzysztof Tucholski – wstrzymał się,
Marcin Uniewski – wstrzymał się,
Henryk Zienkiewicz – za,
Maria Ziółkowska – za,
Marianna Żebrowska – wstrzymała się

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄ-
CEGO KOMISJI REWIZYJNEJ (WYBÓR RADNEGO ANDRZEJA 
KWIATKOWSKIEGO). (Stan osobowy – 20 radnych)
RADA W GŁOSOWANIU IMIENNYM:
Małgorzata Adamska-Jasińska – za,
Marek Adamuszewski – za,
Zygmunt Aleksandrowicz – wstrzymał się,
Arkadiusz Barański – za,
Małgorzata Bidas – za,
Wojciech Bluszcz – wstrzymał się, 
Alina Braulińska – za,
Magdalena Dobrzyńska – wstrzymała się,
Agnieszka Gzylewska – wstrzymała się,
Marcin Kośmider – wstrzymała się,
Andrzej Kwiatkowski – przeciw,
Barbara Pawłowska – przeciw,
Ewa Piątkowska – nieobecna podczas głosowania,
Agnieszka Piekarz – za,
Mariusz Prusak – za,
Grzegorz Przedpełski – za,
Krzysztof Tucholski – przeciw,
Marcin Uniewski – wstrzymał się,
Henryk Zienkiewicz – za,
Maria Ziółkowska – za,
Marianna Żebrowska – nie wzięła udziału w głosowaniu

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄ-
CEGO KOMISJI BUDŻETU, MIENIA KOMUNALNEGO I GOSPO-
DARKI FINANSOWEJ MIASTA (WYBÓR RADNEGO ARKADIU-
SZA BARAŃSKIEGO). (Stan osobowy – 20 radnych)
RADA W GŁOSOWANIU IMIENNYM:
Małgorzata Adamska-Jasińska – za,
Marek Adamuszewski – za,
Zygmunt Aleksandrowicz – wstrzymał się,
Arkadiusz Barański – za,
Małgorzata Bidas – za,
Wojciech Bluszcz – wstrzymał się, 
Alina Braulińska – za,
Magdalena Dobrzyńska – wstrzymała się,
Agnieszka Gzylewska – wstrzymała się,
Marcin Kośmider – wstrzymała się,
Andrzej Kwiatkowski – za,
Barbara Pawłowska – przeciw,
Ewa Piątkowska – nieobecna podczas głosowania,
Agnieszka Piekarz – za,
Mariusz Prusak – za,
Grzegorz Przedpełski – za,
Krzysztof Tucholski – nie wziął udziału w głosowaniu,
Marcin Uniewski – wstrzymał się,
Henryk Zienkiewicz – za,
Maria Ziółkowska – za,
Marianna Żebrowska – przeciw

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNI-
CZĄCEGO KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ (WYBÓR RADNEJ 
MAŁGORZATY BIDAS). (Stan osobowy – 20 radnych)
RADA W GŁOSOWANIU IMIENNYM:
Małgorzata Adamska-Jasińska – za,
Marek Adamuszewski – za,
Zygmunt Aleksandrowicz – wstrzymał się,
Arkadiusz Barański – za,
Małgorzata Bidas – za,
Wojciech Bluszcz – wstrzymał się, 
Alina Braulińska – za,
Magdalena Dobrzyńska – wstrzymała się,
Agnieszka Gzylewska – wstrzymała się,
Marcin Kośmider – wstrzymała się,
Andrzej Kwiatkowski – za,
Barbara Pawłowska – wstrzymała się,
Ewa Piątkowska – nieobecna podczas głosowania,
Agnieszka Piekarz – za,
Mariusz Prusak – za,
Grzegorz Przedpełski – za,
Krzysztof Tucholski – nie wziął udziału w głosowaniu,
Marcin Uniewski – wstrzymał się,
Henryk Zienkiewicz – za,
Maria Ziółkowska – za,
Marianna Żebrowska – przeciw

PODJĘCIE UCHWAŁY O ZMIANIE UCHWAŁY W SPRAWIE 
POWOŁANIA DORAŹNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ RADY 
MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU ORAZ USTALENIA SKŁADU LICZEB-
NEGO I OSOBOWEGO CZŁONKÓW  (WYBÓR RADNEJ AGNIESZ-
KI PIEKARZ). (Stan osobowy – 20 radnych)
RADA W GŁOSOWANIU IMIENNYM:
Małgorzata Adamska-Jasińska – za,
Marek Adamuszewski – za,
Zygmunt Aleksandrowicz – wstrzymał się,
Arkadiusz Barański – za,
Małgorzata Bidas – za,
Wojciech Bluszcz – wstrzymał się, 
Alina Braulińska – za,
Magdalena Dobrzyńska – wstrzymała się,
Agnieszka Gzylewska – wstrzymała się,
Marcin Kośmider – wstrzymała się,
Andrzej Kwiatkowski – za,
Barbara Pawłowska – wstrzymała się,
Ewa Piątkowska – nieobecna podczas głosowania,
Agnieszka Piekarz – wstrzymała się,
Mariusz Prusak – za,
Grzegorz Przedpełski – za,
Krzysztof Tucholski – nie wziął udziału w głosowaniu,
Marcin Uniewski – wstrzymał się,
Henryk Zienkiewicz – za,
Maria Ziółkowska – za,
Marianna Żebrowska – wstrzymała się
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 Zgoda na alkohol niskoprocentowy w MCK

Taryfy bez zmian

W mieszczącym się w MCK 
bistro Karma Kultury będzie 
można wypić lampkę wina 
lub piwo. 
Taką możliwość daje podjęta na ostatniej sesji uchwa-
ła Rady Miejskiej w sprawie zasad usytuowania na te-
renie miasta Płońska miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych. 

