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Miejskie Mikołajki 
po raz pierwszy!

Około 4 tysiące osób odwiedziło Świętego Mikołaja, który 5 grudnia przybył 
do Płońska. Mikołajki były okazją do rozpoczęcia akcji „Płońsk świeci 
przykładem”. Jej głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Niespodzianki dla najmłodszych

Od godz. 10 do 18 płoński rynek stał się bajko-
wą krainą rodem z Laponii. Wszystko za sprawą 
Mikołaja, elfów oraz pary żywych reniferów, które 
dowiozły sanie z ulubionym Świętym do naszego 
miasta. Już punktualnie o godzinie 10 w rynku usta-
wił się sznur czekających na zdjęcie z Mikołajem 

maluchów z płońskich przed-
szkoli oraz szkół. Na uczest-
ników świątecznej zabawy 
czekały czekoladowe mikołaje 
i cukierki ufundowane przez 
burmistrza Płońska.

 Zgodnie z zasadą, aby łą-
czyć przyjemne z pożytecz-
nym, równolegle zainaugu-
rowano akcję „Płońsk świeci 
przykładem”, której głównym 
celem jest poprawa bezpie-
czeństwa na drodze. Strażnicy 
miejscy podczas czwartkowej 
fety wręczyli dzieciom blisko 
2 tysiące elementów odbla-
skowych – nalepek i brelo-
ków. To nie wszystko. O 12.30 
Mikołaja odwiedziły dzieci  
z Przedszkola nr 3 przy uli-
cy Wolności, prezentując na 
sobie odblaskowe kamizelki 
ufundowane przez Urząd 
Miejski w Płońsku.

 I edycja akcji „Płońsk świe-
ci przykładem” potrwa do 
czerwca i obejmie swoim za-

sięgiem dzieci z płońskich przed-
szkoli, szkół podstawowych i 
gimnazjów. Czeka nas także 
wiele wydarzeń, gwarantujących 
dobrą zabawę i łączących poko-
lenia.

 Efekt miejskich Mikołajek 
przerósł najśmielsze oczekiwa-
nia. Z naszych szacunków wy-
nika, że do domku Świętego Mi-
kołaja przybyło blisko 4 tysiące 
osób. W tym także dzieci z pry-
watnych przedszkoli z Płońska 
i Baboszewa, a także rodzice ze 
swoimi pociechami z terenu całe-
go powiatu.

 Organizatorem czwartkowego 
wydarzenia był Urząd Miejski w 
Płońsku – Referat Promocji, Kon-
sultacji i Inicjatyw Społecznych, 
a partnerami: Nadleśnictwo 
Płońsk, Bank BGŻ, Bank Spół-
dzielczy, Drog-pol II, PEC i pan 
Andrzej Brzeski. Impreza odbyła 
się pod patronatem Burmistrza 
Miasta Płońska.                          (UM) 

Nad bezpieczeństwem dzieci i Mikołaja czuwała Miejska Straż Miejska
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Warto nas naśladować
W środę, 4 grudnia w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej 
odbyło się śniadanie prasowe pod hasłem: „Czy Polska poradzi 
sobie z problemem śmieci?”. Płońsk reprezentowali burmistrz 
Andrzej Pietrasik i prezes PGK Dariusz Matuszewski.

Gospodarka śmieciowa

„Dobry przykład do 
naśladowania” – te sło-
wa można było przeczy-
tać przy nazwie Płońsk  
w programie konferencji zor-
ganizowanej w ostatnią środę 
w siedzibie Krajowej Izby Go-
spodarczej w Warszawie. Na-
sze miasto jako jedyne z całej 
Polski zostało zaproszone na 
śniadanie prasowe podsumo-
wujące 5 miesięcy rewolucji 
śmieciowej. To efekt dobrych 
not, które zbieramy za funk-
cjonujący na terenie Płońska 
system gospodarowania od-
padami komunalnymi.

 Oprócz wysokości sta-
wek za odbiór i zagospoda-
rowanie śmieci, proporcji 
odpadów sortowanych do 
niesortowalnych, uczest-
nicy konferencji, m.in. Sta-
nisław Gawłowski – sekre-

tarz stanu w Ministerstwie 
Środowiska, poseł Tadeusz 
Arki, Roman Jaworski – za-
stępca Głównego Inspek-
tora Ochrony Środowiska 
i Krzysztof Kawczyński 
przewodniczący Komite-
tu Ochrony Środowiska 
KIG oraz kilkudziesięciu 
przedstawicieli mediów, 
poznali techniczną i logi-
styczną stronę odbioru i za-

gospodarowania odpadów 
w Płońsku przez miejską 
spółką PGK.

 Po zakończeniu konfe-
rencji jej uczestnicy obejrzeli 
warszawską sortownię „Byś” 
– jeden z największych i naj-
nowocześniejszych w Europie 
zakładów, przystosowany do 
przesortowania 150 000 ton 
zmieszanych oraz surowco-
wych odpadów rocznie.    

Starosta i Burmistrz 
razem podpisali
We wtorek, 3 grudnia starosta Jan Mączewski i burmistrz Andrzej 
Pietrasik podpisali deklarację o przyjęciu Konwencji Praw Osób 
Niepełnosprawnych. Obchody Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych w kinie Kalejdoskop zorganizował Zespół 
Szkół nr 3 w Płońsku. 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Głównym celem konwen-
cji ONZ z 13 grudnia 2006 r. 
jest zapewnienie niepełno-
sprawnym takich samych 
praw i obowiązków, z jakich 
korzystają inni członkowie 
społeczeństwa. Ważnymi 
punktami konwencji jest rów-
nouprawnienie, zakaz dys-
kryminacji i równość wobec 

prawa. Według dokumentu 
osobom niepełnosprawnym 
należy się prawo do wolno-
ści  i bezpieczeństwa, prawo 
do swobody poruszania się, 
edukacji, opieki zdrowotnej i 
pracy.

W swoim wystąpieniu 
burmistrz Andrzej Pietrasik 

– jako burmistrz i przewod-
niczący IAPMC – podkreślił 
fakt, że Płońsk przestrzega 
praw człowieka i troszczy się 
o osoby niepełnosprawne. 
Zwrócił także uwagę, że mia-
sto Płońsk otrzymało dofinan-
sowanie projektu „Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfro-
wemu wśród mieszkańców 
Płońska”. Dzięki niemu 100 
komputerów trafi do płoń-
skich rodzin, w tym do osób 
niepełnosprawnych. 

Podpisując deklarację, 
przedstawiciele miasta i po-
wiatu zobowiązali się, że pro-
blemy osób niepełnospraw-
nych będą dla nich prioryte-
towe.
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Pierwsze międzypokoleniowe 
spotkanie Andrzejkowe

W czwartek 28 listopada w Poczekalni kina odbyło się niezwykłe spotkanie 
integrujące młodzież i seniorów. Oprawę wieczoru zapewnił zespół „Wiecznie 
młodzi” wraz z gitarzystą. Nie mogło zabraknąć zabaw animacyjnych, tańców 
przy muzyce oraz wróżb min. takich jak lanie wosku, buty, szukanie imienia 
swej sympatii na sercu czy rzucanie obierkami od jabłka. 

