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Burmistrz z absolutorium
Absolutorium to pozytywna 
ocena Rady Miasta dotycząca 
wykonania budżetu przez bur-
mistrza. Podczas majowej sesji 
absolutorium otrzymał Andrzej 
Pietrasik.
 – Chciałbym państwu uzmysłowić, że burmistrz dosta-
je absolutorium za wykonanie budżetu i ponosi pełną 
odpowiedzialność za budżet. Ale wykonanie budżetu to 
wspólny wysiłek bardzo dużego zespołu z 21 jednostek 
miejskich, ponad 1000 osób pracujących na rzecz Płoń-
ska – mówił podczas sesji Andrzej Pietrasik.

Burmistrz Płońska przed głosowaniem nad absolu-
torium przedstawił radnym analizę budżetu z 2015 r. 
ze szczegółowymi wyliczeniami dotyczącymi dochodów 
i wydatków (prezentacja dostępna na stronach www.
plonsk.pl – przyp. red.). Andrzej Pietrasik poinformował 
też o remontach, które zostały przeprowadzone w Płoń-
sku w minionym roku, m.in. o modernizacji i rozbudowie 
Miejskiego Centrum Kultury, remontach i budowie dróg, 
termomodernizacji Miejskiego Centrum Sportu i Rekre-
acji oraz budowie sali sportowej przy Gimnazjum nr 2.

Za pracę w 2015 roku burmistrz dziękował szefom 
i pracownikom miejskich jednostek – Urzędu Miejskie-
go, MCK, MCSiR, MOPS, ZGM, Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, ZOPO, szkół i przedszkoli. Przypomniał też wy-
niki fi nansowe miejskich spółek: PGK, PEC, ZDiM i TBS.

Zgodnie z procedurą absolutoryjną Regionalna Izba 
Obrachunkowa wydaje opinię o przedłożonym przez 
burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu. RIO 
wydała jednogłośnie w tej sprawię opinię pozytywną. 

Innego zdania było 4 z 7 członków komisji rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Płońsku (Barbara Pawłowska, Marcin 
Kośmider, Marianna Żebrowska, Agnieszka Gzylewska). 
Stosunkiem głosów 4:3 – komisja wydała negatywną opi-
nię o wykonaniu budżetu za 2015 r. przez burmistrza. 
Wątpliwości komisji wzbudził m.in. „zakup różnych arty-
kułów w nadmiernych ilościach” (materiały biurowe, pu-
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Jest druga 
wiceprzewodnicząca 

Rady Miejskiej

chary, medale), a także zakup mebli do Urzędu dokonany 
w ostatnim miesiącu 2015 r. Czwórka radnych zakwestio-
nowała wykonanie budżetu w zakresie dochodów mająt-
kowych pochodzących ze sprzedaży mienia gminnego.

Trzech radnych z komisji rewizyjnej (Andrzej Kwiat-
kowski, Arkadiusz Barański, Mariusz Prusak) przedsta-
wiło odrębne stanowisko i wyraziło pozytywną opinię 
o wykonaniu budżetu w 2015 roku. Ich zdaniem argu-
menty wyżej wymienionej czwórki radnych „nie sta-
nowią rzetelnej i wnikliwej analizy wykonania całego 
budżetu miasta…Ocena jest dalece subiektywna, nie 
uwzgledniająca żadnych racjonalnych wyjaśnień przed-
łożonych do sprawozdania z wykonania budżetu”. Radni 
Kwiatkowski, Barański i Prusak stwierdzili ponadto, że 
„przeprowadzona przez ich zespół kontrola wydatków 
miasta pod kątem celowości i gospodarności nie wyka-
zała żadnych nieprawidłowości”.

W podobnym duchu wypowiedziała się Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Warszawie, która do wniosku 
komisji rewizyjnej zgłosiła uwagi dotyczące podstaw 
merytorycznych. W swoim uzasadnieniu RIO zwraca 
uwagę, że „analiza przedmiotowego wniosku nie wyka-
zuje wystarczających przesłanek do uznania, że komisja 
rewizyjna dokonała skonkretyzowanej i dostatecznie 
udokumentowanej oceny całokształtu stopnia wykona-
nia budżetu (…)”, a samo uzasadnienie „w ograniczonym 
stopniu obrazuje sposób dochodzenia komisji do przed-
stawionej tezy o negatywnym wykonaniu budżetu”. 

