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Płońsk w czołówce na Mazowszu
Nasze miasto dwukrotnie znalazło 

się w dziesiątce I Konkursu 

Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 

Samorządu Terytorialnego  

w województwie mazowieckim.

Zestawienie zostało opracowane 

przez prof. dra hab. Eugeniusza 

Sobczaka i Michała Staniszewskiego 

z Politechniki Warszawskiej. 

>>> CZYTAJ NA STR. 8
Body od burmistrza

Benedykt Nowakowski 
uzupełni skład rady

Zachęcamy do polubienia i obserwowania profilu miasta na portalu społecznościowym Facebook 
 Urząd Miejski Płońsk i Zatrzymaj się w Płońsku oraz do śledzenia strony internetowej www.plonsk.pl  

Kandydat Porozumienia Samorządo-
wego Ziemi Płońskiej otrzymał 62 
głosy w wyborach uzupełniających 
do Rady Miejskiej i tym samym  
zastąpi Magdalenę Dobrzyńską, któ-
ra kilka miesięcy temu złożyła man-
dat radnej z okręgu nr 3.

 Na drugim miejscu - z wynikiem 
54 głosów – znalazła się Małgorzata 
Mucha z komitetu Lepsze Oblicze Samorządu, a na trzecim –  
z 10 głosami – Robert Kożuchowski.

Frekwencja wyniosła 17,5 proc.

Ranking nie przewidywał podziału na wielkość miast. Oznacza to, że Płońsk znalazł się w tej samej 
grupie, co największe miasta Mazowsza – Warszawa, Płock czy Radom i został sklasyfikowany na 
wysokim 8. miejscu. 

W zestawieniu było branych pod uwagę 15 wskaźników, m.in. wydatki majątkowe inwestycyj-
ne per capita, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, liczba osób pracujących na 
1000 mieszkańców, procent ludności objętej wodociągami, kanalizacją i korzystających z oczysz-
czalni ścieków (tu Płońsk może pochwalić się wynikiem prawie 100 proc.), liczba absolwentów po-
nadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców, a także procent radnych z wyższym wykształceniem.

Bardzo dobry wynik to 5. miejsce Płońska w tym samym zestawieniu i kategorii, ale poświęco-
nym dynamice wzrostu liczby osób pracujących w okresie 2003-2015. Z danych przedstawionych  
w rankingu wynika, że w 2003 roku na 1000 mieszkańców pracowało 254,51, jedenaście lat później 
– 319,59, a w roku 2015 – 326,02. Wzrosła też liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkań-
ców. W 2003 r. było ich 99,77, w 2014 – 116,58, a w 2015 – 117,03. 

Dokładne zestawienie można znaleźć na stronie https://anagmis.wordpress.com/ oraz 
http://www.mazovia.pl/…/art,5770,dyskusja-o-zrownowazonym-rozwoju-mazowsza.html

 
Wyniki rankingu zostały zaprezentowane podczas konferencji na temat zrównoważonego roz-

woju Mazowsza, która odbyła się 16 marca w Otrębusach.
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Podsumowanie konsultacji społecznych dot. budowy bloku 
komunalnego w ramach budownictwa czynszowego.

W wyniku przeprowadzonych przez Referat ds. Promocji, Konsultacji i Inicjatyw Społecznych konsultacji społecznych dot. budowy bloku komunalnego w ramach 
budownictwa czynszowego (Mieszkanie Plus) wypełnione zostały 243 ankiety, w tym: 114 w wersji online i 129 w wersji papierowej.

ŁĄCZNA ILOŚĆ ODDANYCH GŁOSÓW NA POSZCZEGÓLNE PYTANIA:

Konsultacje miały charakter ogólnomiejski. Trwały od 16 stycznia do 28 lutego 2017 roku. Formularze można było składać w jednej z poniższych form: ankiety online dostępnej na stronie www.plonsk.pl, e-mailem 

na adres: konsultacje@plonsk.pl oraz w formie pisemnej do urny znajdującej się w Kancelarii Urzędu, Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Płońsku, Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku.

