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Z pasji do historii
W sobotę, 9 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Północnej odbył 
się wernisaż wystawy zabytkowych ryngrafów z prywatnej kolekcji burmistrza 
Płońska – Andrzeja Pietrasika. Wystawę będzie można oglądać przynajmniej do 
końca listopada.

Wystawa ryngrafów w bibliotece

- Zdecydowałem się pokazać ryn-
grafy po kilkudziesięciu latach zbie-
rania kolekcji. Dlaczego je zbieram? 
Jest wiele powodów. Po pierwsze – 
zainteresowanie historią, po drugie – 
rodzina, w której tradycje patriotycz-
ne były bardzo cenione – opowiadał 
o swojej pasji Andrzej Pietrasik.

Burmistrz przyznał, że większość 
eksponatów kupował osobiście, w 
ostatnich latach pomagał mu w tym 
także Janusz Sosnowski i Jan Puchal-

ski. Część ryngrafów została zaku-
piona również za pośrednictwem 
Internetu.

- Umiłowanie ojczyzny, dążenie 
do wolności, zawierzenie Bogu – te 
elementy, charakterystyczne dla pol-
skiej tradycji i historii, łączy ze sobą 
tylko ryngraf – mówił burmistrz 
podczas sobotniego wernisażu. 

Na niektórych ryngrafach z kolek-
cji Andrzeja Pietrasika znajdują się 
daty, ale na niewielu z nie odnajdzie-

my nazwiska autora:
- Myślę, że nie jest to przypadko-

we. Pokazuje to, że dla Polski warto 
oddać wszystko i nie jest ważne, kto 
wykonał dany ryngraf – mówił bur-
mistrz.

Do czytelni Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej trafiły 154 ryngrafy. Znaczna 
ich część pochodzi z czasów II RP i 
jest poświęcona Józefowi Piłsudskie-
mu. (um)

Kupię działkę budowlaną 
w Płońsku najchętniej  

w okolicy ulicy Wiejskiej.
telefon: 535 259 952
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Kronika policyjna
10.11.2013 godz. 
21:40, SKWARY,

Nieznani sprawcy po uprzed-
nim podważeniu drzwi garażo-
wych przy pomocy metalowego 
łomu, dostali się do wnętrza po-
mieszczenia garażowo-warsz-
tatowego, skąd skradli elektro-
narzędzia oraz dwa przewody 
elektryczne o długości 30 metrów.  
Wszystko o łącznej wartości 3000 
złotych na szkodę mieszkańca gm. 
Czerwińsk.

W dniu 11.11.2013r. 
w miejscowości Wierzbówiec 

kierująca samochodem osobowym 
marki Skoda, 52-letnia mieszkanka 
Warszawy zjechała na przeciwle-
gły pas ruchu i zderzyła się z cią-
gnikiem rolniczym marki ursus, 
którym kierował 29-letni mieszka-
niec gm. Sochocin, będąc w stanie 
nietrzeźwości (I-1,15 mg/l; II-1,19 
mg/l). 

W dniu 09.11.20013r. 
w miejscowości Ćwiklin, 37-letni 

mieszkaniec  pow. płockiego kiero-
wał samochodem osobowym marki 
Ford, będąc w stanie nietrzeźwości 
(I-0,71 mg/l; II-0,64 mg/l). 

W dniu 09.11.2013r. 
w miejscowości Nowe Miasto, 

32-letni mieszkaniec gm. Sochocin 
kierował pojazdem marki Mitsubi-
shi, będąc w stanie nietrzeźwości ( 
I-0,94mg/l; II 0,73 mg/l).

W dniu 09.11.2013r. 
w miejscowości Dzierzążnia, 

41-letni mieszkaniec gm. Baboszewo 
kierował samochodem osobowym 
marki Opel,  będąc w stanie nietrzeź-
wości (I- 1,52 mg/l; II- 1,44 mg/l). 

W dniu 09.11.2013r. 
w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza, 

36-letni mieszkaniec gm. Płońsk kie-
rował samochodem osobowym mar-

ki Fiat, będąc w stanie nietrzeźwości 
(I-0,49 mg/l; II- 0,42 mg/l). 

W dniu 09.11.2013r. 
w miejscowości Kiełki, 26-letni 

mieszkaniec gm. Płońsk kierował 
samochodem osobowym marki 
Mazda, będąc w stanie nietrzeźwo-
ści (I- 1,22 mg/l; II- 1,18 mg/l). 

04.11.2013 godz. 
22:00, ĆWIERSK,

N/n sprawcy z terenu prywatnej 
posesji skradli wał przegubowo-
-teleskopowy od rozrzutnika oraz 
z garażu szlifierkę kątową.  Łączna 
wartość strat  to 2600 zł na szkodę 
mieszkańca gm. Raciąż. 

W dniu 04.11.2013r. 
w miejscowości Drożdżyn, 45-let-

ni mieszkaniec pow. kozienickiego 
kierował samochodem osobowym 
marki chevrolet, będąc w stanie 
nietrzeźwości (I-1,03 mg/l; II-1,00 
mg/l).

Fałszywe zawiadomienie o napadzie
Sprzedawczyni z jednego ze sklepów spożywczych z terenu gm. Czerwińsk 
zgłosiła na Policję, że została napadnięta. Dwóch sprawców miało grozić jej 
nożem i zabrać kilka tysięcy złotych. Kobieta kilka razy zmieniała wersje 
wydarzeń. Ostatecznie przyznała się do kradzieży pieniędzy i dobrowolnie 
poddała karze. 

Gmina Czerwińsk

W minioną środę w godzinach 
przedpołudniowych, 26-letnia ko-
bieta, pracująca jako ekspedientka 
w jednym ze sklepów spożywczych 
na terenie gm. Czerwińsk, zgłosi-
ła telefonicznie dyżurnemu KPP 
w Płońsku, że została napadnięta. 
Sprawcami mieli być dwaj mężczyź-
ni, którzy jak twierdziła, zagrozili jej 
nożem i zabrali kilka tysięcy złotych. 
W czasie przesłuchań kilkakrotnie 

zmieniała wersje wydarzeń.  Jedna z 
nich była taka, że nieznane jej osoby 
wykorzystały chwilę jej nieuwagi,  
gdy odwróciła się w stronę półek, 
aby podać zamówiony towar i za-
brały spod lady dwie saszetki z pie-
niędzmi. Kłamstwa i wcześniejszych 
zeznań nie potrafiła w jasny i logicz-
ny sposób wytłumaczyć. Została za-
trzymana przez policję. Ostatecznie 
przyznała się do kradzieży pienię-

dzy, którymi spłaciła wcześniejsze 
swoje zobowiązania. 

Dodatkowo kobieta usłyszała za-
rzut zawiadomienia o niepopełnio-
nym przestępstwie oraz składania 
fałszywych zeznań.  Przyznała się, 
złożyła wyjaśnienia i dobrowolnie 
poddała karze.

Autor: st. sierż. Kinga Drężek

Nowy „stróż prawa” w Płońsku
Od kilku dni ulice Płońska patroluje nowy „stróż 
prawa”. Hakon - policyjny pies służbowy jest 
krótkowłosym owczarkiem niemieckim. Na 
początku listopada, z bardzo dobrym wynikiem 
zdał egzamin na psa patrolowo-tropiącego. Jego 
przewodnikiem jest służący w Policji od 6 lat starszy 
sierżant Przemysław Zmysłowski.