W imieniu większości radnych stanowisko zapre-
zentowała Radna Małgorzata Bidas. Podkreśliła, że rok 

2015 to czas, w którym zakończono i podjęto szereg 
nowych inwestycji, a uchwała komisji rewizyjnej, któ-
rej autorami są radni Zjednoczonej Płońskiej Prawicy, 
„nie ma nic wspólnego z merytoryczną i prawną oceną 
wykonania budżetu, a jest jedynie kolejnym przejawem 
walki politycznej z burmistrzem i jego służbami, która 
trwa od początku obecnej kadencji”.

W głosowaniu w sprawie absolutorium wzięło udział 
12 radnych (Zjednoczona Płońska Prawica w ogóle nie 
zagłosowała). Wszyscy opowiedzieli się za udzieleniem 
absolutorium burmistrzowi Płońska.

Wszystkie głosowania radnych dostępne na stro-
nie www.plonsk.pl

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA 
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSKA Z TYTUŁU WYKONANIA 
BUDŻETU MIASTA PŁOŃSKA ZA 2015 ROK. 
(Stan osobowy – 21 radnych)
RADA W GŁOSOWANIU IMIENNYM:
Małgorzata Adamska-Jasińska – za udzieleniem absolutorium,
Marek Adamuszewski – za udzieleniem absolutorium,
Zygmunt Aleksandrowicz – nie wziął udziału w głosowaniu,
Arkadiusz Barański – za udzieleniem absolutorium,
Małgorzata Bidas – za udzieleniem absolutorium,
Wojciech Bluszcz – nie wziął udziału w głosowaniu,
Alina Braulińska – za udzieleniem absolutorium,
Magdalena Dobrzyńska – nie wzięła udziału w głosowaniu,
Agnieszka Gzylewska – nie wzięła udziału w głosowaniu,
Marcin Kośmider – nie wziął udziału w głosowaniu,
Andrzej Kwiatkowski – za udzieleniem absolutorium,
Barbara Pawłowska – nie wzięła udziału w głosowaniu,
Ewa Piątkowska – za udzieleniem absolutorium,
Agnieszka Piekarz – za udzieleniem absolutorium,
Mariusz Prusak – za udzieleniem absolutorium,
Grzegorz Przedpełski – za udzieleniem absolutorium,
Krzysztof Tucholski – nie wziął udziału w głosowaniu,
Marcin Uniewski – nie wziął udziału w głosowaniu,
Henryk Zienkiewicz – za udzieleniem absolutorium,
Maria Ziółkowska – za udzieleniem absolutorium,
Marianna Żebrowska – nie wzięła udziału w głosowaniu



2

NASZE MIASTO

Burmistrza odznaczono wczoraj Kombatanckim 
Krzyżem Zwycięstwa.
Andrzej Pietrasik otrzymał również od płońskich kombatantów dyplom w podzię-
kowaniu za patriotyczną działalność społeczną w dziedzinie przekazywania spo-
łeczeństwu wiedzy o powstaniach, wojnach i dramatach w dziejach Polski.

Odznaczenie Burmistrza 
Kombatanckim Krzyżem 
Zwycięstwa

Miasto stoi na stanowisku, że targowisko miejskie 
powinno być wykorzystywane nie tylko w dni 
targowe. Jednym z pomysłów jest działająca tam 
w soboty giełda samochodowa. Cena dzierżawy 
jest niewysoka, ale miasto liczy na wpływy z opłaty 
za wjazd na giełdę.

Prezydium Rady Miejskiej w komplecie. Drugą 
wiceprzewodniczącą została  Małgorzata Adam-
ska-Jasińska. W głosowaniu tajnym radna Samo-
rządnych otrzymała 12 głosów.

Giełda na sesji

Jest druga wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 

Jednym z głównych tematów sesji majowej była giełda samochodowa działająca 
od niedawna na miejskim targowisku. Zgodnie z umową dzierżawy � rma Grupa Het-
man za korzystanie w każdą sobotę z terenu targowiska ma zapłacić miastu 100 zł 
brutto miesięcznie. Poza tym miasto zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo 
pobierania opłaty za wjazd na targowisko. 

 – Kilkakrotnie próbowaliśmy zorganizować giełdę w Płońsku. Za pośrednictwem 
pracowników obsługi targowisk – nie wyszło. Robiła to osoba prywatna – nie wyszło. 
Zgłosił się do nas pan Arkadiusz Krysiak, który chciał podjąć razem z nami ryzyko, 
w tym ryzyko � nansowe – z jego strony w postaci reklamy i zachęcenia osób do udzia-
łu w giełdzie – mówił podczas sesji burmistrz.