Z MCK

Wolontariusze MCK oraz uczest-
nicy III edycji Akademii Inicjatyw 
Wolontariackich (z Gimnazjum nr 1 
przy LO na ul. Płockiej) stali się cza-
rodziejami, wróżkami, czarownica-
mi a wśród seniorów spostrzec moż-
na było najprawdziwsze cyganki w 
pięknych sukniach.

„Celem międzypokoleniowych andrze-
jek było stworzenie przestrzeni i pretek-

stu do bycia razem i otwartości na dru-
giego człowieka. Życzliwość,entuzjazm i 
wspólna zabawa podczas imprezy takiej 
jak ta organizowana przez Miejskie Cen-
trum Kultury, pokazują że młodzież i 
seniorzy mają wiele płaszczyzn porozu-
mienia. Warto je odkrywać i wzmacniać. 
« podkreślają organizatorzy imprezy.

(MCK)
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Kronika policyjna
13.12.2013 godz. 

07:00, NOWE MIASTO,
Nieznany sprawca zerwał 

złoty łańcuszek z szyi po-
krzywdzonego mieszkańca 
pow. płońskiego, oczekujące-
go na autobus, na przystanku 
PKS, po czym uciekł.

03.11.2013 – 
14.12.2013, ŻYCHOWO,
N/n sprawcy po uprzed-

nim wybiciu okna do po-
mieszczeń piwnicznych, do-
stali się do wnętrza domu, 
skąd skradli: kabinę pryszni-
cową, 8 szt. krzeseł drewnia-
nych, 4 szt. drzwi drewnia-
nych wewnętrznych, okap 
kuchenny, 4 szt. kranów, 
łóżko metalowe i pościel. 
Wszystko o łącznej wartości 
około 4 tys. złotych na szko-
dę mieszkańców Dziekano-
wa Polskiego. 

14.12.2013, godz. 18:46,  
PŁOŃSK,  ul. ŁĄKOWA
N/n sprawca wybił 

wszystkie szyby w samocho-
dzie marki Nissan, powodu-
jąc straty w wysokości 800zł 
na szkodę mieszkańca Płoń-
ska. 

 
W  dniu 14.12.2014r.  

w Raciążu, 
30-letni mieszkaniec gm. 

Glinojeck, będąc w stanie 
nietrzeźwości (I-1,18 mg/l; 
II- 1,24 mg/l) oraz nie posia-
dając żadnych uprawnień do 
kierowania pojazdami, kiero-
wał samochodem osobowym 
marki Renault po drodze pu-
blicznej. 

W  dniu 15.12.2013r.  
w Nowym Mieście, 

23-letni mieszkaniec gm. 
Nowe Miasto kierował samo-

chodem osobowym marki 
Honda, będąc w stanie nie-
trzeźwości (I-1,40mg/l; II-
-1,43mg/l)oraz uczestniczył 
w kolizji drogowej z innym 
pojazdem.

W dniu 15.12.2013r.  
w Płońsku ul. Płocka, 

29-letni mieszkaniec gm. 
Sochocin kierował samo-
chodem osobowym marki 
Daewoo, będąc w stanie nie-
trzeźwości( I -1,90mg/l; II - 
1,63mg/l). 

W dniu 13.12.2013r.  
w Kroczewie, 

23-letni mieszkaniec  pow. 
nowodworskiego kierował 
samochodem osobowym 
marki VW, będąc w stanie 
nietrzeźwości (I-0,67 mg/l; 
II-0,65 mg/l). 

„Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2013”
Przez ostatni miesiąc trwał konkurs na „Najpopularniejszego 
Dzielnicowego Roku 2013”. Po podliczeniu głosów wyłoniliśmy 
zwycięzcę. Jest nim dzielnicowy obsługujący teren gm. Dzierzążnia 
– asp. Marek Cichowski.

Finał konkursu

V edycja konkurs na „Naj-
popularniejszego Dzielnico-
wego 2013r” rozpoczęła się 
1 listopada br. i trwała przez 
cały miesiąc. Mieszkańcy 
miasta i powiatu płońskie-
go mogli oddawać głosy na 
„swojego dzielnicowego”. 
Wystarczyło wypełnić ankie-
tę konkursową dostępną na: 
stronie internetowej KPP, w 
Komendzie Powiatowej Poli-
cji w Płońsku,  w Komisariacie 
Policji w Raciążu,  w Posterun-
kach  Policji w Czerwińsku, 
Nowym Mieście i Załuskach 
oraz urzędach miast i gmin. 
Wypełnioną ankietę należało 
wrzucić do skrzynki znajdu-
jącej się w w/w placówkach. 

W konkursie brało udział 20 
policjantów. 4 z nich obsługuje 
rejon miasta Płońsk, 1 -  miasta 
Raciąż, a 15 pełni służbę od-
powiednio na terenach gmin: 

Baboszewo, Czerwińsk, Dzie-
rzążnia, Joniec, Płońsk, Naru-
szewo, Nowe Miasto, Raciąż, 
Sochocin i Załuski. Głosujący 
mieszkańcy pow. płońskie-
go,  uzasadniając swój wybór 
wskazywali najczęściej zaan-
gażowanie dzielnicowych w 
ich pracę, kompetencje, uczci-
wość, odpowiedzialność i rze-
telność. Często występowały 
też sformułowania „jest do-
brym dzielnicowym”, „bar-
dzo dobrze wypełnia swoje 
obowiązki”.

Najpopularniejszym dziel-
nicowym roku 2013 na terenie 
działania Komendy Powiato-
wej Policji w Płońsku został 
asp. Marek Cichowski  z Re-
wiru Dzielnicowych w Płoń-
sku. Jego rejon służbowy obej-
muje 29 miejscowości z terenu 
gm. Dzierzążnia i 7 z terenu 
gm. Płońsk. Głosowało na 

niego 265 osób.  Asp. Marek 
Cichowski  służy w policji od 
17 lat, a od  11 lat pełni funkcję 
dzielnicowego. Prywatnie żo-
naty, ma dwoje dzieci.

(POL)

Laureat konkursu  
asp. Marek Cichowski
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Termomodernizacje i remonty
1 600 000 zł wydano na termomodernizację budyn-
ków użyteczność publicznej. Inwestycję – współfi-
nansowano ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego przeprowadzono w Gimna-
zjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 i byłej szkoły w 
Goszczycach Średnich. W przyszłości ten rozbudo-
wany, wyremontowany i ocieplony obiekt będzie 
pełnił funkcję Ośrodka Edukacji, Profilaktyki i Inte-
gracji Środowisk Gminy Miasto Płońsk. 
Termomodernizacja Gimnazjum 

nr 1 w Płońsku – wartość 431 045,81 zł
Termomodernizacja Szkoły Pod-

stawowej nr 3 w Płońsku – wartość 
519 648,81 zł

Adaptacja byłej szkoły w Gosz-
czycach do funkcji Ośrodka Eduka-
cji, Profilaktyki i Integracji – wartość 
735 362,88 zł

Młodzi pisarze z Płońska

Płońsk - Podsumowanie roku 2013

Dzieci z płońskich szkół podstawowych uczestniczyli w projekcie pn. 
KSIĄŻKA, realizowanym przez miasto Płońsk w ramach współpracy 
partnerskiej z belgijskim miastem Antoing, francuskim – Crépy-en-Valois 
oraz niemieckim – Zell Mosel. Projekt powstał na bazie pomysłu autorskiego 
Carole Bonnet – belgijskiej autorki książek dla dzieci.