Do tej pory radni dwukrotnie nie zgodzili się na 
sprzedaż alkoholu niskoprocentowego w MCK. Tym 
razem zmienili zdanie, choć nie obyło się bez długiej 
dyskusji poprzedzającej głosowanie. 

Radny Krzysztof Tucholski złożył wniosek o prze-
prowadzenie wśród płońszczan konsultacji społecz-
nych na temat sprzedaży alkoholu w MCK i MCSiR.

– Zasięgnijmy opinii mieszkańców z naciskiem na 
rodziców dzieci szkolnych i przedszkolnych – propono-
wał podczas sesji lider Zjednoczonej Płońskiej Prawicy.

Innego zdania była radna Małgorzata Adamska – 
Jasińska:

Rada Miejska podjęła de-
cyzję o utrzymaniu na tym 
samym poziomie, co w roku 
ubiegłym stawek opłat za 
wodę i ścieki. 

SPRAWDŹ, JAK GŁOSOWALI RADNI:
Małgorzata Adamska-Jasińska – za,
Marek Adamuszewski – za,
Zygmunt Aleksandrowicz – przeciw,
Arkadiusz Barański – za,
Małgorzata Bidas – za,
Wojciech Bluszcz – przeciw, 
Alina Braulińska – za,
Magdalena Dobrzyńska – wstrzymała się,
Agnieszka Gzylewska – przeciw,
Marcin Kośmider – wstrzymał się,
Andrzej Kwiatkowski – za,
Barbara Pawłowska – przeciw,
Ewa Piątkowska – za,
Agnieszka Piekarz – za,
Mariusz Prusak – za,
Grzegorz Przedpełski – za,
Krzysztof Tucholski – przeciw,
Marcin Uniewski – przeciw,
Henryk Zienkiewicz – za,
Maria Ziółkowska – za,
Marianna Żebrowska – przeciw

SPRAWDŹ, JAK GŁOSOWALI RADNI:
Małgorzata Adamska-Jasińska – za,
Marek Adamuszewski – za,
Zygmunt Aleksandrowicz – za,
Arkadiusz Barański – za,
Małgorzata Bidas – za,
Wojciech Bluszcz – wstrzymał się, 
Alina Braulińska – za,
Magdalena Dobrzyńska – nieobecna podczas głosowania,
Agnieszka Gzylewska – za,
Marcin Kośmider – nie wziął udziału w głosowaniu,
Andrzej Kwiatkowski – za,
Barbara Pawłowska – za,
Ewa Piątkowska – nieobecna 
podczas głosowania,
Agnieszka Piekarz – za,
Mariusz Prusak – za,
Grzegorz Przedpełski – za,
Krzysztof Tucholski – wstrzymał się,
Marcin Uniewski – za,
Henryk Zienkiewicz – za,
Maria Ziółkowska – za,
Marianna Żebrowska – za

– Zgłaszam wniosek, aby skonsultować tę na-
szą całą liberalną uchwałę o usytuowaniu punktów 
sprzedaży alkoholu. Obecny stan faktyczny jest 
taki, że w najbliższym sąsiedztwie MCK są dwa 
lokale, w których podawany jest alkohol. Jeden 
usytuowany jest dużo bliżej szkoły niż Miejskie 
Centrum Kultury. Dlaczego więc mamy wskazy-
wać, który podmiot ma prawo do koncesji, a który 
nie? Dlaczego ten bliżej szkoły „tak”, a ten drugi – 
trochę dalej – „już nie”. Konsultacje niech dotyczą 
całej uchwały.

Zdaniem Elżbiety Wiśniewskiej – dyrektor MCK 
– pozwolenie na sprzedaż dotyczy alkoholu nisko-
procentowego. Jej zdaniem dom kultury nie jest też 
placówką opiekuńczo-wychowawczą. Mieszcząca się 
w MCK Karma Kultury prowadzi działalność gospo-
darczą i powinna przynosić dochody. 

– Jeżeli w jakiś sposób sprzedaż alkoholu w MCK 
naruszać będzie standardy kulturalnego picia, pierw-
sza zwrócę się do rady, przyznam że się myliłam i zre-
zygnuję z koncesji – zapewniała dyrektor Elżbieta 
Wiśniewska. 

Większość rady opowiedziała się za projektem 
uchwały. 

 Na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal-
nej w Płońsku Sp. z o.o. przedłużono czas obowią-
zywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
obowiązujących w okresie od 01 maja 2016 r. do 30 
kwietnia 2017 r. 

Dla gospodarstw domowych cena 1 m3 wody wy-
nosi 3,23 zł. Za odprowadzane ścieki mieszkańcy 
Płońska płacą 6,79 zł. 

Płońscy sportowcy wyróżnieni
Najlepsi lekkoatleci z MKS 
Durasan, piłkarze Old 
Boy Płońsk oraz Jarosław 
Jeznach – współorganizator 
Otwartych Mistrzostw Polski 
w Siatkówce Amatorów 
otrzymali pamiątkowe 

dyplomy podczas ostatniej 
sesji Rady Miejskiej.

Lista wyróżnionych i ich osiągnięć na stronie 
www.plonsk.pl oraz na pro� lu Facebook Urzę-
du Miejskiego w Płońsku.
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PROGRAM RODZINA 500+

1 kwietnia rozpocznie się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+. Wnio-
ski będzie można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Płońsku. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny 
dla rodziców, czyli przelewem na konto lub odbiór osobisty w Kasie MOPS.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA: to kwota 500 zł netto, od której nie będą od-
prowadzane żadne składki.

KRYTERIUM DOCHODOWE: będzie dotyczyło tylko tych rodziców lub 
opiekunów, którzy będą składać wnioski na pierwsze dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód ro-
dziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł . Jeżeli członkiem 
rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze 
dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie prze-
kracza 1200 zł.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie do ukoń-
czenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, mie-
siąca i roku będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 
18 roku życia (czyli w przypadku wieloraczków) pierwsze dziecko oznacza jed-
no z tych wskazane przez osobę ubiegającą się.

