
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU

  KWIECIEŃ/MAJ  NR 4/2016 R.

135-lecie OSP Płońsk
W niedzielę, 12 czerwca w hali 
sportowej Miejskiego Centrum 
Sportu i Rekreacji  w Płońsku 
odbędą się uroczyste obchody  
135-lecia istnienia Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

Do 18 kwietnia złożono 652 
wnioski w ramach Programu 
„Rodzina 500 +”. MOPS w Płoń-
sku szacuje, że na terenie nasze-
go miasta z programu skorzystać 
może około 2 tys. dzieci.

Program „Rodzina 500+” został uruchomiony 1 kwiet-
nia. Większość mieszkańców Płońska decyduje się skła-
dać wnioski w wersji papierowej. Od początku kwiet-
nia w ten sposób dokumenty złożyło około 400 osób. 

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców miasta i za-
chęcamy do przekazywania zdjęć i wszelkiego rodzaju 
pamiątek związanych z OSP Płońsk, które zostaną 
wyeksponowane podczas uroczystości. 

Pamiątki można przynosić do Urzędu Miasta do 
Referatu ds. Promocji, Konsultacji i Inicjatyw Społecz-
nych, I piętro pok. 116.

Blisko 300 wniosków przesłano drogą elektroniczną. 
– Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wy-

magają przed wydaniem decyzji administracyjnej wni-
kliwej weryfi kacji i ewentualnego uzupełnienia braków 

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. 3

RODZINA 500+

formalnych – mówi kierownik płońskiego MOPS – Ma-
ria Zembrzuska i dodaje:

– W celu usprawnienia składania wniosków, 
a w konsekwencji wypłat świadczeń, wskazane byłoby 
korzystanie przez klientów z elektronicznej formy skła-
dania wniosków oraz wskazywanie kont bankowych.

Do 18 kwietnia wydano 90 decyzji administracyj-
nych. Rozpoczęto już wypłatę pierwszych świadczeń. 
Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie trzech 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, świadczenie 
wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem 
od 1 kwietnia. 

Dla ułatwienia papierowe wnioski wraz z załączni-
kami dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej (wejście od strony Punktu Profi lakty-
ki Uzależnień i Pomocy Rodzinie). 

Zadanie jest w całości fi nansowane przez budżet 
państwa.

W Płońsku już wypłacają

Najmniej 
zarabiający 
w szkołach 

dostaną 
podwyżki
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NASZE MIASTO

W czwartek, 7 kwietnia Płońsk 
odwiedził profesor Szewach Weiss 
– honorowy obywatel naszego 
miasta, były ambasador Izraela 
w RP. Wizyta odbyła się w ramach 
nowego cyklu "Spotkania z Mistrza-
mi", który � nansowany jest ze środ-
ków budżetu obywatelskiego.

Mieszkanka Płońska i pasjonatka 
fotogra� i zaprezentowała 
swoje prace w Urzędzie Miejskim. 
Można je było oglądać przez 
cały kwiecień.

Wizyta Szewacha Weissa rozpoczęła się od spotka-
nia z władzami miasta – burmistrzem Andrzejem 
Pietrasikiem oraz przewodniczącym rady miejskiej 
– Henrykiem Zienkiewiczem. Były ambasador Izra-
ela odwiedził miejsce urodzin pierwszego premiera 
Izraela Dawida Ben Guriona przy ulicy Wspólnej. 
Po południu spotkał się z mieszkańcami miasta 
w Miejskim Centrum Kultury.

Nie zabrakło osobistych wspomnień Weissa do-
tyczących jego pracy jako ambasadora. Dużo miejsca 
w swoich rozważaniach poświęcił Żydom pochodzą-
cym z Polski, którzy mieli czynny udział podczas od-
radzania się państwa Izrael. Szewach Weiss wyraził 
również swoją troskę o lapidarium – zachowany frag-
ment dawnego cmentarza żydowskiego w Płońsku. 
Poruszył też temat antysemityzmu.