Stworzyła ona projekt warsztatów 
dla dzieci pn. „Młodzi pisarze”, któ-
rego celem jest rozsmakowanie dzie-
ci w czytaniu i pisaniu. Podczas spo-
tkania miast partnerskich w Płońsku 
w sierpniu ubiegłego roku Belgowie 
zaproponowali, aby dzieci z Anto-
ing, Płońska, Crépy i Zell Mosel, wy-
korzystując pomysł Carole Bonnet, 
napisały wspólnie książkę o przy-
godach trzech braci, którzy we śnie 

odwiedzają po kolei miasta partner-
skie. Dzieci z każdego miasta piszą 
dwa rozdziały książki, wplatając w 
przygody chłopców informacje o 
lokalnej historii, ważnych miejscach, 
wydarzeniach, osobach i symbolach.

Projekt KSIĄŻKA rozpoczął się 
w grudniu 2012 r. Dwudziestka na-
szych młodych pisarzy spotykała się 
regularnie od początku stycznia, aby 
jak najlepiej przygotować się do pi-

sania przygód chłopców w Płońsku. 
Premiera „Misji Europy” – wspól-

nego dzieła rówieśników z miast 
partnerskich – odbyła się w Belgii, w 
maju 2013 r.

Książka została wydana w 3 języ-
kach: polskim, francuskim i niemiec-
kim. Przedmowę do książki napisał 
Przewodniczący Rady Europejskiej 
– Herman van Rompuy oraz burmi-
strzowie biorących w akcji miast.

Remont ulic zakończony
Jesionowa, Lipowa, Nadrzeczna, Wspólna, Poprzeczna, Krzywa, Słoneczna oraz 40 – lecia PRL o łącznej długości prawie 2 km zostało 
wyremontowanych w 2013 r. Do wykonania pozostało jeszcze ułożenie kostki betonowej na ul. 40-lecia PRL.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku uczestniczące w projekcie

SP nr 3 w Płońsku po termomodernizacjach budynku

Jesionowa

Nadrzeczna

Krzywa

Słoneczna

Lipowa

Wesoła
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Zimą lodowisko, od 
wiosny skatepark

Ruszyło stałe lodowisko w Płońsku. To najważniej-
sza tegoroczna inwestycja przeprowadzona przez 
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku.
Za siedzibą MCSiR powstał dwu-

funkcyjny obiekt sportowy dla miło-
śników ekstremalnej jazdy na rolkach 
i białego szaleństwa na lodzie. Został 
wybudowany za ponad 855 tys. zł. 

Powierzchnia płyty lodowiska i 
skateparku liczy ponad 800 m kw. W 
ramach inwestycji powstał też budy-
nek będący zapleczem lodowiska – z 
wypożyczalnią łyżew i kasą, a także 
szatnią dla użytkowników obiektu. 

Lodowisko wyposażone zostało 
w agregat chłodniczy i orurowanie 
chłodzące zapewniające mrożenie 
wody. 

Fani jazdy na rolkach lub deskorol-
ce dostaną to, co powinno zadowolić 
każdego amatora freestyle’u. Obiekt 
bowiem wyposażony zostanie w 
bank ramp, quarter pipe, funbox pi-
ramidę oraz funbox do skoków.

Woda jak w uzdrowisku
Z naszych kranów płynie woda, która pod względem 
jakości nie ustępuje najlepszym wodom z miejscowo-
ści zdrojowych. Wszystko to dzięki Stacji Uzdatnia-
nia Wody przy ulicy Mazowieckiej, której oficjalne 
otwarto 20 czerwca.
Starą stację uzdatniania wody, eks-

ploatowano od lat 70. Kiedy zaostrzo-
no normy, konieczna okazała się mo-
dernizacja. Władze spółki miejskiej 
rozpoczęły poszukiwania rozwiązań, 
które przyczynią się do komplekso-
wego zmodernizowania stacji. Warta 
10 milionów zł inwestycja (pożyczka 
z WFOŚiGW – 5,5 mln zł, środki wła-
sne PGK – 4,5 mln zł) należy obecnie 
do najnowocześniejszych w Polsce, 
wykorzystującą technologię amery-
kańskiej firmy Culligan. 

Cały proces technologiczny oraz 
samo pompowanie wody ze stud-
ni jest zupełnie zautomatyzowany. 
Pomieszczenie, w którym znajdują 
się filtry jest regularnie osuszane, co 
zwiększa ich trwałość. Zastosowano 
także pełen monitoring studni głę-
binowej oraz obiektów stacji. Dzięki 
usuwaniu żelaza, manganu i amo-
niaku płońszczanie otrzymują wodę 
najwyższej jakości. 

Siłownie dla małych i dużych
Amatorzy sportu w przestrzeni miejskiej mogą poczuć satysfakcję. 
Trzy siłownie zewnętrzne – dwie w parku przy ulicy Kopernika 
i jedna w Ogródku Jordanowskim to nie lada gratka dla 
miłośników fitnessu na świeżym powietrzu – rodziców, młodzieży  
i dzieci.

7 urządzeń gwarantujących 
wszechstronne i urozmaicone ćwicze-
nia – ławka i prostownik pleców, jeź-
dziec, masażer pleców siedzący, pie-
chur, wahadło, wioślarz oraz sprzęt 
do wyciskania na siedząco – stanęło 
w sierpniu tego roku w parku przy 
ulicy Kopernika. To nie wszystko. Bo 
najmłodsi, od listopada mogą korzy-
stać z dostosowanych do ich potrzeb  
i możliwości 8 atestowanych urzą-
dzeń. 

Biegacz, kolarz i narciarz za-
pewnią nie tylko świetną za-
bawę, lecz także poprawią 
kondycję. Obie siłownie, usta-
wione obok siebie – to gwarancja 
międzypokoleniowej zabawy,  
w której wspólnie mogą uczestni-
czyć rodzice i dzieci. Teren siłow-
ni został dodatkowo oświetlony, a 
do końca roku zostanie zainstalo-
wany tam monitoring.

Ogródek Jordanowski do tej 
pory kojarzył się ze zjeżdżalnią 
i karuzelą. Od miesiąca to także 
miejsce sportu i rekreacji. Na ma-
luchy spragnione ruchu i frajdy 
ze wspinaczki po linach czeka 
ustawiony latem pająk, a na opie-
kunów – kolejny zestaw urządzeń 
dla młodzieży i dorosłych.

Siłownia zewnętrzna dla dorosłych, 
park przy Kopernika – 34 968,90 

zł (Gmina Miasto Płońsk, w 
ramach dofinansowania na zadanie: 

„Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej Płońska”)

Siłownia dla dzieci od lat 6, park przy 
Kopernika – 33 879,27 zł (Gmina 

Miasto Płońsk)

Siłownia zewnętrzna dla młodzieży 
i dorosłych, Ogródek Jordanowski 
– 34 979,97 zł (Miejskie Centrum 

Sportu i Rekreacji).

Triumf w rankingu ZPP
W zeszłym roku Płońsk okazał się bezkonkurencyjny w jednym z najbardziej 
prestiżowych rankingów samorządowych organizowanych przez Związek 
Powiatów Polskich i zdobył tytuł Dobry Polski Samorząd 2012. 