W E R S J A  O N LI N E W E R S J A  PA PI E R OWA

1. Czy jesteś zainteresowany wynajęciem mieszkania w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”?

TAK - 111 NIE - 3 TAK - 127 NIE - 2

2. Czy jesteś zainteresowany najmem długoterminowym (bez dojścia do własności – wtedy mniejszy czynsz), czy też najmem z dojściem 
do własności (wtedy większy czynsz)?

NAJMEM DŁUGOTERMINOWYM – 20
NAJMEM Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI – 94

NAJMEM DŁUGOTERMINOWYM – 33
NAJMEM Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI – 96

3. Jaki miesięczny czynsz (bez opłat z tytułu dostawy i zużycia mediów) za 1m2 jesteś gotowy płacić, biorąc pod uwagę sytuację materialną 
swojej rodziny?

PONIŻEJ 5 ZŁ ZA 1M2 – 8
OD 5 DO 7,5 ZŁ ZA 1M2 – 21
OD 7,6 DO 10 ZŁ ZA 1M2 – 27
OD 10,1 DO 12 ZŁ ZA 1M2 – 20
OD 12,1 DO 15 ZŁ ZA 1M2 – 19
OD 15,1 DO 20 ZŁ ZA 1M2 – 12
OD 20,1 DO 25 ZŁ ZA 1M2 – 7

PONIŻEJ 5 ZŁ ZA 1M2 – 10
OD 5 DO 7,5 ZŁ ZA 1M2 – 32
OD 7,6 DO 10 ZŁ ZA 1M2 – 45
OD 10,1 DO 12 ZŁ ZA 1M2 – 12
OD 12,1 DO 15 ZŁ ZA 1M2 – 16
OD 15,1 DO 20 ZŁ ZA 1M2 – 12
OD 20,1 DO 25 ZŁ ZA 1M2 – 2

4. Obecnie zamieszkuję w:

LOKALU SOCJALNYM – 2
LOKALU KOMUNALNYM – 16
LOKALU SPÓŁDZIELCZYM – 27
LOKALU W ZASOBACH TBS-U – 1
WŁASNYM MIESZKANIU/ DOMU JEDNORODZINNYM – 20
INNYM LOKALU (PROSZĘ PODAĆ JEGO STATUS) – 48 ........................

LOKALU SOCJALNYM – 8
LOKALU KOMUNALNYM – 33
LOKALU SPÓŁDZIELCZYM – 34
LOKALU W ZASOBACH TBS-U – 9
WŁASNYM MIESZKANIU/ DOMU JEDNORODZINNYM – 10
INNYM LOKALU (PROSZĘ PODAĆ JEGO STATUS) – 35 ........................

5. Wynajęciem ilu pokojowego mieszkania (oprócz kuchni) jesteś zainteresowany?

1 POKÓJ – 4
2 POKOJE – 39
3 POKOJE – 56
4 POKOJE – 14
WIĘCEJ NIŻ 4 POKOJE – 1

1 POKÓJ – 6
2 POKOJE – 61
3 POKOJE – 53
4 POKOJE – 9
WIĘCEJ NIŻ 4 POKOJE – 0

6. Jaką powierzchnię powinno mieć wynajmowane przez ciebie mieszkanie?

MNIEJ NIŻ 30 M2 – 2
30 – 40 M2 – 14
40 – 50 M2 – 46
50 – 60 M2 – 52
WIĘCEJ NIŻ 60M2 – 0

MNIEJ NIŻ 30 M2 – 3
30 – 40 M2 – 36
40 – 50 M2 – 39
50 – 60 M2 – 47
WIĘCEJ NIŻ 60M2 – 4

W następnym numerze zaprezentujemy 
ulice, które chcemy wyremontować 

w ramach Płońskiego Programu Budowy 
Dróg Lokalnych.
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Od debiutu do rozwodu (1990-1992)
W pierwszych wyborach 

do płońskiego samorządu zwyciężył 

Komitet Obywatelski, a burmistrzem 

został Franciszek Gościniak. 

Po dwóch latach mieszkańcy 

zadecydowali o podziale na gminę 

miejską i wiejską.