Hakon – policyjny pies

Od kilku dni płońska policja ma 
już drugiego czworonożnego „stróża 
prawa”. Nowy pies służbowy wabi 
się Hakon i jest czarnym, krótkowło-
sym owczarkiem niemieckim. Przez 
płońskich policjantów nazywany 
jest Bastik. Na początku listopada, 
wraz ze swoim przewodnikiem st. 
sierż. Przemysławem Zmysłowskim 
ukończył szkolenie w Zakładzie Ky-
nologii Policyjnej w Sułkowicach. 

Przez kilka miesięcy uczył się tam 
m. in. posłuszeństwa, pokonywania 
przeszkód, tropienia, ścigania osoby 
uciekającej, obrony przewodnika itp. 
egzamin na psa patrolowo-tropiące-
go zdał bardzo dobrze. Teraz wraz z 
przewodnikiem będzie pełnił służbę 
na terenie pow. płońskiego.

Przewodnik psa, starszy sierżant 
Przemysław Zmysłowski służy w 

Policji od 2008 roku. Od początku 
związany jest z pionem prewencji. 

Zakup psa był możliwy dzięki 
przekazaniu środków finansowych 
w kwocie 5 tys. zł. przez Urząd Gmi-
ny w Płońsku.

Autor: st. sierż. Kinga Drężek
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Uroczystości pisane historią
Kilkaset osób wzięło udział w płońskich uroczystościach z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości. To rekordowa frekwencja w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat.
 Obchody Święta Niepodległości 

rozpoczęły się mszą św. w kościele 
św. Michała Archanioła. W swojej 
homilii proboszcz Marek Zawadzki 
przytoczył m.in. słowa Johna Ken-
nedy’ego: „Nie pytaj, co twój kraj 
może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty 
możesz zrobić dla swojego kraju”, 
wzywając do aktywnego patrioty-
zmu i zaangażowania w losy swoje-
go kraju. Przypomniał również o roli 
kościoła, który był i wciąż jest straż-
nikiem niepodległości.

 Po mszy świętej uczestnicy po-
chodu: przedstawiciele władz lokal-
nych – burmistrz Andrzej Pietrasik, 
wicestarosta Andrzej Stolpa, radni, 
przedstawiciele partii politycznych 
działających na terenie powiatu, 
uczniowie płońskich szkół, harce-
rze, członkowie Jednostki Strzelec, 
przedstawiciele lokalnych środo-
wisk, a także obecny podczas uro-
czystości senator Jan Maria Jackow-
ski udali się pod pomnik Józefa Pił-
sudskiego przy ulicy Płockiej. Tam 

wygłoszono okolicznościowe prze-
mówienia i złożono kwiaty.

 - Skuteczne odrodzenie kraju było 
możliwe dzięki wierze przywód-
ców w te same nadrzędne wartości, 
a przynajmniej jedną – niezaprze-
czalną wartość – Polskę. Przywódcy 
dwóch rywalizujących ze sobą obo-
zów Józef Piłsudski i Roman Dmow-
ski potrafili w imię wspólnego inte-
resu się zjednoczyć – mówił Andrzej 
Pietrasik.

 W swoim wystąpieniu burmistrz 
odwołał się również do wydarzeń z 
1989 r.:

- Tą samą drogą, co Piłsudski z 
Dmowskim – kompromisu dla do-
bra Polski – podążał wielki społecz-
ny ruch „Solidarność”. Jego człon-
kowie, mimo że pamiętali o prześla-
dowaniach roku 1968, wypadkach 
grudniowych, stanie wojennym, 
pacyfikacji kopalni Wujek czy zabój-
stwie księdza Popiełuszki, zasiedli 
przy Okrągłym Stole, by rozmawiać 
z przedstawicielami władz PRL.

 Burmistrz Płońska zaapelował o 
to, aby Święto Niepodległości obcho-
dzone było w atmosferze wzajemne-
go poszanowania i tolerancji:

 - Święto Niepodległości jest dla 
Polaków okazją do żywych refleksji 
historycznych. Wspominamy boha-
terów tamtych dni i często toczymy 
zaciekłe spore. Jako burmistrz, jako 
przedstawiciel lokalnej społeczności, 
cieszę się z jednej strony, że do takich 
tarć, wymiany zdań dochodzi w dys-
kusji, w końcu jedną z naczelnych 
zasad demokracji jest wolność słowa, 
z drugiej – niepokoję się, gdy upra-
wianie polityki historycznej polega 
na agresji wobec innych środowisk 
i upokorzeniu swoich adwersarzy 
(…). Nie świętujmy dziś na złość so-
bie, przeciwko innym. Nie pouczaj-
my innych, jak mamy świętować, 
komu wolno, a komu nie, co czcić, a 
co pomijać. Nie dzielmy Polaków na 
lepszych i gorszych, na mniej – lub 
bardziej polskich.

Głos zabrał również Andrzej Stol-

pa – wicestarosta powiatu płońskie-
go, który podzielił się z uczestnikami 
uroczystości swoją osobistą refleksją 
na temat Polski, przedstawiając ją, 
jako kraj o dużym potencjale.

Bohaterów roku 1918 – Józefa Pił-
sudskiego, Romana Dmowskiego, 

Ignacego Daszyńskiego i Ignacego 
Paderewskiego przypomniał senator 
Jan Maria Jackowski.

Poniedziałkowe uroczystości za-
kończyły się na płońskim cmenta-
rzu przy grobach żołnierzy z 1920 r.  
(um)

Święto Niepodległości w Płońsku 

Nie pytaj o Polskę
11 listopada 2013 w Poczekalni MCK o godzinie 19.00 odbyło się spotkanie rockowo-
poetyckie „Nie pytaj o Polskę” Ten projekt z udziałem grupy młodzieży, który 
powstał z inicjatywy Katarzyny Ornarowicz, zorganizowany w Miejskim Centrum 
Kultury, przyciągnął do Poczekalni liczną widownię (Ponad 60 osób).

Rokowo-poetycko-patriotycznie

W projekcie „Nie pytaj o Polskę” 
udział wzięli:

- Recytacja: Katarzyna Ornaro-
wicz, Milena Przybyszewska, Rafał 
Chrobociński, Marcin Urbański,

- Śpiew: Ada Żochowska, Alan 
Cyprysiak, Żochi Żochowski, Mate-
usz Markowski

- Artur Lisiński (gitara) Maciej 
Markowski (perkusja) Oskar Lewan-
dowski (klawisze)

Młodzież zagrała utwory „Pol-
ska” Kultu; „Dorosłe dzieci” Turbo;  
„Nie pytaj o Polskę” Obywatel GC; 
„Wolność” Chłopcy z Placu Broni; 

„Partyzant” Dżemu; „Wychowanie” 
T. Love czy „Naszą klasę” Kaczmar-
skiego. 

Poza rockową muzyką na żywo 
usłyszeć można było wiersze po-
etów współczesnych min. A. Bursy, 
R. Wojaczka, T. Różewicza, E. Lip-
skiej, J. Tuwima, M. Hillar czy W. 
Szymborskiej, 

W projekcie mocne rockowe 
brzmienia przeplatały się z prowo-
kacyjnymi wierszami poetów prze-
klętych i elementami nostalgii i za-
dumy związanymi z naszą tradycją, 
kulturą, historią i obyczajowością. 