Ranking Związku Powiatów Pol-
skich jako jedyny prowadzony jest 
przez ekspertów w trybie online i 
charakteryzuje się wyjątkową dyna-
miką, ponieważ wszelkie dokona-
nia samorządów odnotowywane są 
na bieżąco. 

Jednostki samorządu terytorial-
nego podzielono na sześć kategorii: 
powiaty do 60 tys. mieszkańców, 
powiaty od 60 do 120 tys. miesz-
kańców, powiaty powyżej 120 tys. 
mieszkańców, miasta na prawach 
powiatu, gminy miejskie i miejsko-

-wiejskie (w której rywalizuje mia-
sto Płońsk) oraz gminy wiejskie. 

W kategorii gmin miejskich i 
miejsko-wiejskich startują wszyst-
kie gminy z terenu kraju. Eksper-
ci punktują projekty realizowane 
przez dany samorząd oraz podległe 
mu jednostki. Punktowane są m.in. 
działania proinwestycyjne i proro-
zwojowe, rozwiązania poprawia-
jące jakość obsługi mieszkańców, 
wpływające na rozwój społeczeń-
stwa informacyjnego, obywatel-
skiego, promujące rozwiązania eko-

energetyczne i proekologiczne czy 
np. współpracę krajową i między-
narodową.

Sukces sprzed roku pokazu-
je, że w rankingu Płońsk był 
niekwestionowanym liderem  
w swojej kategorii w Polsce i po-
zostawił daleko w tyle inne miasta 
z Mazowsza. Tegoroczny ranking 
potrwa do 27 grudnia.

Lodowisko w Płońsku

Siłownia zewnętrzna dla dzieci

Stacja uzdatniania wody

Burmistrz podczas wręczania nagrody Grzegorza Palki w W-wie
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Samorządowy Lider Edukacji
W środę, 27 listopada w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie Gmina Miasto Płońsk otrzymała certyfikat „Samorządowy Lider 
Edukacji” przyznany w III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji 
Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Ekspertów 
reprezentujących środowiska akademickie. 
Dokumenty poświadczające 

pozytywny wynik postępowania 
akredytacyjnego przeprowadzo-
nego przez Fundację Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyż-
szego wręczono przedstawicie-
lom 52 gmin i powiatów, które 
wyróżniają  się osiągnięciami w 
dziedzinie rozwoju oświaty, pro-
pagowaniu wysokich standar-
dów edukacyjnych i budowaniu 
podstaw gospodarki wiedzy na 
poziomie lokalnym. 

Certyfikaty przyznawane są 
dwuetapowo – na podstawie 
audytu formalnego i audytu 
merytorycznego. W pierwszym 
etapie eksperci badają formal-
no-prawne aspekty działalności 
samorządów oraz poprawność i 
jakość aplikacji akredytacyjnej. 
Duże znaczenie ma audyt mery-
toryczny. W trakcie jego trwania 
naukowcy analizują osiągnięcia 
samorządów i przyznają po-
szczególnym gminom i powia-
tom punkty rankingowe. Ocena 
odbywa się na podstawie: ra-
portów samooceny przygotowa-
nych przez samorządy, analizy 

dokumentacji (np. regulaminów 
stypendialnych, projektów eu-
ropejskich), badań społecznych 
przeprowadzanych w toku akre-
dytacji, informacji pozyskanych 
z instytucji publicznych, infor-
macji pozyskanych od środo-
wisk lokalnych, danych Syste-
mu Informacji Oświatowej itp.

Certyfikat „Samorządowy 
Lider Edukacji” przyznaje się 
gminom i powiatom, które uzy-
skały w procedurze certyfika-

cyjnej co najmniej 65 punktów 
na 100 możliwych.

Patronat honorowy sprawuje 
nad Ogólnopolskim Programem 
Certyfikacji Gmin i Powiatów 
Rzeczypospolitej Polskiej „Samo-
rządowy Lider Edukacji” prof. 
Jerzy Buzek – Przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego w la-
tach 2009 – 2012. 

Na podstawie informacji ze strony 
Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkol-
nictwa Wyższego.

Eco-Miasto
W czwartek, 19 września Urząd Miej-
ski otrzymał wyróżnienie oraz nagrodę  
w zorganizowanym przez Ambasadę Francji w Polsce i 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie konkursie Eco-Miasto. Nagrodę 
odebrała zastępca burmistrza – Teresa Kozera.
Płońsk otrzymał wyróżnienie 

za politykę w zakresie mobilności 
zrównoważonej – za innowacyjność 
i liczbę już zrealizowanych dzia-
łań w zakresie termomodernizacji. 
Oprócz tego Urząd Miejski w Płoń-
sku zdobył nagrodę ECO-Miasto 
2013 za politykę w zakresie budow-
nictwa ekologicznego. 

W tej kategorii, prócz wykona-
nych działań służących ochronie 
środowiska i ekologii, jury wzięło 
pod uwagę powstałe w Płońsku 
ścieżki rowerowe, a także nasze pla-
ny wybudowania kolejnych ścieżek 
w ramach zadania „Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej Płońska”. 
Nowe ścieżki powstaną w parku 
przy ulicy Kopernika, w parku 
600-lecia oraz w okolicy Rutek.

W gali, podczas której wręczano 
nagrody, wzięli udział m.in. Am-
basador Republiki Francuskiej w 
Polsce – Pierre Buhler, przybyła 
specjalnie na tę uroczystość – mini-
ster handlu zagranicznego Francji 

– Nicole Bricq oraz prezes zarządu 
NFOŚ i GW – Małgorzata Skucha, 
która podsumowała konkurs w na-
stępujący sposób:

 - Chcemy, aby coraz więcej samorzą-
dów realizowało projekty, które wpłyną 
pozytywnie na środowisko naturalne. 
Konkurs ECO-MIASTO pokazuje, że 
mamy już w Polsce wiele tego rodzaju 
przykładów.

Przed galą delegacje ze zwycię-
skich miast wzięły udział w uro-
czystym obiedzie zorganizowanym 
przez ambasadora Francji w Polsce.

Wśród nagrodzonych obok Płoń-
ska znalazły się m.in. takie miasta, 
jak: Warszawa, Zamość Kościerzy-
na i Ełk.

Celem konkursu jest propago-
wanie praktyk służącym zrówno-
ważonemu rozwojowi obszarów 
miejskich w takich dziedzinach, jak: 
publiczny transport, organizacja 
przestrzeni miejskiej, ograniczenie 
zużywania energii.

Nowa jakość kultury
Budowa nowego domu kultury powinna zostać 
zakończona do czerwca 2015 roku.

W 2008 roku Miejskie Centrum 
Kultury w  Płońsku ogłosiło kon-
kurs  architektoniczno- budow-
lany przebudowy obiektu wraz z 
zagospodarowaniem przyległego 
terenu i kompleksowego wyposa-
żenia obiektu. Inwestycja ma na 
celu  między innymi; przebudowę    
sali kina (podłoga, ściany, scena), 
przebudowę  instalacji (elektrycz-
nej, sanitarnej, wentylacyjnej, 
wodociągowej,  p. pożarowej  i 
innych),  pozyskanie nowych po-
mieszczeń (sala prób dla zespołów 
muzycznych –wytłumiona,  sala 
prób tanecznych z lustrami, drąż-
kami i podłoga baletową, studia 
nagrań), termomodernizację.