Zaczynając od tego numeru, chcemy przedstawić na-
szym czytelnikom historię płońskiego samorządu 
miejskiego po roku 1990. Do tej pory okres ten nie 
doczekał się syntezy historycznej ani spójnej publi-
kacji. Cykl artykułów prezentowanych w "Gazecie 
Płońskiej" nie aspiruje do roli opracowania historycz-
nego. Nie uwzględnia z pewnością, m.in. ze względu 
na ograniczony materiał źródłowy i określoną obję-
tość poszczególnych "odcinków", wielu faktów i na-
zwisk, które zasługują na utrwalenie. Autor starał 
się dołożyć wszelkiej staranności, by nie urazić boha-
terów tamtych czasów ani też nie wypaczyć prawdy 
o przedstawionych wydarzeniach.

Specjalne podziękowania kieruję pod adresem Pani 
Mirosławy Krysiak i niezwykle uczynnego Zespołu 
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska za 
udostępnienie mi zbiorów. 

Korzystałem z archiwalnych numerów "Wiadomo-
ści Płońskich" oraz "Gazety Niezależnej". Filip Przed-
pełski.

Jak będzie?
Takim tytułem, 15 lutego 1990 roku, opatrzony zo-

stał tekst Jana Piskorskiego w drugim numerze "Wia-
domości Płońskich". Artykuł w 8 punktach wyjaśniał 
podstawowe uregulowania dotyczące samorządów, 
nad którymi pracował właśnie Senat. Znaleźć tam 
można definicje terminu "gmina", zakres jej zadań 
i kompetencji radnych, a także charakterystykę admi-
nistracji samorządowej, w tym burmistrza i zarządu. 
Pisemko (zdrobnienie wynikające z małego formatu 
"Wiadomości") ukazywało się w nakładzie 500-700 
egzemplarzy. Stało się pierwszym "nośnikiem" infor-
macji o nowym samorządzie, a także – w kontekście 
wyborów – miejscem prezentacji sylwetek kandyda-
tów do rady. 

Choć "Wiadomości" wydawane były pod patrona-
tem Komitetu Obywatelskiego, miały w swoim zało-
żeniu ułatwiać przepływ informacji, być otwarte na 
różne opinie i środowiska. Spełniały ponadto ważną 
funkcję edukacyjną i przygotowywały, o czym mowa 
wyżej, mieszkańców Płońska do pierwszych wybo-
rów samorządowych. 

Oprócz Jana Piskorskiego, na łamach "Wiadomo-
ści" pojawiały się nazwiska m.in. Romana Lusawy, 

Historia Samorządu Miejskiego po 1990 r. ‒ odcinek 1

I kadencja samorządu 
1990-1994
Zarządowi Miasta przewodniczyli:
− Franciszek Gościniak (1990-1992)
− Andrzej Pietrasik (1992-1994)

Radni:
1. Zygmunt Aleksandrowicz
2. Janusz Cymmer (1990-1992)
3. Janusz Czarnecki (1990-1992)
4. Krystyna Czerniawska
5. Kazimierz Dąbkowski
6. Marek Gołębiowski

7. Waldemar Gorzkiewicz
8. Franciszek Gościniak
9. Barbara Grabarczyk
10. Stanisław Gzylewski
11. Andrzej Ignaszewski
12. Aleksander Jarosławski (1990-1992)
13. Jan Kamiński
14. Jan Karolak
15. Andrzej Konstantinow
16. Paweł Koperski (1990-1992)
17. Ignacy Witold Korzeniowski
18. Jerzy Łazuga
19. Marian Michniewicz (od 1992)

20. Teofil Grzegorz Marszałek (1990-1992)

21. Andrzej Modliński (1992)
22. Andrzej Pietrasik
23. Józef Pilitowski
24. Jan Piskorski
25. Mirosław Popiołek
26. Krzysztof Sadowski
27. Andrzej Stolpa
28. Tadeusz Szcześniak
29. Stanisław Wasiak (od 1992)
30. Włodzimierz Wiśniewski
31. Henryk Zienkiewicz
32. Dariusz Żelasko (od 1992)

Edmunda Piotrowskiego, Grażyny Kurpińskiej, Euge-
niusza Dynka, księdza Romualda Jaworskiego – pro-
boszcza parafii św. Maksymiliana Kolbego i historyka 
dra Józefa Barańskiego. Swój tekst opublikował rów-
nież ówczesny naczelnik miasta i gminy Michał Szpila.