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

CZY KAŻDA RODZINA OTRZYMA WSPARCIE?
Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzy-
mają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, 
jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. 
W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który 
faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

UWAGA!
Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wej-
ścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r., to świadczenie wychowawcze 
zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia 
w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy (tj. po 30 czerwca 2016 r.), prawo do świadczenia zosta-
nie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wnio-
sek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne 
dziecko  w rodzinie (bez kryterium dochodowego) należy dołączyć:
1. kserokopie dowodów osobistych rodziców dziecka,
2. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (mogą być kserokopie),
3. zaświadczenia z Gminy, w której osoba jest zameldowana o nieubieganiu się 

o świadczenia wychowawcze,
4. numer konta bankowego w celu przekazywania środków pieniężnych.

Jak otrzymać świadczenie
W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolej-
ne dziecko w rodzinie (z kryterium dochodowym) dla osób, które pobierają 
świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2015/2016 należy dołączyć:
1. kserokopie dowodów osobistych rodziców dziecka,
2. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (mogą być kserokopie),
3. zaświadczenia z Gminy, w której osoba jest zameldowana o nieubieganiu się 

o świadczenia wychowawcze,
4. numer konta bankowego w celu przekazywania środków pieniężnych.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne 
dziecko w rodzinie (z kryterium dochodowym) dla osób, które nie pobierają 
świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2015/2016 należy dołączyć:
1. kserokopie dowodów osobistych rodziców dziecka,
2. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (mogą być kserokopie),
3. zaświadczenia z Gminy, w której osoba jest zameldowana o nieubieganiu 

się o świadczenia wychowawcze,
4. numer konta bankowego w celu przekazywania środków pieniężnych.
5. kserokopia rozliczenia za 2014 rok z Urzędem Skarbowym obydwojga 

małżonków i pełnoletnich dzieci,
6. nakaz płatniczy z 2014 roku - w przypadku posiadania gospodarstwa,
7. w przypadku gdy na dziecko są zasądzone alimenty - wyrok sądu,
8. w przypadku gdy na dziecko są zasądzone alimenty i rodzic nie płaci na-

leży dostarczyć zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji,
a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014 roku,

9. w przypadku utraty dochodu w 2014 roku lub po tym roku - świadectwo 
pracy,

10. w przypadku podjęcia pracy w 2014 roku lub po tym roku - zaświadczenie 
od pracodawcy ze wskazaniem daty od kiedy praca była podjęta i wynagro-
dzenia netto za pierwszy pełen przepracowany miesiąc np. praca podjęta 
od 1 kwietnia 2015 r. to pełnym miesiącem jest maj 2015 r.,

11. oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w 2014 roku 
innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób � zycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 3Ob, art. 30c, 
art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób � zycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.; wzór oświadcze-
nia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,

12. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby � zyczne o dochodzie osiągniętym w 2014 roku ; wzór 
oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

13. odpis prawomocnego orzeczenia Sądu orzekającego rozwód lub separację - 
dla osób pozostających w związku małżeńskim,

14. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego 
się  w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podsta-
wie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku 
z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obsza-
rów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

INFORMACJE:
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 23 662 29 90 (Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Płońsku).
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
wyjasniamy-krok-po-kroku/



KONSULTACJE W SPRAWIE RATUSZA I RUTEK

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące 
rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego oraz zago-
spodarowania terenu wokół zbiornika wodnego 
„Rutki”. Konsultacje w formie ankiet prowadzone 
były przez Referat ds. Promocji, Konsultacji i Inicja-
tyw Społecznych od 29 stycznia do 26 lutego. 

Zdecydowane „tak” za 
dokończeniem urzędu

Ankieta składała się z dwóch części. Część pierwsza dotyczyła rozbudowy budynku 
Urzędu Miejskiego i składała się z 5 pytań zamkniętych. Część druga dotyczyła za-
gospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego „Rutki” i składała się z 5 pytań za-
mkniętych i jednego pytania otwartego.

Wypełniono 1792 ankiety, w tym: 1792 ankiety, w tym: 1792 ankiety
 1523 ankiet w wersji papierowej, 
 171 ankiet w wersji online,
 98 ankiet było nieważnych.

Czy jest Pan/Pani za szybkim dokończeniem w 2016 r. inwestycji rozbudowy bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Płońsku, która trwa już 10 lat?

Czy jest Pan/Pani za przeniesieniem posiedzeń Rady Miejskiej do nowej sali 
obrad, co umożliwi Państwu bezpośredni udział w obradach Rady Miejskiej 
w Płońsku?

Czy chciałby Pan/Pani, aby zagospodarowany teren wokół zbiornika „Rutki” 
pełnił funkcję rekreacyjną (np. alejki spacerowe, stoliki do gry w szachy, miej-
sce do grillowania, urządzenie terenu zielenią, oświetlenie, wyposażeniem 
w ławki, kosze, itp.) ?

Czy chciałby Pan/Pani, aby zagospodarowany teren wokół zbiornika „Rutki” 
pełnił funkcję sportową (np. ciągi pieszo–rowerowe, tor kartingowy/nauki bez-
piecznej jazdy, siłownia plenerowa, boiska piaskowe, itp.)?

Czy chciałby Pan/Pani, aby zagospodarowany teren wokół zbiornika „Rutki” peł-
nił funkcję kulturalną (tj. dostosowanie miejsca do koncertów plenerowych)?

Czy jest Pan/Pani za utworzeniem na terenie przy zbiorniku wodnym „Rutki” 
miejsc parkingowych?