Całkowita wartość projektu  - 
12.918.780,25

Dofinansowanie ze środków 
unijnych w kwocie  - 9.417.446,17

Wkład własny - 3.501.334,08
Kino – koszty niekwalifikowane  

-  1.839.431,81
Dofinansowanie ze środków 

unijnych  85% kosztów 
kwalifikowanych.

Wniosek złożony w naborze  
maj/czerwiec 2009 r.  Konkurs 

zamknięty z preselekcją  
(2 etapy).

Informacje ogólne o projekcie: 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego 

2007-2013.
Numer i nazwa Priorytetu RPO 

WM: 05.00.00 - Priorytet V.-  
Wzmacnianie roli miast   

w rozwoju regionu.
Numer i nazwa Działania 
w ramach priorytetu RPO 

WM: 05.02.00 Działanie 5.2. 
Rewitalizacja miast.

 
8 maja 2013 roku została pod-

pisana umowa z Mazowiecką 
Jednostką Wdrażania Programów 
Unijnych na finansowanie pro-
jektu w kwocie, o której mowa 

powyżej, a w październiku 2013 
roku podpisany został aneks 
wydłużający czas realizacji in-
westycji do czerwca 2015 roku. 
Wydłużenie terminu realizacji 
inwestycji wynika z konieczności 
opracowania nowej dokumentacji 
projektowej, gdyż projekt z 2008 
roku z różnych względów (archi-
tektonicznych, technologicznych 
i funkcjonalnych) nie przystawał 
do nowej rzeczywistości. W sta-
rym projekcie zamiast kina cy-
frowego zaplanowano projektor 
analogowy, a sala kinowa miała 
być pomniejszona o scenę, którą 
przewidziano w miejscu dzisiej-
szej sali widowiskowej. W ten 
sposób zabrakłoby miejsca na 
dużą salę taneczną i nie byłoby 
jednej dużej (na około 300 miejsc) 
sali kinowo-teatralnej. Nowy pro-
jekt zakłada rozbudowę MCK od 
strony ul. Płockiej oraz od strony 
dziedzińca. W dobudowanych 
pomieszczeniach mieścić się bę-
dzie sala wystawowa (galeria) 
oraz sale prób dla orkiestry, któ-
ra obecnie ćwiczy w siedzibie 
Powiatowej Straży Pożarnej. Do 
końca 2013 roku ogłoszony zosta-
nie przetarg na wyłonienie wyko-
nawcy przebudowy MCK. Budo-
wa powinna zostać zakończona 
do czerwca 2015 roku. 

Pieniądze na turystykę
W grudniu w Delegaturze Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i 
Andrzej Pietrasik podpisali umowę o dofinansowa-
nie projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności tury-
stycznej Płońska”.
Przedmiotem trwającego od 1 

sierpnia 2013 r. projektu jest realizacja 
10 działań mających zwiększyć atrak-
cyjność turystyczną miasta:  

- budowa ścieżek rowerowych w 
parkach przy Kopernika, Żołnierzy 
Wyklętych, przy Rutkach, oraz w 
parku jordanowskim o łącznej długo-
ści 5 377 mb,
- zrealizowany już zakup i montaż 
siłowni zewnętrznej przy ulicy Ko-
pernika,
- zakup ławek parkowych oraz koszy 
na śmieci,
- oznakowanie płońskich zabytków i 
miejsc pamięci, czyli tzw. System In-
formacji Miejskiej,
- przygotowanie pomieszczenia na 
Centrum Informacji Turystycznej,
- opracowanie i druk broszur tema-
tycznych o płońskich zabytkach i 
szlakach turystycznych w języku pol-
skim i angielskim – Szlakiem Sienkie-
wicza, Szlakiem Dawida Ben Gurio-
na, Szlakiem J.W. Jędrzejewicza,
- opracowanie i wydruk planów mia-
sta,

- opracowanie i wydruk pakietu wi-
zytówek przedstawiających Płońsk,
- wydanie albumu w polskiej i an-
gielskiej wersji językowej pt. „Płońsk 
dawniej i dziś”,
- budowę strony internetowej.

Projekt zostanie zrealizowany do 
końca przyszłego roku.

Wartość projektu to 1 012 908,63 zł, 
wysokość dofinansowania 499 971,70 zł.     

Podpisanie umowy

Wizualizacja podglądowa nowego  
domu kultury
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Pewne problemy należy odłożyć 
na następny okres, albowiem 
duży pośpiech będzie miał 
nieprzyjazne konsekwencje w 
domu. Zaplanuj sobie i najbliż-
szym kilkudniowy wypoczynek. 
Bardzo polecane są ciepłe kraje, 
jeśli od dawna brakuje Ci słońca. 
Nie organizuj sobie kąpieli pod 
gołym niebem nawet, jeśli wska-
zana temperatura wody będzie 
wystarczająco ciepła. Dla part-
nerów zakochanych pozytywna 
przepowiednia: wystąpi ocie-
plenie w Waszych obustronnych 
relacjach. 

BARAN

Jeżeli coś pogorszyło się w życiu 
zawodowym Bliźniąt to razem 
z następnymi weekendami za-
rysuje się świeży, przychylny 
motyw. Jeśli dokuczały Ci jakie-
goś rodzaju dolegliwości natury 
fizycznej, pod koniec weekendu 
winny zakończyć się. Zbliżające 
się doby to dobry okres aby skoń-
czyć wszystkie zgrzyty. Staraj się 
poświęcać znacznie więcej czasu 
bliskiej Ci osobie. Musisz zda-
wać sobie sprawę z tego, że życie 
jest tylko jedno i nie powinno się 
marnować go na awantury.

BLIŹNIĘTA

Ten tydzień to dla Byka szcze-
gólny okres w sferze miłosnej. 
Pozytywna energia Saturna i 
Jowisza pomoże odnieść Ci suk-
ces - musisz się tylko postarać i 
nie przegapić szansy. Będzie to 
tydzień pełen wielu ciężkich po-
stanowień, dlatego należy z dużą 
dbałością podchodzić do ofero-
wanych propozycji . Rozpoczyna 
się okres zdobywania świeżych 
informacji. Zaczniesz stawiać 
dręczące i zarazem ambitne py-
tania przełożonym. Nie obawiaj 
się dopytywać pamiętając o mak-
symie, że kto pyta, nie błądzi.

BYK

Miniony okres czasu był dla 
Ciebie nie pomyślny, z tego 
powodu spróbuj utrzymać 
ostatnią pozycję. Gwiazdy są 
z Tobą, jeżeli weźmiesz ich 
cudowną energię i ruszysz 
wzmocniony nią będziesz w 
stanie zdobyć wiele. Pierwsze 
doby zbliżającego się okresu 
nie będą się niczym wyróżniać 
i będą dość monotonne, lecz z 
dnia na dzień wszystko się po-
prawi. Istotne rzeczy zyskają 
znaczenia i wszelkie kłopoty 
staną się dziecinne proste.