Kandydaturę Małgorzaty Adamskiej-Jasińskiej zgłosił Henryk Zienkiewicz, 
który stwierdził, że „radna M. Adamska-Jasińska to osoba, którą charakteryzu-
ją szlachetne cechy charakteru takie jak: uczciwość, prawdomówność, szczerość, 
serdeczność, otwartość i wrażliwość na rozwiązywanie zwykłych ludzkich pro-

W związku z publikacją w tygodniku „Płońszczak Press” z dn. 18 maja 2016 r. dotyczącą 
parkingu przy akwenie Rutki informuję, że trwa obecnie rozbudowa urzędu. Z tego 
powodu wyłączone z użytkowania zostały dwa parkingi, które sąsiadują z ratuszem 
(parking przy ratuszu od strony ZWM został wyłączony z użytkowania decyzją Powia-
towego Inspektora Nadzoru Budowlanego). 

Ponieważ pracodawca powinien zapewnić pracownikom miejsca parkingowe, 
podjęto decyzję o zaadaptowaniu działki miejskiej znajdującej się w pobliżu akwenu 
Rutki do funkcji parkingu.  

Przedmiotowy teren nie jest parkingiem ogólnodostępnym, pełni tę funkcje jedy-
nie doraźnie. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego 

jest przeznaczony pod zabudowę związaną z usługami sportowymi i rekreacją. Dys-
ponuje również ograniczoną liczbą miejsc.  

Pracownicy urzędu parkujący na ww. terenie nie zajmują m.in. miejsc przy ulicy 
ZWM, z których mogą korzystać wszyscy użytkownicy pojazdów.

Informuję też, że zgodnie z planami, parking sąsiadujący z Urzędem Miejskim 
w Płońsku od ulicy ZWM po zakończeniu rozbudowy urzędu zostanie ponownie 
otwarty i przeznaczony dla klientów ratusza już w najbliższych miesiącach br.

     Filip Przedpełski
     Urząd Miejski w Płońsku

Burmistrz kategorycznie i zdecydowanie zareagował na krytyczne głosy opozy-
cyjnych radnych wietrzących w sprawie bliżej niesprecyzowaną aferę. W ocenie Bur-
mistrza wykorzystanie terenu pod giełdę w soboty jest optymalnym rozwiązaniem, 
w sytuacji, gdy całość kosztów funkcjonowania giełdy będzie ponosił jej organizator, 
a nie Urząd Miasta, zwłaszcza w sytuacji niepewności co do działania giełdy w przy-
szłości. Gdyby Urząd prowadził giełdę, niezależnie od osiągniętych dochodów, po-
nosiłby koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników, reklamy i promocji giełdy, 
jej utrzymania (sprzątania, odśnieżania itp.). Pierwsze giełdy przyniosły niewielkie 
dochody miastu, które z pewnością nie zrównoważyłyby kosztów utrzymania giełdy 
w tym okresie.

Andrzej Pietrasik poinformował również radnych, że był skłonny wynająć targo-
wisko nawet bezpłatnie, aby giełda miała czas się rozwinąć. 

 – Nikt z państwa się nie zastanawia, że aby uruchomić tę giełdę musiałem zain-
westować prywatne pieniądze. Jeżeli giełda ruszy, miasto zarobi, bo będzie pobierana 
opłata, która tra�  do budżetu miasta – zwracał się do radnych Arkadiusz Krysiak.

Dzierżawa targowiska została zawarta na 3 lata. W czasie jej trwania dzierżawca 
zobowiązuje się do organizacji i pokrycia kosztów reklamy związanej z organizacją 
giełdy, do obsługi związanej z ustawianiem pojazdów, handlujących częściami, utrzy-
mania porządku podczas giełdy i po zakończeniu handlu, utrzymania terenu w stanie 
dobrym, poniesienia kosztów związanych z utrzymaniem porządku, przestrzegania 
obowiązującego regulaminu targowisk, oznakowania terenu, (podział na strefy), 
a także przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku na giełdzie. 

blemów społecznych. Te wszystkie wyjątkowe i szlachetne cechy predestynują ją 
do objęcia tak ważnego stanowiska w Radzie Miejskiej w Płońsku”. 

- To mój wielki dzień. Nie kryję emocji. Bardzo dziękuję panu przewod-
niczącemu Henrykowi Zienkiewiczowi za zgłoszenie mojej kandydatury i za 
miłe słowa pod moim adresem. Mam nadzieję godnie wykonywać powierzo-
ną mi funkcję i godnie zastąpić na tym stanowisku pana Zygmunta Aleksan-
drowicza. Chciałabym państwa łączyć, a nie dzielić i być głosem rozsądku 
w tej radzie – mówiła po wyborze na wiceprzewodniczącą Małgorzata Adam-
ska-Jasińska.