Czy jest Pan/Pani za przeznaczeniem przez Radę Miejską w Płońsku środków 
na dokończenie bezpłatnego parkingu dla interesantów – wjazd od ulicy ZWM 
i jego ponownym otwarciem?

Czy jest Pan/Pani za budową bezpłatnego parkingu dla interesantów – wjazd od 
ulicy Płockiej?

Czy jest Pan/Pani za przeniesieniem Urzędu Stanu Cywilnego do nowej siedziby 
Urzędu Miejskiego w Płońsku, oddaniem nowoczesnej sali ślubów w 2016 r.?

jednego pytania otwartego

 ankiety papierowe ankiety papierowe

 ankiety online ankiety online

 ankiery nieważne ankiery nieważne

1475        48

1485        38

1470        53

1489        34

1466        57

1491        32

1484        39

1464        59

793        730

146          25

159          12

140          31

148          23

122          49

157          14

141          30

138          33

115          56

Która z poniższych funkcji zbiornika „Rutki” jest dla Pana/Pani najistotniejsza?

Funkcja:

 rekreacyjna rekreacyjna

 sportowa sportowa

 kulturalna kulturalna
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POŻYTEK PUBLICZNY

Organizacje pozarządowe rozwijają lokalne spo-
łeczności. Z tego powodu ich potencjał włączany 
jest w system funkcjonowania miasta. W ramach 
otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań 

7

Z pożytkiem dla płońszczan

Lp. Nazwa zadania Nazwa podmiotu Kwota przyznanej dotacji (zł) 

1
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo uczestniczą-
cych we współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce.   

Międzyszkolny Klub Sportowy 
„DURASAN” Płońsk
ul. H. Sienkiewicza 8, 09- 100 Płońsk

67 000,00 zł

2 Organizacja turniejów brydża sportowego.
Płońskie Stowarzyszenie Brydża 
Sportowego „IMPAS” w Płońsku 
ul. Sienkiewicza 6, 09-100 Płońsk

1 500,00 zł

3

Szkolenie dzieci i młodzieży z nastawieniem na kształtowanie 
umiejętności w zakresie samoobrony (w tym np. organizacja 
obozu szkoleniowo – wypoczynkowego z elementami sportów 
samoobrony).

Uczniowski Klub Sportowy 
„KARATE-DO”
ul. Wieczorków 30, 09- 100 Płońsk

6 000,00 zł

4 Prowadzenie zajęć sportowych z piłki siatkowej.
Płońskie Towarzystwo Siatkówki „PŁOŃSK” 
ul. 19-go Stycznia 38
09-100 Płońsk

15 000,00 zł

5
Udział we współzawodnictwie sportowym w ramach ligi piłki 
siatkowej, ogólnopolskich turniejach (w tym np. organizacja 
obozu szkoleniowo – wypoczynkowego).  

Uczniowski Klub Sportowy 
„RUTKI PŁOŃSK”
ul. ZWM 10, 09-100 Płońsk

10 000,00 zł

6 Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej.
Uczniowski Klub Sportowy 
„PRYMUS” 
ul. Wieczorków 30, 09-100 Płońsk 

14 000,00 zł

7 Organizacja nauki w gry w szachy dla dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie „INTEGRITAS”
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 1, 09-100 
Płońsk

3 500,00 zł

8
Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych 
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
„Bądźmy Razem” 
ul. Ks. R. Jaworskiego 3
09-100 Płońsk

8 000,00 zł

9 Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Ruchowo
ul. Ks. Romualda Jaworskiego 3
09- 100 Płońsk

8 000,00 zł

10 Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych osób poprzez wsparcie żywnościowe. 

Fundacja Bank Żywności 
w Ciechanowie 
ul. Śmiecińska 9
06-400 Ciechanów

2 000,00 zł

11 Organizacja kolonii twórczych dla dzieci i młodzieży.

Para� a Rzymskokatolicka 
pw. św. Maksymiliana Kolbe
ul. Ks. Romualda Jaworskiego 1
09-100 Płońsk

20 000,00 zł

12 Organizacja rajdów rowerowych.

Para� a Rzymskokatolicka 
pw. św. Maksymiliana Kolbe
ul. Ks. Romualda Jaworskiego 1
09-100 Płońsk

5 000,00 zł

13 Organizacja warsztatów plastycznych, zajęć dla dzieci z rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Para� a Rzymskokatolicka 
pw. św. Maksymiliana Kolbe
ul. Ks. Romualda Jaworskiego 1
09-100 Płońsk

7 000,00 zł

14
Prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci 
i młodzieży. 

Para� a Rzymskokatolicka 
pw. św. Maksymiliana Kolbe
ul. Ks. Romualda Jaworskiego 1
09-100 Płońsk

17 000,00 zł

publicznych kluby sportowe, stowarzyszenia, fun-
dacje i para� e mogą starać się o przyznanie dotacji. 
Zobacz, na co przeznaczono pieniądze w tym roku.
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PUNKT PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I POMOCY RODZINIE

Czy dużo osób zgłasza się do Punktu Informa-
cyjno – Konsultacyjnego ds. Narkomanii?
W 2015 r. w naszym Punkcie Konsultacyjnym prze-
prowadziłem ponad trzysta rozmów, podobnie 
w roku poprzednim. 

Kim są osoby, które przychodzą na konsultacje?
Najczęściej młodzież gimnazjalna i licealna oraz ro-
dzice, którzy dostrzegli problem u swojego dziecka 
lub podejrzewają, że ich dziecko ma kontakt z sub-
stancjami psychoaktywnymi. Zgłaszają się także 
osoby dorosłe, które ukończyły proces terapii i chcą 
wziąć udział w tzw. postrehabilitacji. Kontaktują się 
również przedstawiciele takich instytucji, jak sąd, 
policja w sprawie swoich podopiecznych i klientów 
oraz pedagodzy szkolni w celu porady i skierowania 
na konsultacje swoich uczniów.