KOZIOROŻEC

W pracy zawodowej wypatruj 
korzystnych pomysłów, bo masz 
perspektywę, aby zamknąć kwe-
stie z pozoru nie do zrealizowa-
nia. Nie patrz na innych, rób co 
do Ciebie należy. Zazdrośni będą 
podkładać Ci nogi, aczkolwiek 
specyficzne ułożenie Wenus 
pomoże Ci i osiągniesz sukces. 
Przez kilka nadchodzących dni 
sprawność Lwa mocno spadnie, 
gazem pospiesz do najbliższego 
hipermarketu po jakieś tabletki 
i dobre suplementy diety. Nale-
żyte menu na stole to podpora 
idealnego nastroju.

LEW

Przyszły tydzień przyniesie Ci 
wiele nowych wyzwań, po-
winno się więc optymistycznie 
usposobić oraz z ufnością spo-
glądać w przyszłość. W najbliż-
szym tygodniu przybędzie do 
Panny świeża idea, która pomo-
że rozwikłać nie duże proble-
my. Na rozwiązanie pewnych 
projektów należy poczekać, na 
bardziej wpływowe zestawienie 
Merkurego i Neptuna. Jeżeli coś 
zamknęło się w życiu prywat-
nym Panny to wraz z kolejnymi 
tygodniami zacznie się świeży, 
życzliwy temat.

PANNA

Nadchodzący tydzień nie sta-
nie się najlepszy dla stanu konta 
Raka. Ściśle kontroluj wydatki, 
poprawa w finansach nastąpi 
w niedzielę, prawdopodobnie 
będzie to podwyżka. W sferze 
zawodowej wyglądaj intratnych 
projektów, ponieważ masz oka-
zję, aby ruszyć sprawy z pozoru 
nie do ruszenia. Miej na uwadze, 
że nie zawsze masz słuszność, 
z tego powodu oswój się z tym, 
zamiast aranżować bezsensowne 
sprzeczki z przyjacielem

RAK

Ryby to człowiek o ogromnej 
fantazji, pełen dobrej mocy, nie 
potrafiący przebywać w jednym 
miejscu, taki już jest. Jeżeli bę-
dzie pamiętać o tym co napraw-
dę ważne w jego życiu uda mu 
się zaliczyć następny okres do 
szczęśliwych. Ryby może sta-
rać się wykorzystać to na swo-
ją korzyść, dzięki czasowemu 
układowi konstelacji środku 
tygodnia dostanie szansę de-
finitywnie zakończyć trudną 
kwestię.

RYBY

Nie dopuść, by prywatne spra-
wy były treścią konwersacji w 
miejscu zatrudnienia - ponieważ 
może to niekorzystnie wpłynąć 
na Twoją pozycję w firmie. Jo-
wisz, który systematycznie do-
starcza szczęście Skorpionowi, 
w nadchodzącym tygodniu nie 
będzie tak szczodry, przygotuj 
się na duże rozczarowanie. Gdy 
doskwierały Ci jakieś kłopoty 
natury fizycznej, na początku 
weekendu powinny zakończyć 
się

SKORPION

Nadciągający tydzień nie bę-
dzie zbyt dobry dla stanu konta 
Strzelca. Szczegółowo kontroluj 
wydatki, poprawa stanu konta 
będzie za kilka dni, być może 
będzie to pożyczka. Zafunduj 
sobie przynajmniej tygodniowy 
wypoczynek. Bardzo korzyst-
ne będą słoneczne kraje, szcze-
gólnie jeśli od dawna brakuje 
Ci opalenizny. Jednak unikaj 
kąpieli w tzw. otwartych akwe-
nach nawet, jeśli wskazana tem-
peratura wody wyda Ci się od-
powiednia. 

oba marsjańska trwa 24 godzin 
37 minut.

Dokładnie jak odciski palców, 
odcisk języka jest niepowtarzalny.

Do palenia papierosów wraca 
40% osób którym usunięto struny 
głosowe z powodu raka krtani.

Drugie na świecie biuro podróży 
powstało we Wrocławiu w roku 
1863.

Dżuma zabiła w 1348 roku jedną 
trzecią ludności Europy.

Dwa gatunki ssaków - dziobak 
i kolczatka - składają jaja, oba za-
mieszkują Australię.

Efekt czerwonych oczu na zdję-
ciach powstaje na skutek przefil-
trowania światła odbitego od siat-
kówki przez naczynia krwionośne.

Eminem czyli Marshall Mathers 
do połowy 2005 roku sprzedał 
łącznie 29 milionów płyt, na któ-

Turysta jedzie samochodem przez 
Rosję, grzeje ile droga pozwala, 
nagle zatrzymuje go drogówka. 
-No, nieładnie panie kierowco, 
nieładnie, dwukrotne przekroczenie 
prędkości,
musicie napisać pisemne 
usprawiedliwienie....
-Ale jak to? To nie mandat?
-Nie, nie, usprawiedliwienie. 
Pisemne. Po rosyjsku.
-Ale ja nie znam Rosyjskiego!
-No to się musicie nauczyć.
Gość wziął 20$, włożył w prawo 
jazdy i podał policjantowi. Policjant 
wziął,
otworzył i mówi:
-I wy nie znacie rosyjskiego? A 
już pół usprawiedliwienia żeście 
napisali...

- - - - - - - - -

Gazda Walek wziął teściową na 
ręce i zaniósł ją w góry. Stojąc nad 
przepaścią tak do niej mówi: 
- Franek od Bachledów rarąbał 
swoją teściową siekierą,Bronek od 
Gąsieniców swoją udusił.... A jo 
cie puszczom wolno!.

- - - - - - - - -

Polak, Rusek i Niemiec 
wystartowali w zawodach 

rych zarobił około 350 mln dola-
rów.

Entuzjaści programujący kom-
puter Atari ST dokonali rzeczy 
nieprzewidzianych przez jego 
konstruktorów.

Fale morskie wysokości 30 me-
trów powstają gdy szybkość wia-
tru zrówna się z szybkością roz-
chodzenia fal - dochodzi wtedy 
do zjawiska rezonansu w wyniku 
czego woda przejmuje całą energię 
wiatru.

FERRARI FXX - samochód wy-
ścigowy, 6-litrowy silnik, 800 koni 
mechanicznych, cena ok. 6 milio-
nów złotych. Sprzedawany był 
tylko dla „wybrańców”, dokładnie 
dla 29 osób, można nim jeździć tyl-
ko po torze wyścigowym.

Figurka Wenus z Bereket Ram 
na wzgórzach Golan (Izrael) jest 
uznawana z najstarszą kobiecą fi-
gurkę, powstała między 800 tys. a 
233 tysiące lat temu.

wbijania gwoździa głową. 
Pierwszy był Polak - wbił 
gwoździa jednym uderzeniem 
głowy. Drugi był Rusek - wbił 
gwoździa dwoma uderzeniami 
głowy. Trzeci zawodnik - 
Niemiec wbił gwoździa trzema 
uderzeniami głowy. Nazajutrz 
gazeta podaje: „Wygrał Polak, 
drugi był Niemiec. Ruska 
zdyskwalifikowano za wbicie 
gwoździa nie tą stroną”.

- - - - - - - - -

- Panie doktorze, jaką gimnastykę 
należy stosować przy otyłości?
- Przede wszystkim musi pan 
wcześniej wstawać.
- Z łóżka?
Nie, od stołu!