Sadyba w pierwszej kolejności
Podczas ostatniej sesji 300 tys. zł z planowanej modernizacji ul. Róży Luksemburg, ul. Waryńskiego oraz 
ul. Robotniczej przeznaczono na budowę ulic Magnolii, Różanej i Makowej na osiedlu Sadyba. Na podstawie zdjęć
mogą państwo sami ocenić, które drogi powinny być wykonane jako pierwsze. 
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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 

UL. ROBOTNICZA UL. MAGNOLII

UL. RÓŻY LUKSEMBURG UL. MAKOWA

UL. WARYŃSKIEGO UL. RÓŻANA
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KRZYŻÓWKA

ZWYCIĘŻCZYNI MAJOWEJ KRZYŻÓWKI 
– PANI BOŻENA ZARZYCKA

Z liter w zaznaczonych na żółto polach 

należy odczytać hasło. Osoba, która 

jako pierwsza 6 czerwca 2016 r.
o godz. 9:00 dodzwoni się do Referatu 

ds. Promocji, Konsultacji i Inicjatyw 

Społecznych Urzędu Miejskiego i poda 

rozwiązanie krzyżówki wygra upominek. 

Numer telefonu 23 663 13 34

1

2

3

4

5 –
6

7

8

9

10

11

12

1. Miasto prowadzi gospodarkę � nansową na podstawie uchwały (???),

2. Organizowany od wielu lat konkurs „Bóg, Honor, (???)”,

3. „Posprzątaj po swoim (???)” – akcja edukacyjna płońskiej Straży Miejskiej,

4. Przedsiębiorstwo (???) Cieplnej Sp. z o.o. – jedna z płońskich spółek miejskich,

5. Płońsk posiada tereny inwestycyjne stanowiące podstrefę (???) Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

6. Ksiądz Kanonik, honorowy obywatel Płońska, były proboszcz Para� i pw. Św. Michała Archanioła,

7. Bohaterka majowego Spotkania z Mistrzami,

8. Uchwałą Rady Miejskiej z 21 kwietnia 2016 r. została utworzona Rada (???) Miasta Płońska,

9. Charytatywny Maraton (???) organizowany 4 czerwca br.,

10. Delegacja z Płońska uczestniczyła w corocznym Marszu (???) w Oświęcimiu,

11. Kolor pojemnika (worka), w którym segregujemy papier,

12. Została uruchomiona na nowy sezon letni na Rutkach

Hasła 6, 7 i rozwiązanie krzyżówki są dwuwyrazowe.

Płońsk w akcji
Wraz z nadejściem wiosny 
Straż Miejska rozpoczęła 
kolejny cykl akcji edukacyjnych 
wśród dzieci i młodzieży 
z płońskich szkół.

Znakowaniem chodników w parkach miejskich 
zainaugurowano akcję „Posprzątaj po swoim pupilu”.  
Ma ona wyrobić nowe nawyki i przypomnieć o obo-
wiązku sprzątania przez właścicieli nieczystości 
po swoich psach.  Akcja odbyła się już dwukrotnie: 
w czwartek ,21 kwietnia oraz w środę, 11 maja.

Świadomości bezpiecznego zachowania się na 
drodze posłużył majowy rajd rowerowy do Goszczyc, 
który odbył się w czwartek, 12 maja. 

Wkrótce kolejne akcje.

NAGRODA
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Kierowca i alkohol
PUNKT PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I POMOCY RODZINIE

Kierowca i alkohol to niebezpie-
czny  zestaw. Czy reagujemy 
na sytuacje, gdy nietrzeźwy chwy-
ta po kluczyki od samochodu? 

Wszystkie napoje alkoholowe (piwo, wino, wódka) 
zawierają etanol czyli substancję chemiczną, która 
oddziałuje na centralny układ nerwowy i wpływa za-
kłócająco na funkcje mózgu. Im więcej napojów za-
wierających alkohol wypijemy, tym bardziej wzrośnie 
stężenie alkoholu w naszej krwi. Wielkość tego stęże-
nia określa się w promilach. 