Jaka jest oferta Punktu?
W Punkcie udzielane jest wsparcie, przeprowadza-
na edukacja i prowadzona indywidualna praca tera-
peutyczna. Prowadzone są również działania pro� -
laktyczne skierowane do uczniów płońskich szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Poza tym 
w Punkcie prowadzona jest baza poradni i placówek 
stacjonarnych zajmujących się leczeniem uzależnie-
nia od narkotyków.

Jak rozpoznać, że nastolatek sięga po narkoty-
ki? Zwykle młody człowiek skrzętnie to ukrywa 
przed rodzicami.
Jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Trze-
ba jednak pamiętać, że pojedyncze objawy nie muszą 
oznaczać używania narkotyków. To, co powinno nas 
zaniepokoić u naszego dziecka to:
 zmiana jego dotychczasowych zainteresowań lub 

nagła zmiana grupy znajomych,
 niewywiązywanie się ze swoich obowiązków, po-

gorszenie w nauce, absencje w szkole,
 spadek aktywności – dziecko staje się ospałe lub 

odwrotnie – nadmierne pobudzenie i nadaktyw-
ność. Zmiana rytmu dnia.

 posiadanie gadżetów, w tym z logo marihuany,
 szukanie informacji o środkach psychoaktywnych 

na stronach internetowych, w książkach, gazetach.
 słuchanie hip – hopowych zespołów, które w tre-

ściach utworów zachęcają do używania narkoty-
ków i propagują treści aspołeczne,

 agresywne zachowania dziecka ( jeśli dotąd ich nie 
było), podirytowanie, gdy rodzic chce rozmawiać 
z nim o narkotykach.

Żeby dowiedzieć się, czy dziecko jest pod wpływem 
narkotyków ( ale tylko tych tradycyjnych, np. mari-
huany, amfetaminy, ekstazy), można wykonać testy 
na obecność narkotyków w moczu. W przypadku 
dopalaczy konieczne jest badanie krwi, które jest 
bardziej precyzyjne. Niestety ze względu na wprowa-
dzoną na rynek dużą liczbę substancji toksycznych 
o niewiadomym pochodzeniu, nie udaje się zawsze 
ich wszystkich dokładnie zidenty� kować.

Czy używanie narkotyków musi być niebez-
pieczne? Co z tzw. narkotykami miękkimi?
Nie ma narkotyków miękkich i twardych. Wszystkie 
prowadzą do uzależnienia w sytuacji, gdy ich uży-
wanie dopasuje się do potrzeb, braków i stanu emo-
cjonalnego osoby używającej. Wszystkie substancje 
psychoaktywne uzależniają psychicznie. Na ekspe-
rymentowaniu kończą zazwyczaj te osoby, którym 
tak naprawdę narkotyki nie podpasowały, tj. nie dały 
oczekiwanego efektu, ponadto trzeźwe życie daje im 
radość, czerpią z niego satysfakcję i zadowolenie.

Czy leczenie nałogu narkotykowego jest w ogó-
le skuteczne?
Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna ze 
względu na złożoność problemu. Skuteczność lecze-

Wszystkie narkotyki 
prowadzą do uzależnienia
Rozmowa z Krzysztofem 
Fabisiakiem, podinspektorem 
ds. narkomanii, pracującym 
w Punkcie Informacyjno-Konsulta-
cyjnym ds. Narkomanii w Płońsku.

nia jest najwyższa w przypadku osób, które mają we-
wnętrzną motywację do zmiany i chcą pracować nad 
swoim uzależnieniem. Niestety takich osób w gabine-
cie terapeutycznym jest niewiele, najczęściej czynni-
kiem, który wpływa na to, że ktoś korzysta z terapii 
jest motywacja zewnętrzna, naciski rodziny, pedago-
gów czy sądu. Wówczas dużo czasu zajmuje praca nad 
przeformułowaniem motywacji. Jeżeli na skutek kon-
taktu z narkotykami dojdzie do uzależnienia, to w wy-
niku terapii może dojść do zaleczenia choroby. Ozna-
cza to, że mogą wystąpić jej nawroty lub zamiana na 
inną substancję chemiczną, przy pomocy której osoba 
uzależniona będzie regulować swoje emocje i potrzeby. 
W przypadku osób używających narkotyków szkodli-
wie, ale nie uzależnionych, praca terapeutyczna będzie 
bardziej skuteczna. Nie leczy się natomiast osób eks-
perymentujących z narkotykami, a jedynie edukuje 
i motywuje do zmiany ryzykownych zachowań.

Co może zrobić rodzina, gdy uzależniony od nar-
kotyków nie chce podjąć leczenia? Czy są możli-
wości prawnego zobowiązania go do terapii?
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie przewiduje 
sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego w sto-
sunku do osób dorosłych. Wówczas rodzinie pozostaje 
podjęcie niejednokrotnie trudnych decyzji związanych 
z „odsunięciem się” od osoby uzależnionej, pozwolenie 
jej na ponoszenie strat, które mogą stać się silnym czyn-
nikiem prowadzącym do szukania pomocy i kontaktu 
z poradnią. Wspieranie osoby uzależnionej od narko-
tyków poprzez utrzymywanie jej, spłacanie jej długów, 
ochronę przed ponoszeniem konsekwencji, prowadzi 
do rozwijania się i pogłębiania objawów choroby.