Multimedialny charakter projektu 
podkreślały fragmenty teledysków, 
filmów historycznych, czy kultowe 
sceny miedzy innymi z  „Dnia świ-
ra” Marka Koterskiego  i „Co mi zro-
bisz jak mnie złapiesz” Stanisława 
Barei.

Zależało nam by pokazać różne 
odcienie patriotyzmu i postrzegania 
ojczyzny na przestrzeni lat. Cieszę 
się, że ten pomysł stał się bliski mło-
dym ludziom i zaangażował ich do 
działania poprzez recytację poezji, 
śpiew i przygotowania piosenek na 
żywo. Chcieliśmy uniknąć realizacji 
tradycyjnej szkolnej akademii patrio-
tycznej i pokazać bardzo subiektyw-
ne spojrzenie na kwestie polskości. 

Wszystkim uczestnikom wyda-
rzenia bardzo dziękujemy za przy-
bycie i wspólne refleksyjne święto-
wanie Dnia Niepodległości.

Organizatorem projektu „Nie py-
taj o Polskę” jest Miejskie Centrum 
Kultury.                            Źródło MCK
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk dla terenów położonych w obrębie  

ulic: Targowej, Wieczorków, Sienkiewicza

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 późn. 
zm.), art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 
XXXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk w obrębie ulic: Targowej, Wieczorków, Sienkiewicza.

Burmistrz Miasta Płońsk zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Płońsk dla terenów położonych w obrębie ulic: Targowej, Wieczorków, Sienkiewicza wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Płońsku, w godz. pon. 8ºº - 18ºº, wt.-pt 8ºº - 16ºº,  (pokój nr 2) w dniach od 25 listopada 2013r. do 24 grudnia 2013r. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 grudnia 2013r. o godz. 12ºº   
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku w sali nr 214.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy,  kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego objętego wyłożeniem, może wnieść uwagi. 

Uwagi  należy składać do Burmistrza Miasta Płońsk  w  nieprzekraczalnym  terminie  do dnia  
10 stycznia 2014r.  –  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy.
Uwagi można wnosić: na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku  na dzienniku podawczym, drogą pocztową na adres: Urząd 
Miejski w Płońsku ul.Płocka 39, 09-100 Płońsk, drogą elektroniczną poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu na platformie ePUAP, 
opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem przy pomocy profilu zaufanego ePUAP.
 
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do 
publicznego wglądu.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy – należy 
wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 powoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 stycznia 2014r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku lub na jego adres.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Płońsk.

BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK
Andrzej Pietrasik



6 Reklama
15 listopada 2013

Jak dzwonić
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że od dnia 16 
października br. zmieniły się zasady obsługi numeru alarmowego 112
Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego informuje, że od dnia 
16 października br. zmieniły się za-
sady obsługi numeru alarmowego 
112.

Wszystkie połączenia wykonywa-
ne na numer 112 z terenu naszego 
powiatu są odbierane przez opera-
tora Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego w Radomiu. Dotyczy to 
wszystkich wywołań numeru 112, 
zarówno telefonii stacjonarnej jak i 
mobilnej (sieci komórkowych).

Numer 112 jest jednolitym nume-
rem alarmowym obowiązującym na 
terenie całej Unii Europejskiej.

Pamiętajmy, że numer 112 służy 
wyłącznie do powiadamiania o na-
głych sytuacjach zagrożenia zdro-
wia, życia lub mienia.

W zależności od zgłaszanego zda-
rzenia operatorzy numeru 112 prze-
kierują rozmowę do właściwych 
służb ratunkowych. Zachowane po-
zostają numery:

997 – Policja

998 – Straż Pożarna
999 – Pogotowie Ratunkowe

Jak dzwonić na „112”

Jeśli jesteś świadkiem zdarzenia 
(wypadku, pożaru, nagłego zacho-
rowania), wykręć numer 112. Nie 
musisz dodawać żadnego prefiksu 
ani zera. Rozmowa powinna się to-
czyć w jakimś spokojnym miejscu, 
jednak blisko miejsca zdarzenia, tak 
aby rozmówca miał przed oczami 
zdarzenie i mógł w sposób rzeczo-

wy (bez żadnych zakłóceń) opisać 
rozwój sytuacji. Należy cierpliwie 
czekać na zgłoszenie się operatora. 
Nie należy odkładać słuchawki do 
momentu, dopóki połączenie nie zo-
stanie odebrane.

Jakie informacje podać dyspozyto-
rowi numeru 112?

Rozmawiając z operatorem nale-
ży:

- podać swoje dane (imię, nazwi-
sko, numer telefonu),

- krótko opisać zdarzenie lub sytu-
ację, której jest się świadkiem,

- podać dokładne miejsce zdarze-
nia oraz – o ile to możliwe wskazać 
– najszybszą drogę dojazdu,

- wykonywać polecenia/ instruk-
cje przekazywane przez operatora,

- nie rozłączać się do czasu wyraź-
nego zakończenia rozmowy przez 

operatora (to on odkłada jako pierw-
szy słuchawkę), 

- natychmiast powiadomić opera-
tora telefonu o zmianie (np. o pogor-
szeniu) sytuacji, 

- nie blokować telefonu (nie dzwo-
nić do nikogo) na wypadek, gdyby 
operator chciał się z nami ponownie 
skontaktować w celu weryfikacji lub 
doprecyzowania informacji.

Pamiętaj! Dzwoniąc na numer 
alarmowy „112” bez potrzeby i uza-
sadnienia, blokujesz linię telefonicz-
ną osobie, która właśnie w tej chwili 
może potrzebować natychmiastowej 
pomocy, a nie może połączyć się z 
operatorem w CPR. 

Zastanów się – TY też możesz kie-
dyś potrzebować pomocy!

Zmiany na 112

Z Płońska na Ukrainę
W dniach od 24 do 26 października na terenie zaprzyjaźnionego Rejonu Kowelskiego na Ukrainie przebywała 14-osobowa delegacja 
Młodzieżowej Rady Powiatu Płońskiego.

Z wizytą

21 czerwca 2013r. płoński samo-
rząd powiatowy podpisał umowę o 
współpracy z Rejonem Kowelskim 
na Ukrainie. Na jej wymierne efekty 
nie trzeba było długo czekać.

Tuż po podpisaniu umowy part-
nerskiej wicestarosta Stolpa powie-
dział: „Być może jeszcze w tym 
roku, na jesieni uda się zorganizo-
wać wspólne warsztaty dla mło-
dzieży naszych szkół, aby młodzi 
ludzie mogli poznać się nawzajem, 
poznać swoje kraje, kultury, aby 
eliminować stereotypy”. Temat 
podchwyciła Młodzieżowa Rada 
Powiatu, która zwróciła się z prośbą 
do Starosty Jana Mączewskiego o 
zorganizowanie wyjazdu. Inicjaty-
wę tę poparła także przewodniczą-
ca Rady Powiatu Płońskiego pani 

Małgorzata Mucha.  Na zorganizo-
wany przez Starostwo Powiatowe 
w Płońsku wyjazd na Ukrainę wy-
brali się przedstawiciele większości 
szkół ponadgimnazjalnych naszego 
powiatu, nad którymi pieczę spra-
wowały: Alina Braulińska-Korycka, 
naczelnik Wydziału Rozwoju Go-
spodarczego, Współpracy z Zagra-
nicą i Promocji Starostwa Powiato-
wego w Płońsku i Anna Malczew-
ska nauczyciel języka rosyjskiego w 
ZS Nr2 w Płońsku.