Mało kto ma re� eksję, że spożywany przez nie-
go alkohol jest rozcieńczoną trucizną, substancją 
toksyczną, która spożywana w większych ilościach 
pogarsza i upośledza funkcjonowanie organizmu. 
W związku z tym picie alkoholu przez kierowcę staje 
się szczególnie ryzykowne. Alkohol pogarsza koor-
dynację ruchów kierowcy, wydłuża czas reakcji, co 
jest szczególnie niebezpieczne w przypadku potrze-
by szybkiej reakcji, np. hamowania, zawęża pole wi-
dzenia, pogarsza jego ostrość, utrudnia dostrzega-
nie szczegółów, powoduje błędną ocenę odległości 
i szybkości oraz własnych umiejętności. To powoduje, 
że nie ma czegoś takiego jak bezpieczna jazda z nie-
trzeźwym kierowcą.

Kiedy kierują promile
Oszacowano, że ryzyko zagrożenia wypadkiem 

w przypadku, gdy kierowca ma 1-1,5 ‰ alkoholu we 
krwi, jest ponad trzydzieści razy wyższe niż w przy-
padku kierowcy trzeźwego.

Niebezpieczne jest także prowadzenie samochodu 
na kacu. Kierowca na kacu może być trzeźwy, ale jego 
organizm jest osłabiony, odczuwa bóle głowy, nudno-
ści. To negatywnie wpływa na zdolność prowadzenia 
pojazdu i może stać się przyczyną wypadku.

W Polsce dopuszczalny poziom stężenia alkoholu 
we krwi kierowcy nie przekracza 0,2 ‰. Gdy zawar-
tość alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd wy-
nosi od 0,2 do 0,5 ‰, jest to stan po użyciu alkoholu 
i jest wykroczeniem. Gdy stężenie alkoholu we krwi 
przekracza 0,5 ‰, wówczas jest to stan nietrzeźwo-
ści i kierowanie samochodem w tym stanie jest kwa-
li� kowane jako przestępstwo.

Zabroniona jest także jazda rowerem pod wpły-
wem alkoholu. Rowerzysta, u którego zawartość al-
koholu przekracza 0,2 promila, także popełnia wy-
kroczenie.

Z pijanym nie jadę, czyli 
jak reagować
Badania na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeń-

stwa Ruchu Drogowego pokazują, że 35 % Polaków jest 

świadkami prowadzenia samochodu pod wpływem 
alkoholu. Nietrzeźwymi kierowcami są tu najczęściej 
dalsi lub bliżsi znajomi oraz członkowie rodziny. Re-
agujemy niechętnie obawiając się bycia posądzonym 
o wtrącanie się do nie swoich praw, donosicielstwo lub 
nawet zemsty ze strony pijanego kierowcy.

Jeśli w twojej obecności ktoś zamierza prowadzić 
po alkoholu, wyraź swój kategoryczny sprzeciw. Wy-
tłumacz, że jazda po alkoholu oznacza ryzyko wy-
padku i w konsekwencji problemy z prawem. Pomóż 
znaleźć inne rozwiązanie, np. wezwanie taksówki, 
odwiezienie przez trzeźwego kierowcę, zaoferowanie 
noclegu. 

Jeśli w ruchu drogowym spotkasz nietrzeźwego 
kierowcę, koniecznie zawiadom o tym policję, za-
dzwoń pod numer alarmowy 112. Jeśli jest to moż-
liwe, możesz przed zadzwonieniem po policję zabrać 
pijanemu kluczyki do samochodu, które zwrócisz 

podczas przyjechania patrolu. Jest to tzw. zatrzyma-
nie obywatelskie. Pamiętaj, że telefon pod 112 to nie 
donos, tylko egzekwowanie twojego i innych prawa 
do bycia bezpiecznym na ulicy.

Nigdy nie wsiadaj do auta z kierowcą, który pił 
alkohol. Stanowczo odmów. Pijani powodują wy-
padki, w których giną ludzie, pasażerowie, przy-
padkowi przechodnie, osoby podróżujące w innych 
samochodach. 

WYTRZEŹWIEJĘ, GDY NAPIJĘ SIĘ KAWY, WYJDĘ NA 
ŚWIEŻE POWIETRZE, WEZMĘ ZIMNY PRYSZNIC
Za rozkład i eliminację alkoholu z organizmu odpo-
wiedzialna jest wątroba. Niektóre czynniki  mogą mieć 
wpływ na to, że  lepiej poczujemy się po przedawkowa-
nym alkoholu, kawa może znieść efekt senności, świeże 
powietrze czy zimny prysznic mogą  poprawić samopo-
czucie. Nie przyspieszą jednak procesu trawienia alko-
holu i nie usuną go z organizmu. Usuwa go jedynie wą-
troba. Nie istnieją zatem cudowne sposoby na szybkie 
pozbycie się alkoholu z organizmu. 
TROCHĘ SIĘ PRZESPAŁEM, WIĘC MOGĘ JECHAĆ
Sen także nie przyspiesza rozkładu alkoholu.
NIE MAM DALEKO DO DOMU
Wiele wypadków z udziałem nietrzeźwych  kierowców 
ma miejsce blisko miejsca zamieszkania. Pijanemu kie-
rowcy czasem wystarczy przejechanie kilkudziesięciu 
metrów, by spowodować wypadek.