„Nudna” sesja
 – Dyskusji nie było prawie żadnej. Z obrad sesji wia-

ło nudą. Wolę Sejm! – relacjonowała pierwszą sesję 
płońskiej Rady Miejsko-Gminnej I kadencji samorzą-
du "Gazeta Niezależna", drugie – po "Wiadomościach 
Płońskich" – pismo ukazujące się na terenie miasta po 
1990 r. 

Kryjący się pod pseudonimem GaHa autor artykułu 
dzielił się jeszcze innymi wrażeniami:

 – Już po tej pierwszej sesji można zauważyć dwie 
istotne sprawy. Po pierwsze – układ sił w samorządzie, 
po drugie zupełną "świeżość" prowadzących i uczestni-
czących w sesji (...) mam na myśli brak obycia politycz-
nego i nieznajomość przepisów regulujących prowadze-
nie i uczestniczenie w sesji. 

Nic w tym dziwnego. Oto po raz pierwszy od mię-
dzywojnia w demokratycznych wyborach wyłoniono 

radnych. W większości ludzi niedo-
świadczonych politycznie, "świeżych" 
– jak zauważyły "Wiadomości", w więk-
szości niezaangażowanych w struk-
tury lokalne wcześniej. A do tego mło-
dych. Średnia wieku radnych wynosiła 
w momencie wyboru 41 lat (!). A przed 
czterdziestymi urodzinami w radzie 
zasiadało aż 12 na 28 rajców. Najwię-
cej "młodych" pochodziło z Komitetu 
Obywatelskiego, który w radzie miał 
większość – 17 mandatów – i mógł roz-
dawać karty przy obsadzaniu najważ-
niejszych stanowisk w samorządzie.

Frekwencja w pierwszych wyborach 
samorządowych wyniosła w Płoń-
sku niewiele ponad 37 proc., mniej niż 
w skali kraju. Oddano 6951 ważnych 

głosów, w tym 2611 na kandydatów KO.
Podczas pierwszego posiedzenia, 5 czerwca 

1990 r., przewodniczącym rady został wywodzący się 
z Komitetu Obywatelskiego Jan Piskorski, późniejszy 
poseł na Sejm RP. Jego zastępcami zostali Janusz Cym-
mer (radny-senior) oraz Andrzej Pietrasik – obecny 
burmistrz Płońska. Do zadań ówczesnej rady należało 
także wydelegowanie przedstawicieli do utworzone-
go właśnie Sejmiku Wojewódzkiego. Zostali nimi Kry-
styna Czerniawska i Franciszek Gościniak.

We wstępniaku drugiego numeru "Gazety Nieza-
leżnej" redakcja pisała:

 – Innym pytaniem, które zadają sobie mieszkańcy 
Płońska, jest: w jakim stopniu ci, których wybrali, będą 
w Radzie rzecznikami swoich wyborców, a w jakim par-
tii czy ugrupowania, do którego przyznawali się przed 
wyborami? 

I sama sobie udzieliła odpowiedzi:
 – Najlepiej byłoby, gdyby działalność radnych i ich 

decyzje były zawsze zgodne z oczekiwaniami wyborców 
i dobrem całej gminy.

Ciąg dalszy w kolejnym numerze gazety
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Ruszyły 
wiosenne 
porządki

10 542 wejścia na 

lodowisko! Taki wynik 

odnotowało MCSiR 

na zakończenie sezonu 

2016/2017. Więcej o ponad 

200 niż w roku poprzednim. 

W czasie ferii na łyżwach jeździły 
934 osoby, a w ramach wychowania fi-
zycznego aż 1743. Miejskie lodowisko 
było czynne od 19 grudnia 2016 r. do  
5 marca 2017 r.

Od czwartku, 9 marca 

pracownicy referatu 

obsługi targowisk 

sprzątają zaśmiecone 

tereny w mieście, 

Trakt Skarżyński, 

park na Poświętnem, 

a także – nienależący 

do miasta Płońsk, 

ale wymagający 

posprzątania – teren 

przy PKP. 

Zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych 

i fundamentowych, docieplenie pozostałych stropów 

z wymianą kasetonów od środka, docieplenie dachów, 

wymianę stolarki drzwiowej drzwi zewnętrznych, 

wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki aluminiowej, 

roboty towarzyszące przy pracach termomodernizacyjnych 

(w tym roboty elektryczne).

Wartość inwestycji: 980 70,00 zł
Wykonawca: firma ROBBUD z siedzibą w Raciążu.

Trwa termomodernizacja Miejskiego Centrum 
Sportu i Rekreacji

Podsumowanie  sezonu    łyżwiarskiego
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W stronę miasta zeroemisyjnego
W czwartek, 2 marca dzieci z klasy VI c ze Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza 

odwiedziły Urząd Miejski w Płońsku w celu zapoznania 

się z nowymi innowacyjnymi rozwiązaniami w systemie 

gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). 

Nowa siłownia i zabawki na Poświętnem

NASZE MIASTO

Uczniom został przedstawiony mikro 
– projekt „Płońsk w stronę miasta 
zeroemisyjnego”, realizowany przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej w Płońsku Sp. z o. o. we współ-
pracy z Gminą Miasto Płońsk, dzięki 
któremu w Urzędzie Miejskim został 
ustawiony pojemnik na odpady elek-
troniczne (IT), wzorowany na norwe-
skim systemie SAFEDROP. Uczniowie 
mieli możliwość pozostawić zużyty 
sprzęt elektroniczny.

Wszystkich zainteresowanych od-
daniem zużytego sprzętu elektronicz-
nego małego formatu (telefony komór-
kowe, tablety, karty pamięci, laptopy, 

Od piątku, 10 marca mieszkańcy Płońska mogą korzystać 

z nowego placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Osiedlu 

Poświętne (przy ul. Noakowskiego). 

Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego.  Zamontowa-
no 4 podwójne urządzenia - biegacz i twister, orbitek i wahadło, wiosła i stepper, 
drabinka i podciąg nóg oraz zabawki dla dzieci, w tym piramidę linową, podwój-
ną huśtawkę i 2 bujaki sprężynowe.

Koszt zakupu i montażu siłowni - 29 618,41 zł.
Koszt zakupu i montażu zabawek - 29 913,60 zł.

pendrive, nośniki cyfrowe CD, DVD, 
itp.) zapraszamy do Urzędu Miejskiego 
w Płońsku. 

Ponadto informujemy, że w płoń-
skim Punkcie Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (PSZOK) powstał 
punkt wymiany rzeczy używanych.
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Jeśli jesteś krzywdzony i potrzebujesz pomocy lub 

znasz kogoś, kto jej potrzebuje, pamiętaj, że w każ-

dej gminie działa system przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. Poniżej zamieszczone są dane kontakto-

we instytucji, do których możesz się zwrócić po pro-

fesjonalną pomoc. 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

(siedziba w Punkcie Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie)

ul. Św. M. Kolbe 9 | tel. 23 661 38 80, 23 662 30 90.

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH

(siedziba w Punkcie Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie)

ul. Św. M. Kolbe 9 | tel. 23 661 38 80, 23 662 30 90.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

ul. 1 Maja 3 | tel.  997, 112 lub  23/662 15 00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Św. M. Kolbe 9 | tel. 23 662 29 90

Dziecko – świadek przemocy w rodzinie
Dom to miejsce, w którym każdy 

powinien czuć się bezpieczny. 

Nie zawsze jednak tak jest. 

Czasem bywa miejscem cierpienia. 

Dzieje się tak, gdy członkowie 

rodziny doświadczają przemocy.

Krzywdzenie dzieci przez dorosłych sprawców prze-
mocy może przybrać różne formy. Może być krzywdze-
niem celowym, kiedy to rodzic atakuje dziecko słownie 
lub fizycznie. Sprawca przemocy może też wyrządzić 
dziecku krzywdę nie mając takiej intencji. Dzieje się 
tak między innymi w sytuacjach, gdy dziecko próbuje 
powstrzymać atak taty na mamę i samo przypadko-
wo zostaje przez niego uderzone. Krzywdzeniem jest 
również wykorzystywanie dziecka do kontrolowania 
partnera, np. wyciąganie od niego informacji, co robiła 
lub mówiła mama czy indukowanie mu, że przyczyną 
rozwodu są określone zachowania mamy.