Uczniowie szkół powiatu płoń-
skiego oraz kowelskiego College-
`u Ekonomiczno-Przemysłowe-
go uczestniczyli we wspólnych 
warsztatach, dzięki którym dowie-
dzieli się wiele o kulturze swoich 
zabużańskich sąsiadów oraz wy-

mienili poglądy dotyczące dalszej 
współpracy. Spotkanie zakończyło 
wspólne śpiewanie ukraińskich 
i polskich piosenek. Dalsza inte-
gracja odbywała się w nieco mniej 
oficjalnej formie, co pozwoliło mło-
dzieżowym radnym na dokładne 
poznanie ukraińskich rówieśników. 
Jak się okazało są to bardzo otwarci 
i komunikatywni ludzie, z którymi 
warto nawiązać bliższą współpracę.

Poza spotkaniami z przedsta-
wicielami młodzieży Rejonu Ko-
welskiego program wyjazdu ob-
fitował również w inne atrakcje. 
Nasi przedstawiciele mieli okazję 
zobaczyć między innymi: miasto 
Kowel, muzeum największej ukra-
ińskiej poetki- Lesi Ukrainki oraz 
przygotowany specjalnie dla nich 

koncert muzyki ludowej. Spotkali 
się również ze starostą Rejonu Ko-
welskiego p. Sergiejem Matiaszu-
kiem oraz rozegrali mecz przyjaźni 
w siatkówkę, który zakończył się 
dla naszej młodzieży nieoczekiwa-
ną porażką. Ostatni dzień podróży 
upłynął młodzieżowym radnym we 
Lwowie, gdzie zwiedzili starówkę, 
a także oddali hołd wielkim Pola-
kom na cmentarzu Łyczakowskim 
oraz cmentarzu Orląt Lwowskich.

Płońska młodzież wyniosła z 
wyjazdu do Kowla niezapomnia-
ne wrażenia. Zobaczyła region z 
niezwykłym potencjałem, zarówno 

ludzkim jak i gospodarczym. Na-
wiązała wiele nowych przyjaźni, 
które same w sobie są żywym przy-
kładem współpracy między naszym 
powiatem a Rejonem Kowelskim. 
Członkowie Młodzieżowej Rady 
Powiatu z niecierpliwością oczekują 
na rewizytę ukraińskiej młodzieży, 
która planowana jest na luty przy-
szłego roku.

Autorzy: Jakub Szewczak, Karo-
lina Jackowiak – źródło POW

Zabytkowy kościół w Kowlu
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Ogłoszenie
na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651 ze zm.),  zgodnie z Uchwałą Nr XLII/365/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 czerwca 2013 roku, Burmistrz Miasta 
Płońsk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/wym.  nieruchomości 

Lp. Położenie
/nr KW/ Numer działki

Przeznaczenie 
nieruchomości w 

planie

Opis 
nieruchomości

Forma 
zbycia

Cena 
wywoławcza 
bez podatku 

VAT

Wadium w 
wysokości 
10% ceny 

wywoławczej

Wysokość 
opłat

 i terminy ich 
wnoszenia

Warunki 
zmiany ceny 

nieruchomości 
i wysokości 

opłat

1 m. Płońsk
Osiedle Sadyba

/PL1L/ 
00016840/6

Dział III 
zawiera wpis o 
ograniczonym 

prawie 
rzeczowym 

– służebności 
osobistej. 

233/15, 236/5 i 237/10  
 o łącznej pow. 0,0648 ha

K3 –MN 
zabudowa 

mieszkaniowa 
jednorodzinna 

z usługami 
podstawowymi

Niezabudowana Na własność

  62 597,00 6 259,70
Cena 

sprzedaży 
płatna 

jednorazowo 
najpóźniej  

w przeddzień 
zawarcia aktu 
notarialnego 

Opłaty 
adiacenckie

2 233/14, 236/4 i 237/9
o łącznej pow. 0,0648 ha 62 597,00 6 259,70

3 233/12, 236/2 i 237/8  
o łącznej  pow. 0,0553 ha 53 420,00 5 342,00

4 233/9, 233/11, 236/1 i 237/7 
o łącznej pow. 0,0552 ha 53 323,00

5 332,30

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm./ do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.

Przetarg na sprzedaż w/wym. nieruchomości odbędzie się w dniu 18 grudnia 2013 roku o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim w Płońsku, sala nr 214.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, w terminie do dnia 13.12.2013 roku /włącznie/ na konto Urzędu Miejskiego w Płońsku, Bank 

Spółdzielczy w Płońsku, nr konta: 73 8230 0007 0004 5636 2000 0003, z dopiskiem „Wadium za działkę nr ......”. Za spełnienie w/wym. warunku uważa się wpływ środków 
finansowych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku najpóźniej w dniu 13.12.2013 roku /włącznie/.

- okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
- w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu 

zgody na nabycie udziału w nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osób prawnych wymagane jest przedłożenie przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej aktualnego wypisu z 

Krajowego Rejestru Sądowego. 
- w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu z  Krajowego Rejestru Sądowego, wymagane jest przedłożenie notarialnie 

potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wpłacone przez nabywcę wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym osobom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia 
zakończenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w 
art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej.
Nabywcą określonej nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę; protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy 
notarialnej.
Zapłata ceny za nabytą nieruchomość winna nastąpić najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień 
wpływu należności na wskazane przez sprzedającego konto.
Na wniosek zainteresowanego inwestora:
- szczegółowe informacje o zapisach mpzp w formie wypisu i wyrysu można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Płońsku,
- szczegółowe informacje o uzbrojeniu i możliwości (lub braku możliwości) przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych
Nieruchomość zbywana jest w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął 14 listopada 2013 roku.
Opłaty: notarialna, sądowa i skarbowa związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39, wejście od ul. 1-go Maja /
pokój nr 2 - parter/, tel. (23) 663-13-23 i (23) 663-13-06.  
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwalę Nr  XLII/365/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 czerwca 2013 roku, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), w ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U.  2013r, poz. 594 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku, ponadto informacja o przetargu 
podana zostanie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK
Andrzej Pietrasik
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Dwie książki dwie nagrody
Wydany przez powiat płoński „Przewodnik histo-
ryczny Ziemi Płońskiej” otrzymał wyróżnienie w 
ogólnopolskim konkursie na najlepszy folder promu-
jący miasto/region RÓŻA REGIONÓW 2013 w kate-
gorii projekt specjalny.

Róża Regionów 2013

Wydany przez powiat płoński 
„Przewodnik historyczny Ziemi 
Płońskiej” otrzymał wyróżnienie 
w ogólnopolskim konkursie na naj-
lepszy folder promujący miasto/
region RÓŻA REGIONÓW 2013 w 
kategorii projekt specjalny.

17 października na Międzyna-
rodowych Targach Poznańskich 
podczas imprezy Tour Salon wrę-
czono nagrody za najlepsze foldery 
promujące miasta lub regiony. Różę 
Regionów otrzymało 25 spośród 70 
nadesłanych na konkurs propozy-
cji. Przewidziano 3 kategorie kon-
kursowe: folder, projekt specjalny i 
seria wydawnicza. Powiat Płoński 
otrzymał wyróżnienie za „Prze-
wodnik historyczny Ziemi Płoń-
skiej” w kategorii projekt specjalny. 
W tej samej kategorii wyróżnienie 
również otrzymała Lokalna Grupa 
Działania „Przyjazne Mazowsze” z 
Płońska za książkę „Powiat Płoński. 