POJADĘ WOLNO I OSTROŻNIE
Nawet jeśli jedziesz wolno i  „ostrożnie”, to wypity przez 
ciebie alkohol i tak zaburza wyczucie odległości i pręd-
kości, opóźnia twoje reakcje i  zakłóca ocenę  umiejęt-
ności.
ZJEM COŚ MIĘTOWEGO – POLICJANT NIE WYCZUJE, 
ŻE PIŁEM ALKOHOL
Zapach miętowych cukierków mających maskować woń 
alkoholu, na pewno wzbudzi podejrzenia  policjantów.
PIŁEM TYLKO PIWO NISKOALKOHOLOWE
Piwo niskoprocentowe także zawiera alkohol, jeśli wypi-
jesz go więcej, skutek będzie podobny jak w przypadku 
zwykłego piwa.
TO  JEST TYLKO DRINK, NAWET NIE CZUĆ W NIM 
ALKOHOLU
Drinki mają różne smaki i kolory. To, że w drinku nie czu-
jesz smaku alkoholu, nie oznacza, że go nie zawiera.
JEST CIEPŁO –  SZYBKO WYPOCĘ WYPITY ALKOHOL
Maksymalnie  do 10 %  spożytego alkoholu jest wydala-
ne z potem przez skórę, w wydychanym powietrzu lub 
moczu. Pozostałe 90 % rozkładane jest w wątrobie.

MITY NIETRZEŹWEGO 
KIEROWCY

PUNKT PROFILAKTYKI UZALEŻNIEN I POMOCY RODZINIE

UL. ŚW. M. KOLBE 9, 09-100 PŁOŃSK

tel. 23 / 661 38 80 , e-mail: ppirpa@plonsk.pl



Krystyna Czubówna czytała Swietłanę Aleksijewicz
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NASZE MIASTO

Dziennikarka, prezenterka programów informacyj-
nych oraz lektorka � lmów przyrodniczych i audycji 
radiowych czytała fragmenty dzieł literackich Swi-
etłany Aleksijewicz m.in. z książek :„Wojna nie ma 
nic z kobiety”, „Czarnobylska modlitwa. Kronika 
Przyszłości”, „Ostatni świadkowie” oraz „Czasy se-
cond-hand. Koniec czerwonego człowieka''.

Właścicielka niezwykłego głosu przybliżyła 
uczestnikom spotkania historię Związku Radziec-
kiego, katastrofy w Czarnobylu, udziału kobiet 
i dzieci w drugiej wojnie światowej oraz życie po 
upadku komunizmu widziane oczami bohaterów 
reportaży białoruskiej pisarki i dziennikarki, laure-
atki Nagrody Nobla.

W środę, 18 maja płońszczanie 
spotkali się z Krystyną Czubówną 
– mistrzynią słowa. To kolejne 
spotkanie w ramach cyklu 
"Płońskie spotkania z Mistrzami", 
który finansowany jest ze środków 
budżetu obywatelskiego.

Poznaliśmy laureatów II edycji 
konkursu na najlepszy projekt 
rewaloryzacji zabytkowej zabu-
dowy Płońska. Prace projekto-
we mogą okazać się inspiracją 
podczas rewitalizacji płońskiego 
rynku.

W czwartek, 12 maja w Urzędzie Miejskim w Płoń-
sku odbyła się wystawa pokonkursowa z udziałem 
autorów nagrodzonych prac wraz z opiekunami na-
ukowymi z wydziału architektury Politechniki War-
szawskiej - dr hab. Cezarym Głuszkiem oraz dr Marią 
Ludwiką Lewicką.

Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 2 500,00 zł 
otrzymał Michał Sokołowski za "Projekt konserwacji 
i modernizacji kamienicy przy ulicy Grunwaldzkiej 22" 
– domu, w którym mieszkał Jan Walery Jędrzejewicz. 
Na drugim miejscu (1 500,00 zł) znalazła się praca 
Eweliny Cielemęckiej dotycząca koncepcji projektowej 
kamienicy Rynek 16, a na trzecim projekt koncepcji 

Laureaci konkursu na najlepszy projekt 
rewaloryzacji zabytkowej zabudowy Płońska

projektowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 Ka-
tarzyny Korbeli (nagroda w wysokości 1 000,00 zł).