Ale przemocą jest także stwarzanie środowiska, 
w którym dzieci są świadkami przemocy. Dzieci mogą 
być świadkami bezpośrednio lub dowiadywać się o niej 
widząc obrażenia na ciele krzywdzonego rodzica. Ba-
dania pokazują, że bycie świadkiem przemocy w ro-
dzinie, ma tak samo negatywny wpływ, jak fizyczne 
znęcanie się nad dzieckiem. W obu przypadkach dzieci 
doświadczają dotkliwego cierpienia, mimo że mogą nie 
okazywać tego otoczeniu i z pozoru zachowywać się 
normalnie.

Przemoc domowa zawsze wyrządza dziecku szkody 
– fizyczne, emocjonalne i poznawcze. Jej skutki zależą 
od wieku i stadium rozwojowego dziecka. Już niemow-
lęta wyczuwają, że w ich domu dzieje się coś złego. Gdy 
są świadkami przemocy źle sypiają, często płaczą, cho-
rują. W okresie niemowlęctwa najistotniejszą sprawą 
jest rozwój więzi emocjonalnych z osobami bliskimi 
i otoczeniem. Przemoc domowa przyczynia się do po-
wstania trudności w nawiązywaniu relacji i związków 
opartych na zaufaniu. Badania dodatkowo pokazują, że 
dzieci, które w ciągu pierwszych trzech lat życia były 
świadkami przemocy, w przyszłości częściej przeja-
wiają zachowania agresywne. 

Dzieci w wieku od 5 do 10 lat uczą się rozumienia 
ról społecznych i rodzinnych. Następuje również u nich 
intensywny rozwój poznawczy. Kiedy dziecko dozna-
je przemocy, bezpośrednio lub jako świadek, staje się 
przestraszone, drażliwe, może odczuwać bóle głowy, 
brzucha, mieć kłopoty z pamięcią, koncentracją uwagi 
i uczeniem się. To znacznie utrudnia mu opanowanie 
wiedzy i umiejętności szkolnych. Może również wejść 
w regresję i zacząć się zachowywać tak, jakby było 
znacznie młodsze, niż jest w rzeczywistości.

W przypadku nastolatków doświadczenie przemo-
cy domowej może zablokować dążenie do budowania 

relacji rówieśniczych. Dziecko staje się wówczas bier-
ne i wycofane. Może też tworzyć związki z kolegami, 
które będą nieudane, bo oparte na zaburzonych wzor-
cach rodzinnych. Bywa, że przykłady agresywnych za-
chowań przenosi na rówieśników. Często nie posiada 
umiejętności, które pomagałyby mu budować satys-
fakcjonujące relacje, np. empatii, umiejętności słucha-
nia, rozwiązywania problemów i konfliktów. 

Negatywne skutki zaburzenia przez sprawcę proce-
su rozwoju dziecka zaobserwować można też w posta-
ci różnych objawów psychicznych i fizycznych takich 
jak: lęk, zaburzenia nastroju, napady złości, zaburzenia 
snu i odżywiania, koszmary senne, moczenie nocne, 
objawy psychosomatyczne, np. bóle głowy, czy brzu-
cha. Dzieci te częściej mogą mieć problemy w szkole, 
mogą wagarować, pić alkohol lub używać narkotyków, 
stosować samookaleczenia, czy wchodzić w konflikty 
z prawem. 

Będąc świadkiem przemocy w swojej rodzinie, 
dziecko pozostaje w sytuacji konfliktu emocjonalnego. 
Zwykle czuje głęboką empatię wobec cierpienia i bólu 
doznawanego przez krzywdzonego rodzica oraz złość 
w stosunku do rodzica stosującego agresję. Ale może 
jednocześnie czuć pogardę do słabszego, podporząd-
kowanego rodzica i podziw dla stosowania siły przez 
agresora. Czuje się rozdarte między swoich rodziców. 
A gdy nie potrafi zintegrować swoich sprzecznych 
emocji, rozwiązuje wewnętrzny konflikt poprzez opo-
wiedzenie się po jednej ze stron. W ten sposób zmu-
szone jest do życia w konflikcie lojalności. Jeśli opowie 
się po stronie krzywdzącego ojca, prawdopodobnie po 
jakimś czasie przyjmie wyznawany przez niego świa-
topogląd, że życie jest dżunglą i trzeba dominować nad 
ludźmi, ponieważ ci są jego wrogami.