Przewodnik subiektywny”. Gratu-
lujemy.

Cieszymy się, że przewodnik wy-
dany przez LGD również otrzymał 
nagrodę. Tym bardziej, że współ-
pracowaliśmy także przy jego wy-
daniu – powiedział wicestarosta 
Andrzej Stolpa, który odbierał na-
grodę. 

Konkurs już po raz trzeci orga-
nizowało pismo branżowe „Wia-
domości Turystyczne”, a jurorami 
byli: eksperci z zakresu produktu 
regionalnego, przedstawiciele fir-
my Ciszewski PR, Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, Warszaw-
skiej Izby Turystycznej i dziennika-
rze.

Przewodnik historyczny Ziemi 
Płońskiej jest dostępny na stronie 
www.powiat-plonski.pl. Zachęca-
my do jego przeczytania.  POW

Kto jest kim w PO  
w powiecie płońskim

Zakończyły się wybory w lokalnych struktu-
rach Platformy Obywatelskiej. Przewodniczą-
cym PO w powiecie płońskim został wybra-
ny ponownie Andrzej Kamasa (były sekretarz 
Urzędu Miasta w Płońsku, obecnie szef Mazo-
wieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego). 

PO wyborach

Przewodniczącym PO w powiecie 
płońskim został ponownie Andrzej 
Kamasa, na wiceprzewodniczących 
zarządu wybrano: Mirosława Opol-
skiego (szef koła PO w Dzierzążni 
- wójt gminy Dzierzążnia), Elżbietę 
Wiśniewską oraz Mariusza Godlew-
skiego (Burmistrza Raciąża).

Członkami Zarządu zostali Tere-
sa Szulc, Bożena Dzikowska, Piotr 
Kosik i Janusz Chłopik. Sekretarzem 
zarządu powiatowego został Marcin 
Łobko.

Władze koła PO w Raciążu

Przewodniczący:  
Mariusz Godlewski

Wiceprzewodniczący (1):  
Janusz Chłopik

Sekretarz – Piotr Kosiorek

Skarbnik - Patryk Obrębski

Członkowie Zarządu– Andrzej 
Kamasa, Andrzej Staniszewski, An-
drzej Kocięda, Krzysztof Langiewicz

Władze koła PO w Płońsku

Przewodnicząca: Elżbieta  
Wiśniewska

Wiceprzewodniczący:  
Bożena Dzitowska, Marcin Łobko.

Sekretarz: Teresa Przyborowska

Skarbnik – Anna Osmańska

Członkowie Zarządu:  Deonizy 
Pietras, Edmund Niewiński

Andrzej Kamasa Przewodniczący PO  
w Powiecie Płońskim.

Zapraszamy 
na tanie zakupy

Wydawało się, że czasy targowisk mamy już dawno za sobą. Nic bardziej 
mylnego. Płońskie targowisko przeżywa prawdziwy renesans.

Targowisko miejskie

Handel na dużym targowisku 
przy ulicy 19-go Stycznia odbywa 
się dwa razy w tygodniu, we wtorki 
i niedziele. Na  targowisko  przyby-
wają  kupcy zarówno miejscowi jaki 
z całej  Polski. Płońskie targowisko 
stało się  targowiskiem regionalnym, 
największym na północnym Ma-
zowszu. Obecnie na targowisku jest 
801 miejsc handlowych - to więcej o 
140 niż w ubiegłym roku. W związ-
ku z tym łatwiejszym się stało otrzy-
manie rezerwacji przez nowych 
kupców.

Aby uatrakcyjnić jego ofertę w  
2013 roku  utwardzono podłoże, za-
montowano ogrodzenie i bramy od 
strony rzeki Płonki, a przede wszyst-
kim wyznaczono miejsca parkin-
gowe i oddzielono je od stanowisk 

handlowych. Parking na 380 miejsc 
obsługuje w ciągu jednego dnia tar-
gowego blisko 850 pojazdów.

Bezpośrednie położenie parkingu 
przy placu handlowym wpłynęło 
znacznie na poprawę bezpieczeń-
stwa pieszych jak i zmotoryzowa-
nych. 

Oferta sprzedających jest róż-
norodna poczynając od żywności, 
ubrań, a kończąc na niewielkim, ale 
jednak, obrocie płodami rolnymi. 
Zaobserwowano również wzrost 
zainteresowania starymi rzeczami 
tzw. Starociami, jak i asortymentem 
z gospodarstw ogrodniczo – szkół-
karskich. 

- Cieszy mnie skala targowiska 
jaką udało się osiągnąć przez ostanie 
kilku lat jego funkcjonowania. Satys-

fakcjonuje mnie asortyment jaki ofe-
rują kupcy, a ja osobiście zapraszam 
zarówno kupujących jak i sprzeda-
jących do handlu częściami zamien-
nymi do różnego typu pojazdów. 
Zaproszenie to nie jest przypadkowe 
bo coraz częściej otrzymujemy za-
pytania o możliwość zakupu tanich 
części zamiennych - mówi Janusz 
Sosnowski kierownik Referatu Ob-
sługi Targowisk w płońskim Urzę-
dzie Miejskim. 

- Targowisko to dobre miejsce do 
tanich zakupów, zwłaszcza w cza-
sach kryzysu, które jednocześnie 
przynosi wszystkim korzyść. Dla 
kupujących oszczędności, sprzeda-
jących możliwość utrzymania się, a 
miastu dochód  – dodaje Sosnowski.

                                                       MŁ



9Reklama
15 listopada 2013



10 Ogłoszenie
15 listopada 2013

Ogłoszenie
na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), zgodnie z Uchwałą Nr XLII/364/2013 

Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 czerwca 2013 roku, Burmistrz Miasta Płońsk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/wym. nieruchomości roku

Lp.
Położenie
/nr KW/ Numer działki

Przeznaczenie 
nieruchomości w 

planie
Opis nieruchomości Forma 

zbycia

Cena 
wywoławcza bez 

podatku VAT

Wadium 
w wysokości 

10 % ceny 
wywoławczej

Wysokość opłat
 i terminy ich 

wnoszenia

Warunki 
zmiany ceny 

nieruchomości i 
wysokości opłat

1

m. Płońsk
Osiedle Sadyba

/PL1L/ 
00016840/6

Dział III 
zawiera wpis o 
ograniczonym 

prawie 
rzeczowym 

– służebności 
osobistej.