Ponadto wyróżnieni zostali:
1. Malwina Mąka i Aneta Zaremba ("Rewaloryzacja za-

bytkowej staromiejskiej kamienicy – Płońsk – Grun-
waldzka 2")

2. Bolesław Klimkiewicz ("Projekt konserwacji i mo-
dernizacji – Warszawska 1")

3. Piotr Orlański ("Projekt modernizacji i konserwacji 
– Grunwaldzka 1")

Czytanie połączone było z multimedialną oprawą.
Spotkanie z Krystyną Czubówną zorganizo-

wała Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku 
we współpracy z Urzędem Miejskim i Miejskim 
Centrum Kultury.

4. Grzegorz Sierpień ("Projekt konserwatorski – ada-
ptacja wieży ciśnień i projekt budowy obserwato-
rium")

5. Magdalena Rysak i Dominika Czornak ("Zespół 
dworca kolejowego i wieży ciśnień w Płońsku. Pro-
jekt konserwacji i modernizacji).

Nagrody wręczył burmistrz Andrzej Pietrasik.
Wystawę można oglądać w Urzędzie Miejskim przez 

kilka najbliższych tygodni.



OGŁOSZENIE

Informacja dotycząca ukonstytuowania się Zarządów Osiedli
Na mocy uchwały nr XVII/79/2003 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 października 2003 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Miasto Płońsk – Osiedli (Dz. Urz. 

Woj. Maz. nr 289, poz. 7620) powstało 13 Osiedli w Płońsku. 
Do końca marca br. przeprowadzano wybwory do Zarządów Osiedli na kadencję 2016 – 2019. Spośród 13 Osiedli, w trzech nie dokonano wyboru nowych Zarządów Osiedli (z uwagi 

na niewystarczającą liczbę mieszkańców z prawem głosu w wyborach) – w Osiedlach nr 9, 10 i 13. 
W pozostałych Osiedlach dokonano wyboru Zarządu Osiedla. 

Ponadto informujemy, że zgodnie z § 21 ust 4 Statutu Osiedli stanowiącego załącznik do Uchwały nr XVIII/88/2003 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2003 r. ze zm. „po upływie 
kadencji, zarząd działa do dnia wyboru nowego zarządu”.  Poniżej przedstawiam skład Zarządów Osiedli, w których nie dokonano wyboru członków Zarządu na kadencję 2016 – 2019.