Gdzie konkretnie może podjąć leczenie osoba, 
która szuka terapii?
Szczegółowa baza stacjonarnych ośrodków terapii 
oraz poradni leczenia uzależnień znajduje się na 
stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciw-
działania Narkomanii. Jest również dostępna w biu-
letynie „Narkomania – gdzie szukać pomocy?”, który 
znajduje się u nas w Punkcie Pro� laktyki Uzależnień. 
Na terenie miasta Płońska pomocy można szukać 
w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Nar-
komanii działającym w Punkcie Pro� laktyki Uzależ-
nień. Najbliższy stacjonarny ośrodek leczenia nar-
komanii dla dzieci i młodzieży znajduje się w Wólce 
Przybojewskiej, na terenie gminy Czerwińsk. Nato-
miast najbliższym ośrodkiem stacjonarnym dla osób 
dorosłych jest ośrodek w Kazuniu Bielanach.

Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny dla Młodzieży 
Wólka Przybojewska 58 A (gm. Czerwińsk), 09-151 Grodziec

Tel. 24/ 231 81 06

Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny ( od 18 rż.) 
ul. Działkowa 13, 05-152 Kazuń Bielany 

Tel.  22/794 02 97,  600-078-987

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Narkomanii w Punkcie 
Pro� laktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Ul. Św. M. Kolbe 9, 09-100 Płońsk, Tel. 23/661 38 80
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Okres dorastania to czas pierwszych eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi. Zazwyczaj ekspery-
mentowanie ma charakter  incydentalny  i  nie pociąga za sobą większych negatywnych konsekwencji, ale nie 
należy go ignorować i dobrze jest porozmawiać z dzieckiem o stosowaniu używek – alkoholu, narkotyków, 
papierosów czy dopalaczy.  Nie zawsze jest to łatwe, bo dla nastolatków autorytetami są jego rówieśnicy i ich 
darzą zaufaniem, natomiast zainteresowanie ze strony rodziców traktują  często jako wtrącanie się czy próbę 
narzucania swojego zdania.

 I choć dla rodziców  to trudny test cierpliwości i rodzicielskiej miłości, to jednak dorastające dzieci potrze-
bują od rodziców ich dyskretnej obecności, rozmowy, dostępności i gotowości do udzielenia pomocy w trud-
nych momentach.

Nastolatek nie zawsze poprosi dorosłego o rozmowę, gdy ma jakiś problem. Dlatego rodzic powinien na-
uczyć się dostrzegać sygnały, że jego dziecko go potrzebuje i w życzliwy sposób pomóc nawiązać rozmowę. 
Takim sygnałem jest np. nieoczekiwana pomoc w domowych obowiązkach czy kręcenie się w pobliżu. 

1. Pamiętaj, że dla okresu dorastania charakterystyczne jest eksperymentowanie z używkami i bunt przeciw-
ko dorosłym.

2. Opanuj swoje emocje, nie podejmuj rozmowy, gdy jesteś wzburzony.
3. Powiedz dziecku, że jest dla ciebie bardzo ważne i że je kochasz a rozmowa z nim wynika z troski o nie i 

jego przyszłość.
4. Powiedz o uczuciach, których doświadczasz , że jest ci smutno i niepokoisz się o zdrowie i życie  dziecka, 

gdy sięga po używki . 
5. Słuchaj uważnie swojego nastolatka, staraj się rozumieć jego punkt widzenia.  Nie bagatelizuj jego kłopo-

tów, choć mogą wydawać ci się błahe, bo dla niego są bardzo poważne. Nie pouczaj i nie dawaj prostych 
rozwiązań. 

6.  Mów wprost , że wiesz, że dziecko sięga po używki.  Jeśli chcesz porozmawiać  pro� laktycznie, powiedz:  
„ Nie podejrzewamy cię o  to, że bierzesz narkotyki, ale jesteśmy zaniepokojeni  jak wiele zagrożeń  czyha 
dziś na młodych ludzi.  Dlaczego chcemy z tobą porozmawiać.  Boimy się, żeby inni nie namówili cię do 
narkotyków, bo chcielibyśmy żebyś miał piękne i wartościowe życie.”

7. Nie strasz dziecka, używaj prawdziwych argumentów:   „Dopalacze powodują  poważne zatrucia, ich skład 
nie jest znany”.

8. Ustal z dzieckiem zasady dotyczące zakazu picia alkoholu, próbowania dopalaczy i narkotyków, palenia 
papierosów. Niech dziecko pozna wcześniej konsekwencje złamania zakazu. 

9. Jeżeli sami macie nałogi, powiedzcie dziecku, że na własnym przykładzie wiecie  jak bardzo trudno  jest  
uwolnić się od nałogu i że uzależnienia komplikują codzienne życie, powodują straty materialne, kon� ikty 
z otoczeniem,  pogorszenie stanu zdrowia. Powiedzcie, że kiedyś też myśleliście, że uzależnienia was nie 
dotyczą.

10. Nie skupiaj się tylko na niepożądanym zachowaniu dziecka i krytyce. Staraj się wzmacniać więź z nim po-
przez chwalenie go,  wspólnie spędzany wolny czas, czy pomoc w rozwijaniu jego zainteresowań.

JAK ROZMAWIAĆ  Z DZIECKIEM O UŻYWKACH

PŁOŃSK PRZYSTAPIŁ 
DO OGÓLNOPOLSKICH 
KAMPANII 
PROFILAKTYCZNYCH

Punkt Pro� laktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie 
przystąpił do czterech ogólnopolskich kampanii pro-
� laktycznych. Do udziału w kampaniach zostały za-
proszone płońskie szkoły podstawowe i gimnazjalne. 
Przekazano materiały pro� laktyczne – ulotki eduka-
cyjne i konkursowe, plakaty oraz scenariusze zajęć 
adresowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Tegoroczna Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 
skoncentrowana jest na zagrożeniach wynikających 
z konieczności poświęcania przez rodziców coraz 
większej ilości czasu na pracę zawodową. Przekłada 
się to na brak rozmów, wspólnych działań z dziećmi, 
a czasami nawet brak kontaktu. Sprzyja to powsta-
waniu dwóch postaw wychowawczych: braku opieki 
lub nadmiernej opiekuńczości i kontroli. Obie wzma-
gają skłonność dzieci do zachowań ryzykownych, 
w tym do sięgania po używki.