2615/1 o pow.  
0,1956 ha

K3 –MN zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

z usługami 
podstawowymi

Niezabudowana Na 
własność

 179 502,00      17 950,20

Cena sprzedaży 
płatna jednorazowo 

najpóźniej  
w przeddzień 
zawarcia aktu 
notarialnego 

Opłaty 
adiacenckie

2 2615/2 o pow.  
0,0843 ha 81 434,00 8 143,40

3 2615/3 o pow.  
0,0840 ha 81 144,00 8 114,40

4 2615/4 o pow.  
0,0840 ha 81 144,00 8 114,40

5 2615/5 o pow.  
0,0840 ha 81 144,00 8 114,40

6 2615/6 o pow.  
0,0840 ha 81 144,00 8 114,40

7 2615/7 o pow.  
0,0836 ha 80 758,00 8 075,80

8 2615/9 o pow.  
0,0879 ha 84 911,00 8 491,10

9 2615/10  pow.  
0,0881 ha 85 105,00 8 510,50

10 2615/11 o pow.  
0,0891 ha 86 071,00 8 607,10

11 2615/12 o pow.  
0,0901 ha 87 037,00 8 703,70

12 2615/13 o pow.  
0,0911 ha 88 003,00 8 800,30

13 2615/14 o pow.  
0,0939 ha 90 707,00 9 070,70

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm./ do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.

Przetarg na sprzedaż w/wym. nieruchomości odbędzie się w dniu 18 grudnia 2013 roku o godzinie 1300 w Urzędzie Miejskim w Płońsku, sala nr 214.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, w terminie do dnia 13.12.2013 roku /włącznie/ na konto Urzędu Miejskiego w Płońsku, Bank 

Spółdzielczy w Płońsku, nr konta: 73 8230 0007 0004 5636 2000 0003, z dopiskiem „Wadium za działkę nr ..........”. Za spełnienie w/wym. warunku uważa się wpływ środków 
finansowych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku najpóźniej w dniu  13.12.2013 roku /włącznie/.

- okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
- w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu 

zgody na nabycie udziału w nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osób prawnych wymagane jest przedłożenie przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej aktualnego wypisu z 

Krajowego Rejestru Sądowego. 
- w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu z  Krajowego Rejestru Sądowego, wymagane jest przedłożenie notarialnie 

potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wpłacone przez nabywcę wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym osobom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia 
przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust.2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej.
Nabywcą określonej nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę; protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy 
notarialnej. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość winna nastąpić najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający. Za termin zapłaty ceny uznaje 
się dzień wpływu należności na wskazane przez sprzedającego konto.
Na wniosek zainteresowanego inwestora:
- szczegółowe informacje o zapisach mpzp w formie wypisu i wyrysu można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 

w Płońsku,
- szczegółowe informacje o uzbrojeniu i możliwości (lub braku możliwości) przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych
Nieruchomość zbywana jest w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął 14 listopada 2013 roku.
Opłaty: notarialna, sądowa i skarbowa związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39, wejście od ul. 1-go Maja /
pokój nr 2 - parter/, tel. (23) 663-13-23 i (23) 663-13-06.  
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwalę Nr  XLII/364/2013 Rady Miejskiej w 
Płońsku z dnia 20 czerwca 2013 roku, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), w 
ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U.  2013r, poz. 594 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku, ponadto informacja o przetargu 
podana zostanie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK
Andrzej Pietrasik
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Miłość: Jesteś w błędzie my-
śląc, że to był tylko wakacyjny 
flirt. Ta druga osoba jest Tobą 
szczerze zainteresowana.
Praca: Jesień rozpoczniesz no-
wymi pomysłami. Tylko nie 
słuchaj się innych. To Ty wiesz 
lepiej.
Zdrowie: Nie żałuj pieniędzy 
na płatne badania, bo tylko tak 
zostanie szybko postawiona 
diagnoza.
Finanse: Baranie przygotuj się 
na zyski. Twoja firma jest na 
doskonałej pozycji.

BARAN

Miłość: Otwórz swoje serce i 
nie myśl czy Ci się to opłaca bo 
„chytry dwa razy traci”. Także 
w uczuciach.
Praca: Sukcesy, uznania, na-
grody. Uważaj na przerost am-
bicji. Powoli też dojdziesz na 
szczyt kariery
Zdrowie: Wskazane jest 
oczyszczenie organizmu. 
Szczególnie wątroby i płuc.
Finanse: Nie trać nadziei na 
pomnożenie zasobności port-
fela. Niebawem pomoże Ci w 
tym wpływowa kobieta.

BLIŹNIĘTA

Miłość: Masz przy sobie swoja 
„prawdziwą drugą połówkę”. 
Szansa na dozgonną miłość 
jest ogromna. 
Praca: Będziesz zestresowany, 
bo wciąż będzie nawał obo-
wiązków. Uważaj na podpisy 
w dokumentach.
Zdrowie: Widać już kres zma-
gań z Twoimi dolegliwościa-
mi. Pokonasz je.
Finanse: Czeka Cię przypływ 
gotówki w związku z nawa-
łem obowiązków.

BYK

Miłość: Z partnerem darzy-
cie się prawdziwym gorącym 
uczuciem. Kompromisem bły-
skawicznie złagodzicie niepo-
rozumienia.
Praca: Masz ogromne możli-
wości, aby pracować na wła-
sny rachunek. Da Ci to nieza-
leżność.
Zdrowie: W tym okresie naj-
lepsze motto dla Ciebie to „le-
piej zapobiegać niż leczyć”.
Finanse: Masz głowę do inte-
resów, teraz od Ciebie zależy 
czy stracisz czy zyskasz

KOZIOROŻEC

Miłość: Powieje rutyną i sta-
gnacją. Twój partner Cię za-
skoczy. Znów zaiskrzy mię-
dzy wami.
Praca: Przemyśl wszystkie za 
i przeciw zanim wejdziesz w 
spółkę lub wyemigrujesz „za 
chlebem”.
Zdrowie: Napięcia i stresy Cię 
nie ominą. Otocz opieką oczy 
i głowę.
Finanse: Zwierzchnicy wresz-
cie zauważą Twoją pracowi-
tość. Staniesz się liderem i po-
większysz stan konta.

LEW

Miłość: Tej jesieni poznasz wy-
jątkową osobę. Odmieni Two-
je życie na długo.
Praca: Wreszcie nadejdą te 
czasy, w których to Ty poczu-
jesz się królem życia. 
Zdrowie: Wskazana wizyta u 
kardiologa. Mierz codziennie 
ciśnienie krwi.
Finanse: Stać Cię będzie na 
wiele i jeszcze odłożysz.

PANNA

Miłość: Nie wracaj myślami jak 
to było cudownie na początku 
związku. 
Praca: Wyjdź z cienia. Pokaż, 
że także zasługujesz na awans. 
Jesteś doskonały w swojej dzie-
dzinie.
Zdrowie: Pojawią się nawroty 
dawnej choroby. Zasięgnij pora-
dy innego lekarza.
Finanse: Nadarzy się okazja do 
poprawy finansowej. Zanim 
odrzucisz propozycję przemyśl 
ją do końca.

RAK

Miłość: Zanim się na cokol-
wiek zdecydujesz poobserwuj 
sytuacje.
Praca: W życiu zawodowym 
szykują się zmiany. 
Zdrowie: Odczujesz zmęcze-
nie. Pojawią się problemy z 
górnym odcinkiem kręgosłu-
pa.
Finanse: Odkładaj każdy grosz 
z myślą o przyszłości. Może 
zainwestujesz w ziemię? To 
może być strzał w 10.

RYBY

Miłość: Uważaj, aby nie po-
psuć relacji w stałym związku 
bo nowo poznana osoba przy-
prawi Cię o zawrót głowy.
Praca: Podwyższaj swoje kwa-
lifikacje. Skorzystasz finanso-
wo a współpracownicy będą 
Cię podziwiać.
Zdrowie: Spędzaj jak najwię-
cej czasu z naturą i odprężaj 
się od codziennych trosk.
Finanse: Uważaj abyś nie stał 
się zbyt rozrzutny bo szybko 
stopnieją Twoje finanse.