Wyznał, że każda wizyta w Płońsku wiąże się dla 
niego z wieloma emocjami. Podkreślił, że Płońsk zaj-
muje w świadomości Żydów bardzo ważne miejsce 

Wystawa ukazywała przyrodę i wszystko, co ją ota-
cza. Autorka najczęściej przedstawia na zdjęciach: 
krajobrazy, rzeki, kwiaty, ptaki oraz konie. W foto-
gra� i utrwala również architekturę polską, w tym 
rodzinne miasto Płońsk.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, 
nie tylko wśród mieszkańców. Prace fotogra� cz-
ne podziwiały również dzieci z płońskich szkół 
i przedszkoli. 

Z sentymentem o mieście Ben Guriona

,,Oblicza natury” 
w obiektywie 
Katarzyny Rólki

i jest wymieniane w większości opracowań historycz-
nych w Izraelu.

Występ artystyczny przygotowany przez uczniów 
Szkoły Muzyki i Tańca „Nutka”, skłonił Szewacha 
Weissa do odśpiewania znanej mu z dzieciństwa pie-
śni „Wojenko, wojenko”.

 Spotkanie z Szewachem Weissem zorganizowała 
Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku we współ-
pracy z Urzędem Miejskim, Miejskim Centrum Kul-
tury, a także Szkołą Muzyki i Tańca „Nutka”.

Bohaterem kolejnego spotkania, 19 maja, bę-
dzie dziennikarka, prezenterka i lektorka Krystyna 
Czubówna.

PRZEDSZKOLAKI ZAFASCYNOWANE WYSTAWĄ KATARZYNY RÓLKI



Są pieniądze na tor
Większość radnych zdecydowała się 
przeznaczyć 400 tys. zł 
na budowę toru kartingowego 
przy Rutkach. Zwiększenie środków 
� nansowych na tę inwestycję 
ma na celu realizację postanowień 
Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego.

3

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Przedmiotowe zadanie będzie realizowane zgodnie 
z posiadaną koncepcją i kosztorysem. Wykonanie 
obowiązku nałożonego przez PINB w Płońsku po-
zwoli miastu ubiegać się o zwrot uiszczonych już 
50 tys. zł grzywny.   

GŁOSOWANIE ZMIANY W DZIALE 630, ROZDZIAŁ 63095 
DOTYCZĄCEJ TORU NA TERENIE RUTKI. 
(Stan osobowy – 20 radnych)
RADA W GŁOSOWANIU IMIENNYM:
Małgorzata Adamska-Jasińska – za,
Marek Adamuszewski – za,
Zygmunt Aleksandrowicz – przeciw,
Arkadiusz Barański – za,
Małgorzata Bidas – za,

Podwyżki w szkołach
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku 
informuje, że na wniosek burmistrza Andrzeja Pietra-
sika wdrożona zostanie podwyżka dla pracowników 
niepedagogicznych w szkołach i przedszkolach pro-
wadzonych przez Gminę Miasto Płońskw wysokości 
średnio 100 zł brutto w skali miesięcznej na etat.

Podwyżki zostaną wypłacone w maju z wyrówna-
niem od 1 stycznia br. Dyrektorzy  szkół i przedszko-
li zobowiązani są do przyznania podwyżek przede 
wszystkim pracownikom najniżej zarabiającym. 

Brak wykonania nałożonego obowiązku przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
– remontu toru i kortu tenisowego, mógł skutkować 
wykonaniem zastępczym, co oznaczałoby narzuce-
nie miastu wykonawcy i kosztów realizacji zadania. 

Zgodnie z koncepcją nowy tor będzie miał długość 
ponad pół kilometra, w ramach inwestycji powstaną 
również miejsca postojowe dla rowerzystów, boisko 
do siatkówki oraz siłownia zewnętrzna.