Kampania „Postaw na Rodzinę” przebiega pod ha-„Postaw na Rodzinę” przebiega pod ha-„Postaw na Rodzinę”
słem: „Dobrze się rozumiemy”. Skupia się na temacie 
inteligencji emocjonalnej, pokazując jej rolę w odno-
szeniu sukcesów i prowadzeniu satysfakcjonujące-
go życia. Dzieci i rodzice zachęcani są do mówienia 
o emocjach i uczuciach, uczą się empatii, asertyw-
ności i wiary we własne możliwości oraz tego, jak pa-
nować nad sobą i bezpiecznie wyładowywać złość. 
Badania pokazują, że osoby o wyższej inteligencji 
emocjonalnej mają mniejsze skłonności do sięgania 
po używki, są bardziej lubiane, lepiej radzą sobie ze 
stresem, chętniej pomagają innym i odnoszą w życiu 
większe sukcesy.

„Dopalacze wróciły! Narkotyki? To mnie nie kręci”
jest kampanią edukacyjną, która dostarcza uczniom 
wiedzy, z czego składają się dopalacze i dlaczego są 
bardzo groźne. Uczniowie dowiadują się z niej, jakie 
negatywne konsekwencje ponoszą ci, którzy ryzyku-
ją z dopalaczami. Rodzice natomiast uzyskują wiedzę 
dlaczego młodzi sięgają po dopalacze, poznają też 
sposoby na skuteczną rozmowę z dzieckiem o narko-
tykach.

Kampania „Reaguj na przemoc” skierowana jest do „Reaguj na przemoc” skierowana jest do „Reaguj na przemoc”
o� ar, świadków i sprawców przemocy w rodzinie. 
Osoby krzywdzone dowiadują się, gdzie szukać po-
mocy i jakie rozwiązania daje prawo. Celem kampanii 
jest też przekonanie świadków, że często są jedyny-
mi osobami, które mogą przerwać spiralę przemocy, 
i uświadomienie im, że o problemie mogą informo-
wać anonimowo. Sprawcy natomiast dowiadują się 
o prawnych konsekwencjach swojego zachowania. 
Materiały skierowane są do osób dorosłych.



KRZYŻÓWKA

10

1

2

3

4

5

6
NAGRODA FIRMOWA 

ZWYCIĘŻCZYNI 
MARCOWEJ 
KRZYŻÓWKI 
– PANI ZOFIA 
GŁUSKOWSKA 
Z PŁOŃSKA

1. Parafi alny Klub Sportowy „Maksymilian” zorganizował po raz 12. Wiosenny Diecezjalny Turniej Tenisa ???
2. Drzewko znajdujące się na skwerze Dawida Ben Guriona w Płońsku,
3. Od 1 kwietnia rusza kolejna edycja ??? Walking,
4. Rozegrane w Płońsku II Otwarte Mistrzostwa Polski w Piłce ??? Klubów Amatorskich
5. Pisarz. 2016 jest jego rokiem,
6. Wielkanocny. Odbędzie się 19 marca br. W MCK w Płońsku

Z liter w zaznaczonych na zielono polach należy odczytać 
hasło. Osoba, która jako pierwsza 8 kwietnia 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.
Numer telefonu 23 663 13 34

Śladami Sienkiewicza
KONKURS HISTORYCZNY

Rusza pierwsza edycja  
konkursu literacko-historycznego 
„Śladami Henryka Sienkiewicza 
na Północnym Mazowszu”. 
Termin nadsyłania prac upływa 
25 maja.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. Tematem konkursu jest 
życie i twórczość Sienkiewicza, ale także pokazanie jego 
śladów na Północnym Mazowszu. Forma prac szeroka, 
od wierszy, opowiadań, przez eseje, na rozprawkach hi-
storycznych skończywszy.

Organizatorem konkursu jest Związek Literatów na 
Mazowszu. 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie inter-
netowej miasta: www.plonsk.pl 

Burmistrz Miasta Płońsk i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
zapraszają na 

WIECZÓR Z PROF. SZEWACHEM WEISSEM

Autorem książek, 
Ambasadorem Izraela w Polsce w latach 2001-2003, 

Przewodniczącym Knesetu w latach 1992-1996, 
Honorowym Obywatelem Miasta Płońska, 

7 kwietnia 2016 r., godz. 17.00  w Miejskim Centrum Kultury, ul. Płocka 50

W S T Ę P  W O L N Y
_____________________________________

„Szewach Weiss – szlachetny wiek, przedwojenny duch i wiara w to, że świat ciągle można zmieniać na lepsze. Ocalony z wojennego piekła. Człowiek dialogu
 i tolerancji. Nietypowy dyplomata, nieustannie zbliżających Warszawę z Jerozolimą ”.

_____________________________________

„Wieczór z prof. Szewachem Weissem” inauguruje cykl „Spotkań z Mistrzami” – projektem realizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Sienkiewi-
cza w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury – w ramach Płońskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Zadanie to jest jednym z pięciu zwycięskich projektów 
wyłonionych w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Referat Promocji, Konsultacji i Inicjatyw Społecznych.
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Punkt, set, mecz

Pojedynek na szachownicy

Zawodnik Durasanu czwarty

Takiej imprezy siatkarskiej 
w Płońsku jeszcze nie było. 

W pierwszy weekend marca w hali spor-
towej MCSiR odbyły się II Otwarte Mi-
strzostwa Polski w Piłce Siatkowej Klu-
bów Amatorskich.

W zawodach wzięło udział 31 zespo-
łów z całego kraju. Najlepszą ekipą okaza-
ła się drużyna KarLab z Gdyni. 6. miejsce 
zajęli siatkarze PSB Mrówka Płońsk.