Osiedle nr 1 Przewodniczący Zarządu Eugeniusz Zasoński

Wiceprzewodniczący Zarządu Katarzyna Żółtowska

Członkowie Zarządu Roman Więcław,  

Wojciech Szymański,   

Edyta Zasońska 

Osiedle nr 2 Przewodniczący Zarządu Benedykt Nowakowski

Wiceprzewodniczący Zarządu Zbigniew Żelechowski

Członkowie Zarządu Marta Chorążewicz

Tomasz Kowalski

Krzysztof Lewandowski

Osiedle nr 3 Przewodniczący Zarządu Jerzy Krajewski  

Wiceprzewodniczący Zarządu Andrzej Rykowski 

Członkowie Zarządu Maria Bielicka 

Maria Witkowska 

Alojzy Zgubiński

Osiedle nr 4 Przewodniczący Zarządu Grażyna Łoniewska

Wiceprzewodniczący Zarządu Małgorzata Bidas  

Członkowie Zarządu Małgorzata Krakowiak

Waldemar Bąk              

Bogusław Wiśniewski 

Osiedle nr 5 Przewodniczący Zarządu Ewa Kretkiewicz

Wiceprzewodniczący Zarządu Bożena Kłosińska

Członkowie Zarządu Ewa Brzezińska   

Szymon Mardzyński   

Arkadiusz Antosik 

Osiedle nr 9 Skład Zarządu Osiedla kadencji 2012 – 2015

Przewodniczący Zarządu Wincenty Art

Wiceprzewodniczący Zarządu Anna Rogacka 

Członkowie Zarządu Zygmunt Bogdański  

Halina Makowska 

Beata Siedlecka 

Osiedle nr 13 Skład Zarządu Osiedla kadencji 2012 – 2015

Przewodniczący Zarządu Krzysztof Tucholski

Wiceprzewodniczący Zarządu Małgorzata Oryl 

Członkowie Zarządu Dagmara Kaliszewska 

Ewa Górska 

Andrzej Liberek

Osiedle nr 6 Przewodniczący Zarządu Aneta Włoczkowska

Wiceprzewodniczący Zarządu Elżbieta Wiśniewska

Członkowie Zarządu Teresa Makowska

Celina Niedziałkowska

Zygmunt Żabkowski

Osiedle nr 7 Przewodniczący Zarządu Waleria Klimkiewicz

Wiceprzewodniczący Zarządu Grzegorz Przedpełski

Członkowie Zarządu Bożena Brzóska

Dariusz Kmieć

Paweł Lipiński

Osiedle nr 8 Przewodniczący Zarządu Bartosz Aleksandrowicz

Wiceprzewodniczący Zarządu Zbigniew Dymowski 

Członkowie Zarządu Paweł Dąbkowski 

Magdalena Dziadowiec  

Krzysztof Jąderko 

Osiedle nr 11 Przewodniczący Zarządu Andrzej Burzyński

Wiceprzewodniczący Zarządu Sabina Jerzak

Członkowie Zarządu Sandra Nowacka   

Danuta Tworek   

Wojciech Winter  

Osiedle nr 12 Przewodniczący Zarządu Marzanna Krysiak

Wiceprzewodniczący Zarządu Grzegorz Bednarczyk

Członkowie Zarządu Bogdan Giżyński 

Hubert Nodzykowski 

Bolesława Zgliczyńska

Składy Zarządów Osiedli kadencji 2016 – 2019:

Osiedle nr 10 Skład Zarządu Osiedla kadencji 2012 – 2015

Przewodniczący Zarządu Paulina Królikowska 
– rezygnacja z pełnionej 
funkcji 16.11.2015 r.

Wiceprzewodniczący Zarządu Justyna Marciniak 
– rezygnacja z pełnionej 
funkcji 15.04.2016 r.

Członkowie Zarządu Katarzyna Kunisiewicz 

Aneta Bielewicz 

Renata Górecka 

Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 9 odbędzie się  6 czerwca 2016 r. godz. 16:30 (SP nr 2 w Płońsku, ul. BBiW Wieczorków 30)
Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla nr 9:Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla nr 9: ul. Mikołaja Kopernika – strona nieparzysta 5-9c, ul. Letnia – cała, ul. Młodzieżowa – strona nieparzysta 17-55, ul. Wesoła – cała, ul. 
Bronisławy, Bronisława i Władysława Wieczorków – strona nieparzysta 29 – 73 oraz strona parzysta 30-62, ul. Wiosenna – cała, ul. Zachodnia – cała.

Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 10 odbędzie się 7 czerwca 2016 r. godz. 17:00 (Gimnazjum nr 1 w Płońsku, ul. Ks. R. Jaworskiego 25)
Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla nr 10:Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla nr 10: ul. Grunwaldzka – strona nieparzysta 45-75, ul. Ks. Romualda Jaworskiego – strona parzysta, ul. Mikołaja Kopernika – strona parzy-
sta 22–32, ul. Młodzieżowa – strona nieparzysta 1–15 e oraz strona parzysta 2–16, ul. Nadrzeczna – cała, ul. Polna – strona nieparzysta 1–7 a oraz strona parzysta 2-6a, ul. Bronisławy, 
Bronisława i Władysława Wieczorków – strona nieparzysta 1–27 oraz strona parzysta 2–28, ul. Zacisze – cała.

Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 13 odbędzie się 13 czerwca 2016 r. godz. 17:00 (PPUiPR, ul. M.M. Kolbe 9)
Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla nr 13:Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla nr 13: 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. Malownicza – 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. Radosna – cała, ul. Spokojna – cała, ul. 
Urocza – cała, ul. Wiejska – cała, ul. Wypoczynkowa – cała, ul. Zapłotek – cała, ul. Zielona – cała.

 Terminy wyborów do Zarządu Osiedli na kadencję 2016-2019 w Osiedlach nr 9, 10, 13:



Gazeta Płońska | Biuletyn Informacyjny Miasta Płońska | Wydawca: Urząd Miejski, Zespół ds. Wydawania Biuletynu Informacyjnego
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Projekt i przygotowanie do druku: Tomasz Pisarek | studio@studioiks.pl | Tomasz Pisarek | studio@studioiks.pl | Tomasz Pisarek www.studioiks.pl

PROMOCJA GOSPODARCZA

W czwartek,12 maja strażacy OSP Płońsk zamontowali fontannę 
na Rutkach. Fontannę podziwiać można do późnej jesieni.

Uruchomiono fontannę na Rutkach