Wojciech Bluszcz – przeciw, 
Alina Braulińska – za,
Magdalena Dobrzyńska – przeciw,
Agnieszka Gzylewska – za,
Marcin Kośmider – przeciw,
Andrzej Kwiatkowski – za,
Barbara Pawłowska – przeciw,
Ewa Piątkowska – nieobecna podczas głosowania,
Agnieszka Piekarz – za,
Mariusz Prusak – za,
Grzegorz Przedpełski – za,
Krzysztof Tucholski – przeciw,
Marcin Uniewski – przeciw,
Henryk Zienkiewicz – za,
Maria Ziółkowska – za,
Marianna Żebrowska – przeciw,

 „Za” – 12 głosów, „przeciw” – 8 głosów, 
„wstrzymało się„wstrzymało się„ ” – nie było
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1. Utwardzony tor gokartowy
2.  Miejsce postojowe dla gokartów i rowerów
3. Boisko do siatkówki plażowej
4. Plaża
5. Siłownia na powietrzu oraz miejsce na piknik/grill
6. Miejsce postojowe dla rowerów z wyposażeniem typu stacja naprawcza

Kup auto 
na miejskim 
targowisku

W sobotę, 16 kwietnia odbyła się pierwsza 
giełda samochodowa. Wjechało na nią 45 aut.

Giełda samochodowo-motocyklowa 
czynna będzie w każdą sobotę, w godzinach 

od 6:00 do 13:00 (oprócz świąt).
Zapraszamy! 
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KRZYŻÓWKA

ZWYCIĘŻCZYNI KWIETNIOWEJ KRZYŻÓWKI

Z liter w zaznaczonych na zielono polach należy 
odczytać hasło. Osoba, która jako pierwsza 12 maja 
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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sobota, 4 czerwca, godz. 11.00 -14.00 
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
Impreza charytatywna na leczenie Leosia Duszy. 
Bezpłatne zajęcia � tness dostosowane do każdej gru-
py wiekowej. Imprezę poprowadzi redaktor TVP 1 
Barbara Markowska.

Serdecznie zapraszamy! 

Informacje na portalu Facebook: 
1 Płoński Maraton Fitness

Pierwszy Płoński Maraton Fitness

Podziel się przepisem! Chcesz, aby pomysł na Twoje ulubione danie pojawił się w „Gazecie Płońskiej”? 
Wystarczy, że wyślesz przepis opatrzony zdjęciem na adres: biuropromocji@plonsk.pl.
Głównym kryterium oceny będzie jak największe nowatorstwo w przygotowanym daniu. Tym razem stawiamy na kremy.
Na zgłoszenia czekamy do 18 maja do godz.16.00

1. OSP w Płońsku zrzesza 52 członków czynnych oraz 12 osobową (...) Drużynę Pożarniczą
2. Ks. Maciej Kazimierz (...) - „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”,
3. Koncert papieski w 2. rocznicę kanonizacji Jana Pawła II. 

4. Autorka wystawy fotogra� cznej pn.: „Oblicza natury”, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Płońsku,
5. Honorowy Obywatel Płońska, bohater kwietniowego Spotkania z Mistrzami,
6. Gall Anonim, Wincenty Kadłubek, Jan Długosz. Polscy (...) – pisali m.in. o Chrzcie Polski,
7. Według planów Płońska wieża ciśnień ma zostać zaadaptowana na (...) astronomiczne i planetarium.
Hasła 3, 4 i 5 są dwu- lub trzywyrazowe.

1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI

Wielowiekowe księgi
Bohaterami wystawy 
są kroniki i ich autorzy.
Średniowieczne kroniki to nie tylko treść, ale rów-
nież wyjątkowa forma. Można się o tym przekonać, 
odwiedzając najnowszą wystawę w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Płońsku.

Na piętnastu panelach, opracowanych gra� cznie 
przez Ewę Gołdę na podstawie scenariusza Justyny 
Polakowskiej, zaprezentowano ilustracje rękopisów 

kronikarskich pochodzących z archiwum Biblioteki 
Narodowej w Warszawie i Monumenta Germaniae 
Historica w Monachium.

Odwiedzających wystawę zachwyci nie tylko 
język Galla Anonima, Jana Długosza, Wincentego 
Kadłubka i � ietmara z Merseburga, lecz przede 
wszystkim wykonane z niezwykłym pietyzmem bo-
gato zdobione rękopisy. Ciekawostką mogą okazać 
się również notatki na marginesach – swoiste znaki 
czasu na papierowych kartach. 

NAGRODA

Na miejskim targowisku rozpoczął się sezon wio-
senny. Sprzedawcy oferuję m.in. sadzonki, krzewy, 
kwiaty, po które licznie przybywają kupujący.