Organizator wydarzenia: iProArt 
Multimedia.
Współorganizatorzy: MWZPS, 
PTS Płońsk, MCSiR, Urząd Miejski 
w Płońsku.
Goście: Witold Roman – Prezes MWZPS, 
Arkadiusz Wiśniewski – wielokrotny re-
prezentant Polski w Piłce Siatkowej, czło-
nek zarządu MWZPS.
Honorowy Patronat nad mistrzostwa-Honorowy Patronat nad mistrzostwa-Honorowy Patronat
mi objął Burmistrz Miasta Płońska.

Wyniki:
1 miejsce – KarLab Gdynia
2 miejsce – iProArt Volleyball Głowno
3 miejsce – SPS 4CV Garwolin

Nagrody Indywidualne:
MVP – Paweł Szczepańczyk 
(iProArt Volleyball Głowno)
Przyjmujący – Tomasz Rosmaniec 
(SPS 4CV Garwolin)
Atakujący – Mateusz Zięba 
(KarLab Gdynia)
Libero – Marcin Ozimek 
(SPS 4CV Garwolin)
Środkowy – Mateusz Poreda 
(SPS 4CV Garwolin)
Rozgrywający – Michał Włostowski 
(iProArt Volleyball Głowno)

Wyniki płońskich drużyn:
6 miejsce – PSB Mrówka Płońsk
17-21 – UKS Rutki
17-21 – PTS Płońsk

SZACHOWE MISTRZOSTWA O PUCHAR BURMISTRZA HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW W TORUNIU

5 marca w Niepublicznej 
Szkole Podstawowej 
„Żywioły” w Płońsku odbyły 
się II Otwarte Szachowe 
Mistrzostwa Miasta Płońsk 
Dla Dzieci i Młodzieży 
o Puchar Burmistrza.

W tegorocznych rozgrywkach wzięło 
udział 76 zawodników.

Płońscy lekkoatleci nie zwalniają tempa. Podczas 
Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Toruniu, 
Miłosz Borowski zajął 4 miejsce w biegu na 1500 m.

Bieg ukończył w czasie nowego 
rekordu życiowego 3.47.40 sek. 
Zeszłoroczny wicemistrz Polski 
w biegu przełajowym postano-
wił spróbować swych sił w hali.

 – Przyznam szczerze, że 
razem z trenerem Robertem 
Adamskim po ostatnich tre-
ningach nie zakładaliśmy tak 
wysokiej dyspozycji, i postano-
wiliśmy zacząć bieg z tyłu. To spowodowało, że bardzo szybko wy-
tworzyła się duża strata do czołówki. W końcówce z kolei zabrakło 
mi chłodnej głowy bo powinienem przyczaić się na � nisz, a nie ata-
kować w środku dystansu, jednak czułem taką moc, że wydawało mi 
się że ten bieg wygram – komentuje zawodnik MKS Durasan Płońsk.

 Jak zapowiada Borowski, w tym sezonie z biegów przełajowych 
zrezygnował, aby mieć więcej czasu na przygotowania do startów 
w okresie letnim.

 Bieg w Toruniu wygrał Artur Ostrowski z KB Sporting Mię-
dzyzdroje z rezultatem 3.44.92 sek. Drugi był Szymon Krawczyk 
ze Śląska Wrocław (3.45.55 sek.), a trzeci Roman Kwiatkowski 
z otwockiego Startu (3.45.90 sek.)

 Mistrzostwa rozgrywały się w dwóch 
kategoriach wiekowych. Turniej rozgry-
wany był według przepisów gry FIDE 
dla szachów szybkich. Mistrzostwa mia-
ły charakter regionalny. Nad przebie-
giem rozgrywek czuwał licencjonowany 
sędzia szachowy Marian Rutkowski.

Po trwającym kilka godzin turnieju 
przyszedł czas na nagrodzenie uczestni-
ków i zwycięzców. Medale, puchary i pa-
miątkowe dyplomy wręczył Burmistrz 
Płońska Andrzej Pietrasik, który objął 
patronatem tegoroczne mistrzostwa. 



PROMOCJA GOSPODARCZA

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

Na miejskiej stronie działa również internetowa tablica ogłoszeń z prywatnymi ofertami inwestycyj-
nymi. Znalazły się tam obszary, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego spełniają 
kryteria działek inwestycyjnych, czyli pod zabudowę przemysłową, produkcyjną, itp.

Zainwestuj w Płońsku
Gmina Miasto Płońsk posiada 
tereny inwestycyjne stanowiące 
podstrefę Warmińsko-Mazurskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
która utworzona została 
w październiku 2013 roku i działać 
będzie do 31 grudnia 2026 r.

OFERTA NR 1– ul. Mazowiecka
Przeznaczenie:
Teren usług, handlu, składów magazynów i pro-
dukcji o średnim wskaźniku zabudowy. 
Powierzchnia: 2,04 ha

OFERTA NR 2 – ul. Przemysłowa
Przeznaczenie:
Teren usług, handlu, składów magazynów i pro-
dukcji o średnim wskaźniku zabudowy. 
Powierzchnia: 1,04 ha

OFERTA NR 3 – ul. Rzemieślnicza
Przeznaczenie:
Tereny obiektów produkcyjnych i zabudowy 
usługowej. Przeznaczenie podstawowe i obiekty 
produkcyjne oraz zabudowa usługowa, przezna-
czenie uzupełniające, zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, lokale mieszkaniowe oraz obiek-
ty i urządzenia określone w § 8 ust 6 Uchwały Nr 
IV/19/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
Powierzchnia: 0,4618 ha

Szczegółowe informacje dotyczące ofert dostępne 
na www.plonsk.pl 

Zachęcamy do korzystania z oferty inwestycyjnej i śledzenia zakładki „Invest In Płońsk” na stronie 
internetowej miasta. 