Życie dziecka w rodzinie przemocowej jest pełne 
obaw. Jest to strach uzasadniony, zrozumiały, ponie-
waż dziecko przeczuwa, że przemoc względem jego 

matki, prawdopodobnie przerodzi się 
w przemoc przeciwko niemu samemu. 
Obraz świata w psychice dziecka zo-
staje ukształtowany jako miejsce mało 
bezpieczne. Odczuwa w nim strach, 
poczucie bezradności, przygnębienie 
i nieufność. Nie widzi nadziei na zmianę 
sytuacji. 

 Przemoc to problem, który prze-
chodzi z pokolenia na pokolenie. Dzieci 
podpatrują osoby dorosłe i powtarzają 
ich zachowania. W ten sposób powiela-
ją wzorce wyniesione z domu. Chłopcy 
obserwujący przemoc domową, w doro-
słym życiu są częściej skłonni do podno-
szenia ręki na swoją partnerkę. Próbują 
wymuszać na niej posłuszeństwo i si-
łowo dochodzą swoich racji. Natomiast 
dziewczynki, które patrzą na bicie i po-
niżanie, wyrastają w przekonaniu, że 

taki model rodziny jest normalny. W dorosłym życiu 
częściej wiążą się z mężczyznami, którzy źle je traktu-
ją. Wikłają się w toksyczne związki, w których stają się 
ofiarami.

Doświadczenie bycie ofiarą lub świadkiem prze-
mocy w rodzinie, pozostaje w dzieciach na całe życie. 
Chcąc czy nie, wyrastają na dorosłych z cechami oso-
bowości, które predysponują je do bycia krzywdzonym 
lub krzywdzenia bliskich. Dlatego ogromnie ważne 
jest to, żeby chronić dzieci przed przemocą. Kluczowe 
znaczenie ma tu obciążenie sprawcy odpowiedzialno-
ścią za przemoc i zapewnienie osobom krzywdzonym 
ochrony. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem i jest 
karana na podstawie artykułu 207 kodeksu karnego.

PUNKT PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I POMOCY RODZINIE
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1. W sezonie 2016/2017 MCSiR odnotowało 10542 
wejścia na (???)

2. Nowy projekt realizowany przez mistrzynię „włącz 
aktywność z Małgorzatą (???)

3. W marcu ruszyły w naszym mieście (???) porządki

4. Ostatnio przeprowadzone (???) dotyczące budowy 

NAGRODY: T-SHIRT ORAZ 
PLUSZOWA SOWA

Od listopada 2017 r. realizowany jest  
w naszym mieście projekt „Witamy 
małych płońszczan”. Dzieci zameldo-
wane w Płońsku systematycznie otrzy-
mują imienne body z wyhaftowanym 
herbem miasta, zaś rodzice list gratu-
lacyjny.

Witamy małych mieszkańców Płońska.

Body od 
burmistrza

bloku komunalnego w ramach budownictwa 
czynszowego

5. W Urzędzie został ustawiony (???) na odpady 
elektroniczne 

6. Nowa (???) pojawiła się na Osiedlu Poświętne

Z LITER W ZAZNACZONYCH NA ZIELONO POLACH NALEŻY ODCZYTAĆ HASŁO. 
OSOBA, KTÓRA JAKO PIERWSZA 31 marca 2017 r. o godz. 9:00 DODZWONI SIĘ 

DO REFERATU DS. PROMOCJI, KONSULTACJI I INICJATYW SPOŁECZNYCH URZĘDU 
MIEJSKIEGO I PODA ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI WYGRA UPOMINEK. 

Numer telefonu 23 663 13 34

LAUREATKA KRZYŻÓWKI Z POPRZEDNIEGO WYDANIA 

– PANI ELŻBIETA SOKAL ODBIERA NAGRODY.