Płońskie targowiska cieszą się dużym zaintere-
sowaniem sprzedających, którzy przyjeżdżają z róż-
nych regionów Polski.

Niedzielne targowiska miejskie średnio co nie-
dzielę odwiedza około 10 000 osób, a rotacyjnie na 
parking wjeżdża 900 samochodów. 

Tłumy na targu
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Dorosłe dzieci alkoholików
PUNKT PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I POMOCY RODZINIE

PSYCHOTERAPIA 
INDYWIDUALNA
DLA DOROSŁYCH DZIECI 
ALKOHOLIKÓW (DDA)
W PUNKCIE PROFILAK-
TYKI UZALEŻNIEŃ 
I POMOCY RODZINIE

Jeżeli jako dziecko doświadczyłeś alkoholizmu rodzica, 
przemocy, opuszczenia, zbyt małego wsparcia i miło-
ści, prawdopodobnie  zauważasz, że dziś w twoim do-
rosłym życiu ta historia ma swoją bolesną kontynuację 
w postaci cierpienia i problemów osobistych.

Psychoterapia jest formą leczenia psychologicznego, 
która pomoże ci polepszyć twoje obecne funkcjo-
nowanie, odreagować emocje związane z trudnymi 
wspomnieniami i przepracować doznane w dzieciń-
stwie krzywdy tak, by wspomnienia tych doświad-
czeń  nie dostarczały Ci psychicznego cierpienia i nie 
przyczyniały się do tworzenia problemów w życiu.

Informacje i zapisy na indywidualną psychotera-
pię DDA – osobiście w Punkcie Pro� laktyki przy 
ul. M. Kolbe 9 lub telefonicznie pod numerem 
23/661-38-80.  Psychoterapia jest bezpłatna.

GRUPA WSPARCIA DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW
Celem samopomocowej grupy  wsparcia  jest pomoc DDA w rozwiązywaniu ich problemów emocjonalnych, które 
są efektem dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym. Grupa oparta jest na wzajemnej pomocy uczestni-
ków spotkań poprzez korzystanie z ich doświadczeń i udzielanie sobie wsparcia.
Mityngi odbywają się w niedzielę o godzinie 18.00 w Punkcie Profi laktyki Uzależnień 
i Pomocy Rodzinie przy ul. Św. M. Kolbe 9.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Osoba do kontaktu:  Jarek , tel. 737 671 255

W swoim życiu wychowywały się 
w rodzinach, w których istniał 
problem nadużywania alkoholu 
przez jednego lub dwojga ro-
dziców. Nie było to środowisko, 
które służyło ich rozwojowi. 

Często doświadczali  przemocy lub byli świadkami 
krzywdzenia swoich bliskich. Ich � zyczne i emocjo-
nalne potrzeby zwykle nie były wystarczająco zaspo-
kajane. Przeciążani byli nadmiernymi obowiązkami 
i doświadczeniami, które przerastały ich dziecię-
ce możliwości radzenia sobie. Doświadczyli znacz-
nie więcej niż ich rówieśnicy trudnych, a czasem  
traumatycznych wydarzeń, zaniedbania ze strony 
bliskich dorosłych oraz chaosu w życiu rodzinnym. 
W dzieciństwie mali bohaterzy.

Dlaczego tak się stało, że ich życie od początku 
było znacznie trudniejsze? Można szukać odpowie-
dzi, ale gdy człowiek staje się dorosły, ważniejsza jest 
odpowiedź jak sobie poradzić z trudnościami, które 
wyrosły na gruncie rodziny i które dziś utrudnia-
ją satysfakcjonujące życie. Przychodzi czas wzięcia 
za nie odpowiedzialności i uczynienie go bardziej 
szczęśliwym.