- - - - - - - - -

-Cześć sąsiedzie, przez Twoją 
córkę, właśnie wleciałem autem w 
Twój płot. 
-To niemożliwe! Moja córka jest 
u siebie na górze i właśnie się 
szykuje do szkoły.
-Wiem, nie zasłoniła okna.

- - - - - - - - -

Hrabia pyta Jana: 

- Janie czy nasz telewizor ma 
metalowe drzwiczki?
- Nie, panie hrabio!
- Cholera! Przez cały wieczór 
patrzyłem w kominek!!!!

- - - - - - - - -

Kelnerka przynosi zamówione 
pączki. Siedzący przy stoliku 
dziękuje: 
- Całuję rączki za te dwa pączki.
Po chwili kelnerka przynosi 
ciastka i słyszy od uprzejmego 
klienta:
- Za te ciasteczka całuję w 
usteczka.
Słysząc to, jakiś gość podpowiada:
- Zamów jeszcze zupę...

- - - - - - - - -

Mama mówi do synka: 
- Jasiu, dlaczego już się nie bawisz 
z Kaziem?
- A czy ty mamusiu chciałabyś się 
bawić z kimś, kto kłamie, bije i 
przeklina?
- Oczywiście, że nie.
- No widzisz. Kaziu też nie chce!

STRZELEC 

Pierwsze doby zbliżającego się 
okresu nie wniosą niczego no-
wego i okażą się dość monoton-
ne, jednak z godziny na godzinę 
wszystko zacznie się zmieniać. 
Istotne rzeczy nabiorą rozmachu 
i kłopoty okażą się banalne. Gdy-
by coś zamknęło się w życiu pry-
watnym Wagi to z następnymi 
tygodniami zarysuje się nowy, 
życzliwy temat. Uważaj często 
pierwotne wrażenie odnośnie 
nieznajomej postaci może być 
nieprawdziwe, dlatego zachowaj 
uwagę.

WAGA

Planety są z Tobą, jeżeli użyjesz 
ich siłę i rzucisz się w wir wyda-
rzeń wraz z nią będziesz w stanie 
zdobyć wiele. Wodnik to ktoś o 
wielkiej fantazji, pełen dodatniej 
mocy, nie umiejący wytrzymać w 
tym samym miejscu, taki już jest. 
Jeżeli nie zapomni o tym co na-
prawdę ważne w jego życiu uda 
mu się zaliczyć najbliższy okres 
do udanych. Niektóre zadania 
koniecznie trzeba przesunąć na 
następny okres, gdyż duży po-
śpiech będzie miał negatywne na-
stępstwa w kontaktach z rodziną.

WODNIK

Śmiech to zdrowie Ciekawostki z 
Polski i świata

Horoskop na GRUDZIEŃ 2013
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Podsumowanie 2013 roku
Święta i koniec roku skłaniają do podsumowań. I chyba tak uczynię. Hm! Jak by tu podsumować?

Okiem wydawcy

Drogi Święty Mikołaju w tym 
roku raczej byłem grzeczny. Udało 
mi się prawie spełnić wszystkie po-
stanowienia noworoczne. No dobra 
jedno jest w trakcie realizacji, ale 
założenie było takie, że i tak będzie 

zrealizowane w roku 2014. Więc nie 
mam opóźnienia.

Publicznie ogłaszałem, co mam 
zamiar zrobić i prawie się udało.

rozdrażnienia. A pamiętajmy, że w 
przyszłym roku czekają nas dwa 
razy wybory: w maju do Europarla-
mentu, a w październiku samorzą-
dowe zarówno te gminne, powiato-
we jak i regionalne. Jestem ciekaw 

Głównym moim postanowieniem 
było nie denerwować się bez sensu 
i ponad miarę. Spokój, który zyska-
łem był nieoceniony. I nawet per-
manentna kampania wyborcza w 
polskich mediach nie powodowała 

czy przyniosą one nowe rozdanie 
czy jednak zapewnią stabilizację. W 
każdym bądź razie będzie się działo.

Udało mi się w tym roku zaanga-
żować w nowy projekt tworzenia 
stowarzyszenia. Udało mi się zostać 
członkiem jego zarządu. A teraz je-
steśmy na etapie tworzenia strategii 
jego funkcjonowania. Jest to projekt 
powołania stowarzyszenia zrzesza-
jącego ludzi zajmujących się na co 
dzień sprawami kontroli zarządczej. 
Zobaczymy, co z tego wyjdzie.

Ostatni rok również pokazał mi, 
że jeśli mogę na kogoś liczyć to na 
rodzinę.

I tym akcentem chciałbym zakoń-
czyć bieżący rok życząc Państwu 
właśnie rodzinnych, ciepłych świąt. 
I chociaż może Mikołaj przyniesie 
w tym roku trochę tańsze prezenty 
to każdy z nas wie, że największym 
prezentem jest wspólne świętowa-
nie.

Wszystkiego dobrego w Nowym 
2014 Roku - oby ten straszny kryzys 
już poszedł precz …

Marcin Łobko
lobko.pl
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Klucz do Apokalipsy
Książka reklamowana, jako polska odpowiedź na „Kod Leonarda 
da Vinci” Dana Browna. Ale tak nie jest. Obie książki oprócz tego, 
że nawiązują do początków chrześcijaństwa niewiele mają ze 
sobą wspólnego.

Marcin Wolski

„Klucz do Apokalipsy” za-
czyna się klasycznie – młody 
polski płetwonurek Robert 
Mirski w czasie jednej z pod-
wodnych eskapad odkrywa 
zalaną jaskinię.  Znajduje w 
niej pokrytą tajemniczym pi-
smem tablicę i zmumifikowa-
ne zwłoki. Od tego momentu 
jego życie zmieni się diame-
tralnie. Zostanie porwany i 
oswobodzony, postrzelony 
i torturowany. Zakocha się, 
będzie zdradzony, a przede 
wszystkim pozna zagadkę 
tablicy. 

Jakie niezwykłe przesłanie 
kryje tajemnicza marmurowa 
płyta odnaleziona pod grec-
ką wysepką Patmos? Kto jest 
jej autorem? Czy człowiek 
może rzucić wyzwanie Bogu 
i zapewnić sobie nieśmier-
telność? Odpowiedzi na te i 
inne pytania znajdziecie w 
powieści Marcina Wolskiego 

- thrillerze pełnym niesamo-
witych zwrotów akcji i nie-
przewidywalnych rozwiązań. 

Polecam, bo książkę czyta 
się szybko, a po zakończeniu 
zostaje zawód, że już się skoń-
czyła.                  MŁ

www.mckplonsk.pl
e-mail:  

mck_plonsk@poczta.onet.pl

Zobacz nas na facebooku:  
www.facebook.com/MCKPlonsk 

Ostatnie seanse w kinie  
analogowym 

,,Przepis na miłość’’
20 XII - godz. 16 i 19
22 XII – godz. 16.30 i 19 
produkcja: Francja/Belgia
gatunek: komedia romantyczna, 
80 min. 
reżyseria: Jean-Pierre Ameris 
scenariusz: Jean-Pierre Ameris 
obsada: Benoit Poelvoorde, Isbelle 
Carre, Lorella Cravotta

On jest właścicielem upadającej 
fabryki czekolady, który umiera 
ze strachu na myśl o rozmowie z 
kimś obcym. Ona zna jeden z naj-
lepszych przepisów na czekoladki, 
ale jest zbyt nieśmiała, żeby wyja-
wić swój sekret. Tych dwoje mo-
głoby stanowić idealną parę. Gdy-
by tylko któreś z nich odważyło się 
zrobić pierwszy krok.