SKORPION

Miłość: Podobasz się płci prze-
ciwnej i wiesz jak użyć swo-
jego wdzięku. Zdecyduj się i 
nie dawaj wszystkim złudnej 
nadziei.
Praca: Będziesz rzutki i pomy-
słowy. To zmieni Cię w lidera. 
Zdrowie: Zaniedbujesz ostat-
nio swoje zdrowie i myślisz że 
samo przejdzie. Czyżby?
Finanse: Nie myśl zbyt długo 
przed podjęciem decyzji, bo 
przejdą Ci koło nosa intratne 
propozycje. Chwytaj okazję!

Czy wiesz, że mężczyźni mogą 
przeczytać mniejszy napis niż ko-
biety? Natomiast Panie lepiej sły-
szą.

Czy wiesz, że najdłuższa jaski-
nia na świecie ma ponad 565 km?

Czy wiesz, że pszczoły mogą la-
tać z prędkością 80 km/h?

Czy wiesz, że jedzenie marchew-
ki poprawia jedzenie w ciemności?

Czy wiesz, że pewna kobieta 
z Anglii kichała nieprzerwanie 
przez 977 dni? Wydaje się niemoż-
liwe, ale to prawda !!!

Czy wiesz, że tygrys widzi w 
ciemności 5 razy lepiej niż czło-
wiek?

Czy wiesz, że około 90 % wszyst-
kich stworzeń żyje w oceanie?

Czy wiesz, że ośmiornica posia-
da 3 serca?

Sąsiad spotyka sąsiadkę w ogródku 
przed domem. http://potworek.
com/dowcipy/najlepsze
- Jak pan, panie sąsiedzie to robi, że 
te pańskie pomidorki takie duże, 
ładne i czerwone? - pyta sąsiadka.
- Bo ja mam na nie taki własny 
patent: wychodzę wcześnie 
rano do ogrodu w szlafroku, 
kiedy wszyscy śpią, zrzucam ten 
szlafrok, przechadzam się między 
grządkami, no i te pomidorki tak 
się do mnie pięknie rumienią. To 
wszystko.
Sąsiadka zrobiła tak samo, przez 
miesiąc przechadzała się nago po 
ogrodzie. Pewnego dnia spotyka się 
z sąsiadem:
- I co? Działa mój patent? - pyta 
sąsiad.
- Wie pan... Pomidorki jakie były, 
takie są... Ale ogóry to taaaakie!

- - - - - - - - -

Kelnerka przynosi zamówione 
pączki. Siedzący przy stoliku 
dziękuje: Potworek.com/
dowcipy/gorace
- Całuję rączki za te dwa pączki.
Po chwili kelnerka przynosi 
ciastka i słyszy od uprzejmego 
klienta:
- Za te ciasteczka całuję w 
usteczka.

Czy wiesz, że leworęcznym lu-
dziom paznokcie rosną szybciej na 
lewej ręce? Natomiast praworęcz-
nym paznokcie rosną szybciej na 
prawej ręce.

 Czy wiesz, że 40 % zysków 
McDonald’a pochodzi ze sprze-
daży zestawu dla dzieci „Happy 
Meal”?

Czy wiesz, że owoce w Japonii 
są bardzo drogie? ? Na przykład 
melon może kosztować nawet 300 
zł.

Czy wiesz, że na każdym konty-
nencie istnieje miasto, które nazy-
wa się „Rzym”?

Czy wiesz, że Japończycy nale-
żą do najdłużej żyjących ludzi na 
świecie?

Czy wiesz, że oko strusia jest 
większe niż jego mózg?

Czy wiesz, że waszka żyje 24 go-
dziny?

Słysząc to, jakiś gość podpowiada:
- Zamów jeszcze zupę...

- - - - - - - - -

Idzie Czerwony Kapturek przez 
las i widzi Pinokia. Łapie go za 
szmaty, rzuca o ziemie, siada na 
twarzy i krzyczy: Potworek.com/
dowcipy
- Kłam Pinokio, kłam...

- - - - - - - - -

Sekretne laboratorium wytwórni 
narkotyków. http://potworek.
com/dowcipy/najlepsze
- Nieźle mi wyszła ta ostatnia 
amfa.
- Dlaczego tak uważasz?
- Trochę proszku wysypało mi się 
na ziemie na której był ślimak.
- I co?
- Nie wiem, biega gdzieś tutaj.

- - - - - - - - -

Dwie blondynki spacerują po 
plaży. Nagle jedna zauważa 
szklankę odwróconą dnem do 
góry. Potworek.com/dowcipy/
najnowsze
- Patrz, szklanka bez dziury!
- No, i nawet dna nie ma!

Do egzaminatora podchodzi jakiś 
facet i mówi: Potworek.com/
dowcipy
- Mój syn ma jutro egzamin. Ale 
na pewno go nie zda.
Na to egzaminator:
- Mogę się założyć z panem o 1000 
złotych, że zda..

- - - - - - - - -

Pyta się Francuz swego kolegi. 
Potworek.com/dowcipy
- Z czego byś wolał zrezygnować - 
Z wina, czy z kobiet?
- Aaaa, to zależy od rocznika

- - - - - - - - -

Mały Jasio wybrał się na mecz. 
Siedzący obok mężczyzna pyta 
go: http://potworek.com
- Jak tu wszedłeś, synku?
- Miałem bilet.
- Sam go kupiłeś?
- Nie, tata kupił.
- A gdzie jest tata?
- W domu, szuka biletu.

STRZELEC 

Miłość: Szkoda czasu na wal-
kę o partnera. Pozwól uczuciu 
odejść. To nie ta osoba.
Praca: Inni Cię wykorzystują i 
śmieją się za twoimi plecami. 
Chyba czas, abyś przejrzał ich 
gierki.
Zdrowie: Doskonale udadzą 
się operacje i wszelkie zabiegi. 
Także upiększające.
Finanse: Dla Ciebie bardzo 
dobry czas na pomnażanie 
oszczędności. Może warto po-
myśleć o lokacie?

WAGA

Miłość: Ostatnio nie jesteście 
dla siebie mili. Partner Cię ko-
cha i ranią go Twoje słowa.
Praca: Jesteś aktywny, wciąż 
podwyższasz sobie i innym 
poprzeczkę. Tak trzymać.
Zdrowie: Mogą Ci dokuczać 
organy i narządy podwójne.
Finanse: Otrzymasz niespo-
dziewany zastrzyk gotówki. 
Pod koniec roku zwiększysz 
swój domowy budżet.

WODNIK

Śmiech to zdrowie Ciekawostki z 
Polski i świata

Horoskop na LISTOPAD 2013
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Kompletnie inny świat
Moskwa, schyłek lat 60-tych XX wieku. Świat artystów drugiej kategorii, 
cwaniaczków, układów i układzików, gdzie liczą się znajomości i wiedza, 
z kim opłaca się zadawać i na których znajomościach można coś „ugrać”. 
Rzeczywistość, gdzie jedyną szansą na powodzenie jest załatwianie spraw 
przy wódce, przez licznych pośredników.