Dzieci wychowujące się w rodzinie alkoholo-
wej muszą znaleźć w sobie wiele siły i mądrości do 
poradzenia sobie w swoim środowisku rodzinnym. 
Gdy najważniejszą sprawą staje się  picie alkoho-
lu przez rodzica,  dziecko  nie może czuć się ważne 
i w pełni zauważane. Pojawia się poczucie osamot-
nienia oraz wątpliwości czy jestem kochany i czy w 
ogóle można mnie kochać. W dorosłe życie wniesie 
ono lęk przed odrzuceniem, który utrudni mu na-
wiązywanie trwałych bliskich relacji. Odrzucenie 
rodzicielskie buduje w dziecku przekonanie, że jest 
z nim coś nie tak, że jest wybrakowane i  gorsze 
od innych. Zwykle nie słyszy od swoich rodziców, 
że jest ważne i  kochane przez nich, jego potrzeby 
i uczucia schodzą na dalszy plan lub są wręcz ignoro-
wane. Wtedy powstaje wstyd, zakorzenia się poczucie 
gorszości, niewiara w swoją wartość. Ponieważ silna 
więź i  relacja z rodzicami jest konieczna do emocjo-
nalnego przetrwania i dalszego życia, dziecko szuka 
przyczyn trudności i problemów związanych z alko-
holizmem rodzica w sobie.  Lęk przed odrzuceniem 

i niskie poczucie wartości powodują, że w dorosłym 
życiu często unika wyzwań lub próbuje radzić sobie 
z negatywnym myśleniem o sobie poprzez perfekcjo-
nizm, który staje się sposobem udowadniania sobie i 
innym swojej wartości. Przekonanie, że muszę radzić 
sobie sam i liczyć jedynie na siebie utrudnia też pro-
szenie o pomoc i przyjmowanie jej. Dlatego dorosłe 
dzieci alkoholików to często bardzo dzielni i wytrwa-
li w dążeniu do celów ludzie, obowiązkowi i lojalni w 
pracy, oddani i troskliwi jako  przyjaciele. Ale choć 
postrzegani są zwykle jako osoby dobrze radzące so-
bie, to jednak z powodu dziecięcych doświadczeń za-
grożenia, wewnątrz często noszą duże pokłady lęku 
i smutku. Ciągły brak poczucia bezpieczeństwa w 
rodzinie i nadwyrężone zaufanie sprawia, że bliskość 
kojarzy się im z bólem i zagrożeniem. Dlatego choć 
pragną i potrzebują bliskości, to bardzo się jej obawia-
ją. Z tego powodu, częściej niż osoby wychowujące się 
w zdrowych rodzinach, nie wchodzą w związki mał-
żeńskie i nie zakładają rodzin. 

Dorastanie w rodzinie z problemem alkoholo-
wym przyczynia się do powstania w osobowości 
utrwalonych destrukcyjnych schematów. Wynika-
jący z nich sposób myślenia, działania i wchodzenia 
w relacje tworzy w życiu niechciane problemy i przy-
sparza cierpienia. Te utrwalane przez lata schema-
ty są sztywne i nie poddają się samoistnej zmianie. 
Więc pomimo, że sytuacja w ich życiu najczęściej 
już  się zmieniła,  dorosłe dzieci alkoholików nadal 
ich używają, na przykład deprecjonują i unieważ-
niają siebie, mimo że dziś otaczają ich kochający 
bliscy, dla których są ważni. Zespół tych schema-

tów tworzy tzw. syndrom DDA. Nie jest on syndro-
mem klinicznym, lecz zaburzeniem wynikającym 
z dysfunkcji rodziny. Leczony jest za pomocą psy-
choterapii, która jest skutecznym sposobem leczenia 
zaburzeń emocjonalnych i destrukcyjnych schema-
tów osobowości powstałych wskutek negatywnych 
doświadczeń w dzieciństwie. Psychoterapia pomaga 
w odzyskiwaniu pozytywnego stosunku do siebie 
i poczucia własnej wartości, uczy lepszego traktowa-
nia siebie i budowania dobrych bliskich relacji.



Rewitalizacja coraz bliżej
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NASZE MIASTO

– To historyczna chwila. Trzeba połączyć funkcje użyt-
kowe rynku, a także przywrócić mu należyty blask 
i świetność. Płońskie centrum na to zasługuje – komen-
tował podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji 
Rafałem Sieraczyńskim z � rmy RYSY Architekci – bur-
mistrz Andrzej Pietrasik.  