Zapraszamy do Poczekalni  
Filmowej. Seanse bezpłatne!

21 grudnia, Poczekalnia kina
godz. 16 - To właśnie miłość                    
godz. 18 - To wspaniałe życie

WYSTAWY 
• Galeria ,,P’’, ul. Płocka 19, 

czynna od poniedziałku do 
piątku w godz. 10– 16.   

Zapraszamy na wystawę prac 
,,maluchów”   i ,,starszaków”  pra-
cowni ,,Bez Ram”.

ZBIGNIEW JASKIERSKI 
„MALARSTWO’’

Zapraszamy od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 - 16.00

Pracownia Dokumentacji Dzie-
jów Miasta, ul. Płocka 19, tel. 
23 662 34 82 (do godz.16.00), 
603 114 569 (po 16.00), fax  23 662 
90 63  

e-mail: 
prac_dok_plonsk@wa.home.pl  

Zaprasza do korzystania ze zbio-
rów płońskich:
- materiałów i opracowań, 
- publikacji prasowych i tekstów 
naukowych, 

- informacji o Płońsku dawnym i 
obecnym, 
- zbiorów prasy płońskiej (dawnej 
i obecnej), 
- wspomnień i relacji mieszkań-
ców Miasta, 
- zbioru prac naukowych Płońsz-
czan, 
- zbioru informacji o miejscach 
pamięci i najstarszych zabytkach 
Miasta i Ziemi Płońskiej, 
- zdjęć dawnego i obecnego Płoń-
ska, 
- zdjęć i dokumentów najstarszych 
rodzin płońskich.

Czytelnia Pracowni czynna jest 
w poniedziałki, wtorki, czwartki 
i piątki od 9.00 do 16.00 (środy są 
dniami wewnętrznymi Pracowni). 

Osoby spoza Płońska pragnące 
skorzystać ze zbiorów, a niedyspo-
nujące wolnym czasem w godzi-
nach pracy czytelni, proszone są 
o kontakt telefoniczny z numerem 
23/662-34-82 (do godz. 16.00) lub 
603-114-569 (po godz. 16.00), celem 
ustalenia dogodnej dla nich pory 
w godzinach popołudniowych lub 
w sobotę. 

WYDARZENIA 2013
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY  

W PŁOŃSKU
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Zmienne warunki na drogach 
Nieuchronnie zbliża się do nas zima. Zmienna pogoda (opady deszczu, śniegu 
i  gołoledź) ma duży wpływ na warunki panujące na drogach. Do zimy trzeba 
przygotować nie tylko samochód.  Zmienić należy też swój styl jazdy.

Zimowa aura

Zima to nie tylko opady śniegu, 
marznącego deszczu, lód i śnieg 
na drogach. Zmienne warunki at-
mosferyczne potrafią zaskakiwać. 
Na pewno niejeden kierowca się o 
tym przekonał przy okazji pierw-
szych opadów śniegu i śliskiej 
jezdni. Do takich zmian powin-
niśmy przygotować samochody. 
Między innymi zmieniając opony 
na zimowe, które dzięki materia-
łowi z jakiego są wykonane, na śli-
skich nawierzchniach, wykazują 
lepszą przyczepność do podłoża. 
 
Wymienić należy również płyn w 
spryskiwaczach, na zimowy. Letni 
płyn w niskich temperaturach zama-
rza i spryskując nim szybę czołową 
pojazdu, kierujący całkowicie straci 
widoczność w kilka sekund. Wybie-
rając zimowy płyn do spryskiwaczy 
należy zwrócić uwagę na temperatu-
rę jego zamarzania (minimum -20°C). 
 
Pamiętajmy, że do warunków pa-
nujących na drogach trzeba dostoso-
wać swój styl jazdy. Należy jeździć 

wolniej, ostrożniej i zachowywać 
bezpieczną odległość od poprze-
dzającego pojazdu. Gwałtowne ha-
mowanie lub próba szybkiej zmiany 
kierunku ruchu, mogą zakończyć 
się poślizgiem. Jeszcze przed roz-
poczęciem jazdy, należy oczyścić 
pojazd ze śniegu i lodu, aby śnie-

giem spadającym z naszego pojaz-
du,  nie sprawić przykrej „niespo-
dzianki” osobom jadącym za nami. 
 
Apelujemy do wszystkich kierow-
ców o rozwagę i zdrowy rozsądek 
podczas jazdy.

(POL)

Najpierw szkolenie, potem komputer
Od 28 listopada do 17 grudnia trwały szkolenia dla uczestników projektu pn. 
„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim”, a na ich 
zakończenie beneficjenci otrzymali sprzęt komputerowy.

Walka z wykluczeniem

Od 28 listopada do 17 grud-
nia trwały szkolenia dla 
uczestników projektu pn. „Li-
kwidacja barier wykluczenia cy-
frowego w Powiecie Płońskim”, 
a na ich zakończenie beneficjenci 
otrzymali sprzęt komputerowy. 
Projekt realizowany przez powiat 
płoński rozpoczął się już kilka mie-
sięcy temu. Przypomnijmy, że jego 
głównym celem jest ograniczenie 
wykluczenia cyfrowego uczniów 
szkół prowadzonych przez powiat, 
będących w trudnej sytuacji mate-
rialnej, uczniów niepełnosprawnych 
także ze szkół powiatowych i z ro-
dzin zastępczych. Wartość całego 
projektu to prawie 1 mln 150 tys. zł 

i jest on w 100% sfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego z Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Zgodnie z projektem 
zakupiono 120 zestawów sprzętu 
komputerowego. Uczestnicy- bene-
ficjanci projektu otrzymali laptopy, 
drukarki wraz z oprogramowaniem 
i modemem, zapewniającym dostęp 
do Internetu, o łącznej wartości ze-
stawu ponad 4,5 tys. zł. Sprzęt jest 
użyczany a więc stanowi nadal wła-
sność powiatu. W obowiązkowych 
dwudniowych szkoleniach wzięło 
udział 170 osób - 120 uczestników i 
50 rodziców zastępczych. Szkolenia 
prowadzone przez zewnętrzną fir-

mę, obejmowały praktyczną obsługę 
komputera, osprzętu i naukę korzy-
stania z Internetu. Opłaty związane 
z zapewnieniem dostępu do Interne-
tu przez dwa lata pokrywane są ze 
środków unijnych a przez kolejne 5 
lat ponosić je będzie powiat płoński. 
W przyszłym roku w ramach, tzw. 
działań koordynacyjnych zakupione 
zostanie także 30 sztuk zestawów 
komputerowych dla: Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- Wychowawcze-
go w Jońcu - 6 sztuk, Zespołu Szkół 
w Czerwińsku - 10 sztuk, Zespołu 
Szkół Nr 3 w Płońsku - 8 sztuk i po 
3 zestawy dla DPS Karolinowo i Po-
radni Psychologiczno- Pedagogicz-
nej.                                               (powiat)
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