Recenzja

I gdzieś w tym wszystkim oni. 
Lala, początkująca aktorka, której 
przy okazji jakiejś mizernej sztuki 
udaje się zaistnieć na deskach teatru, 
w którym pracuje. Wrażliwa i na-
iwna, nawet w najgorszym draniu 
dopatruje się pierwiastka dobroci. 
Przyciąga do siebie życiowych nie-
udaczników i cwaniaków, którzy 
wiedzą na których strunach jej za-
grać, by osiągnąć swój cel.

Z Griszą jest od zawsze. On nie-
spełniona artystyczna dusza. Pisze 
sztuki teatralne, których nie udaje się 
mu wystawić. Nie ma siły przebicia, 
ani znajomości, które mogłyby mu 
pomóc. Nieszczęśliwy i zazdrosny 
o samą Lalę, o jej sukcesy i sukcesy 
innych. Ciągłe podejrzenia o zdrady 
i brak wiary we własne możliwości 
rodzą frustracje. W końcu Grisza 
widzi tylko to, co chce zobaczyć nie 
próbując nawet dociec prawdy.

„Długie pożegnania” Jurija Trifo-

nowa nie są powieścią o miłości ani 
o rozstaniu. Jeśli ktoś chce dowie-
dzieć się co determinuje takie a nie 
inne wybory bohaterów, to źle trafił. 
W powieści Trifonowa jest mnóstwo 
niedopowiedzeń, nigdy nie wiado-
mo o czym dokładnie rozmawiają 
bohaterowie i jakie słowa padają z 
ich ust. Mówią „o czymś”, nie zga-
dzają się „na coś”. Dużo niedookre-
śleń, brak mówienia wprost. Cały 
związek Griszy i Lali jest zaledwie 
tłem dla wyraźnie zarysowanych 
postaci, z których żadna nie emanu-
je energią i szczęściem, bo jak wie-
lokrotnie powtarza sam autor „do 
szczęścia potrzeba człowiekowi tyle 
samo szczęścia co nieszczęścia” i w 
tym kontekście buduje swoich boha-
terów.

Niewielkich rozmiarów proza w 
małoatrakcyjnym wydaniu przenosi 
czytelnika w świat szemranych inte-
resów, sowieckiej Moskwy odległej 

i zapomnianej. Ogromna szkoda, że 
wydania książek Trifonowa nie są 
już wznawiane, a on sam jest mało 
znanym pisarzem (o czym świad-
czą zdawkowe informacje, na które 
można trafić w internecie).

Po powieściach pisanych i wy-
dawanych współcześnie ten inny 
klimat, wieloczłonowe rosyjskie 
imiona, długie nazwiska, inny język 
i kontekst, to prawdziwy rarytas, po 
który warto sięgnąć.

Niezwykły świat Musso
 „Ponieważ cię kocham” Guillaume Musso wpadało mi w ręce dwukrotnie, 
więc trochę nie miałam wyjścia i kiedy po raz drugi jako pierwszą książkę z 
księgarnianej półki wyciągałam właśnie tą, musiałam w końcu ulec.

Recenzje

Za każdym też razem, gdy udaję 
się na książkowe łowy obiecuję so-
bie, że nie będę czytać opisu z okład-
ki i za każdym razem nie mogę się 
powstrzymać.

Ale wracając do książki, o Mus-
so słyszałam wiele dobrych rzeczy, 
więc o magii jego powieści postano-
wiłam przekonać się na własnej skó-
rze. O twórczości Musso wypowia-
dać się nie będę, bo to dopiero moje 
pierwsze spotkanie z pisarzem. Ale 
za którymś kolejnym z pewnością 
kilka słów więcej napiszę.

Powieść nie ma klasycznej, prostej 
fabuły. Sporo w niej wątków i prze-
platających się życiorysów na pozór 
obcych sobie ludzi. Główny wątek 
sprowadza się w skrócie do tego, 
że w centrum handlowym ginie bez 
śladu pięcioletnia Layla. Nikt nie wi-
dział dziewczynki, kamery przemy-
słowe nic nie zarejestrowały. Poszu-
kiwania przez policję nie przynoszą 
rezultatów. Nie ma śladu, nie ma 
tropu, podejrzanych, nikt nie żąda za 
dziecko okupu. Dziewczynka prze-
padła jak kamień w wodę. Tragedii 
nie wytrzymuje małżeństwo rodzi-
ców dziecka. Mark, uznany psy-
cholog, po stracie córeczki cierpi tak 

bardzo, że rezygnuje z dotychczaso-
wego życia i zamieszkuje na ulicy 
dzieląc los z innymi bezdomnymi. 
Nicole, światowej sławy skrzypacz-
ka, próbuje żyć dalej. Rzuca się w wir 
pracy, koncertuje, próbuje sobie na-
wet ułożyć życie z nowym mężczy-
zną. Ale żadne z nich nie odzyskuje 
dawnego spokoju, ani nie znajduje 
szczęścia. Pewnego zimowego wie-
czora małżonkowie spotykają się po-
nownie. On ratuje ją przed napastni-
kiem, ona ratuje go potem przed nim 
samym. Nadchodzi wreszcie piąta 
rocznica zaginięcia córki Marka i 
Nicole, która dziwnym trafem od-
najduje się dokładnie w tym samym 
miejscu o tej samej porze, tylko kilka 
lat później…

Spełniając prośbę samego autora, 
reszty Wam nie zdradzę, zaręczam 
jednak, że takiego zakończenia z 
pewnością nikt z Was się nie spo-
dziewa…

Powieść ma jeden maleńki minus. 
Na samym początku książki iryto-
wały mnie kwieciste opisy w stylu 
„ciężkie płatki śniegu spadały lekko 
na czarny niczym smoła asfalt”. Nie 
jest to cytat dosłowny, ale oddaje to, 
co mnie osobiście w powieści na sa-

mym początku raziło. Jako, że pisarz 
jest francuzem jestem w stanie zrzu-
cić całą winę na tłumacza. Tak, czy 
inaczej w miarę czytania opisy sta-
wały się denerwujące jakby mniej, a 
z każdą stroną zapominało się o nich 
zupełnie, bo nie owijajmy w przy-
słowiową bawełnę, powieść Musso 
wciąga. I mimo najszczerszych chęci 
i wielu prób do ostatniej strony nie 
udało mi się przewidzieć zakończe-
nia.

Gorąco polecam wybranie się z 
bohaterami powieści Musso w nie-
zwykłą podróż.
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK INFORMUJE

że w dniu 15 listopada 2013 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39  

(wejście od ul. 1-go Maja), został wywieszony wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Przemysłowej , oznaczonym nr ewidencyjnym działki 

991/7 o powierzchni 1,0477 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Warmińsko – 

Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na przedmiotowej nieruchomości ustanowiona została służebność 

gruntowa polegająca na prawie  przejścia i przejazdu pasem szerokości sześciu metrów po zachodniej granicy 

działki 991/7 na rzecz  każdoczesnego właściciela działki 991/6 o powierzchni 0,0702 ha.

Szczegółowych informacji na temat w/wym nieruchomości udziela Wydział Planowania Przestrzennego  

i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miejskiego w Płońsku (pokój nr 2 – parter). 

Tel. 23 663-13-23 lub 663-13-06  od poniedziałku do piątku w godz.  pon. 800 – 1800, wt. – pt. 800 -1600.

BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK

Andrzej Pietrasik



15Reklama
15 listopada 2013



16 Reklama
15 listopada 2013