Teren inwestycji obejmuje ulice 19-go Stycznia (na 
odcinku od placu 15 Sierpnia do ul. Żołnierzy Wyklę-
tych), Przejazd, Zduńską, Grunwaldzką (na odcinku 
od placu 15 Sierpnia do ul. Sienkiewicza), Warszawską 
(na odcinku od placu 15 Sierpnia do ul. Targowej), plac 
15 Sierpnia oraz budynki przy ulicy Grunwaldzkiej 1, 
Grunwaldzkiej 2, Grunwaldzkiej 22, Warszawskiej 1 
i Warszawskiej 2.

Koszt opracowania dokumentacji to 760 tys. zł.

W ciągu sześciu miesięcy 
powstanie dokumentacja 
projektowa niezbędna 
do rewitalizacji płońskiego 
rynku. 

Aż 15 � rm rywalizuje 
w przetargu na opracowanie 
dokumentacji projektowej
i kosztorysowej dla zadania: 
modernizacja i rozbudowa 
stadionu miejskiego. 
Trwa analiza ofert.

Urząd Miejski w Płońsku 
chce opracować dokumentację 
projektową i kosztorysową 
niezbędną do rewaloryzacji 
zabytkowej wieży ciśnień 
w Płońsku.

Według planów wieża ciśnień sąsiadująca z budyn-
kiem dworca PKP zostanie zaadaptowana do funk-
cji obserwatorium astronomicznego i planetarium. 
Ucieszy to z pewnością członków koła im. Jana Ję-
drzejewicza, którzy byliby głównymi użytkownikami 
obiektu.

Przebudowa czeka również budynek samego 
dworca. Ma tam powstać muzeum z częścią dydak-
tyczną, gastronomiczną i administracyjną. Wyko-
nawca dokumentacji opracuje również projekt zago-
spodarowania terenów przyległych do dworca i wieży.

Inspiracją dla Urzędu Miejskiego w Płońsku była 
jedna z wyróżnionych koncepcji podczas ubiegło-
rocznej edycji konkursu na najlepszy projekt rewalo-
ryzacji zabytkowej zabudowy Płońska. Wzięli w nim 
udział studenci Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej.

Powstanie obserwatorium?

Duże 
zainteresowanie 
stadionem
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PROMOCJA GOSPODARCZA

Zainwestuj w Płońsku

Zainwestuj w Płońsku, w gminie,  która posiada 
tereny inwestycyjne stanowiące podstrefę 
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
Miasto posiada w swej ofercie trzy tereny inwestycyjne z przeznaczeniem m.in. pod 
teren usług, handlu, składu magazynów i produkcji o średnim wskaźniku zabudowy.
Oferty inwestycyjne na stronie  www.plonsk.pl 

Na stronie www.plonsk.pl 
znajduje się  zakładka  „Invest 
In Płońsk”, a w niej  „Interneto-
wa tablica ogłoszeń – prywatne 
oferty inwestycyjne”.

Zaprezentuj swoje  obszary, które zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego spełniają kry-
teria działek inwestycyjnych, przeznaczonych pod 
zabudowę przemysłową, produkcyjną itp., a także 
informacje o prywatnych obiektach oraz wielkopo-
wierzchniowych halach produkcyjnych.
Oferty można przesyłać na adres: 
i.rydzewska@plonsk.pl

Zaprezentuj swoje tereny inwestycyjne 
na stronie internetowej miasta

Jaka strategia?
Od wtorku, 12 kwietnia rozpoczęły się konsultacje 
społeczne  dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Mia-
sta Płońsk. Konsultacje przeprowadzane są w formie 
pisemnej i elektronicznej. Strategia Rozwoju Gminy 
Miasto Płońsk określa długofalowe cele rozwoju opar-
te na wizji miasta oraz podstawowe narzędzia służące 
ich realizacji.

Wypełnione formularze  można składać do czwart-
ku, 5 maja, do godz. 16:00 w jednej z poniższych form:
1) ankiety online na stronie internetowej 

www.plonsk.pl;
2) e-mailem na adres: konsultacje@plonsk.pl;
3) w formie pisemnej do urny znajdującej się 

w Kancelarii Urzędu;
4) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski 

w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk.
Projekt w wersji papierowej dostępny jest w Kancelarii 
Urzędu oraz na stronie www.plonsk.pl
 Zachęcamy do wypełniania ankiety online.

Uwaga! 
KONSULTACJE


