
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU
 MAJ/CZERWIEC NR 4/2017 R.

>>> CZYTAJ NA STR. 8

Miasto 
pomaga 

powiatowi  

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  

Podczas sesji 25 maja radni 

rozpatrywali sprawozdanie 

finansowe burmistrza 

za 2016 rok. Udzielili mu 

również absolutorium, 

stwierdzając w ten sposób 

prawidłowe działanie 

finansowe miasta.

Burmistrz Płońska oraz skarbnik Ja-
nina Lusawa przed głosowaniem nad ab-
solutorium przedstawili radnym analizę 
budżetu z 2016 r. ze szczegółowymi wyli-
czeniami dotyczącymi dochodów i wydat-
ków (prezentacja dostępna na stronach 
www.plonsk.pl – przyp. red.). Andrzej Pie-
trasik poinformował też o inwestycjach, 
które zostały zrealizowane w Płońsku  
w minionym roku, m.in. o dokończeniu 
budowy ratusza, modernizacji ciągów 
pieszo-jezdnych przy Grunwaldzkiej i 
Młodzieżowej, termomodernizacji Miej-
skiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz 

Płońsk w czołówce Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów

Absolutorium dla burmistrza

W czwartek, 12 maja podczas 

Zgromadzenia Ogólnego Związku 

Powiatów Polskich wręczone zostały 

statuetki laureatom Ogólnopolskiego 

Rankingu Gmin i Powiatów.

Jak co roku, Jury organizowanego przez Związek Powia-
tów Polskich rankingu wybrało najlepsze, najbardziej roz-
wojowe samorządy.  Wśród nich znalazł się Płońsk, który 
zajął 2 miejsce.

Płońsk zajął również 2 miejsce w towarzyszącym Ran-
kingu Energii  Odnawialnej oraz po raz pierwszy otrzymał 
tytuł „Super Gmina”.

budowie sali sportowej przy Gimnazjum 
nr 2.

Za pracę w 2016 roku burmistrz dzię-
kował szefom i pracownikom miejskich 
jednostek – Urzędu Miejskiego, MCK, 
MCSiR, MOPS, ZGM, Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej, ZOPO, szkół i przedszkoli,  
a także miejskich spółek: PGK, PEC, ZDiM 
i TBS.

Zobacz, jak głosowali radni:
Podjęcie uchwały w sprawie absoluto-
rium dla Burmistrza Miasta Płońska  
z tytułu wykonania budżetu Miasta 
Płońska za 2016 rok.

ZA:
Małgorzata Adamska-Jasińska
Marek Adamuszewski

Arkadiusz Barański
Małgorzata Bidas
Alina Braulińska
Andrzej Kwiatkowski
Benedykt Nowakowski
Ewa Piątkowska
Agnieszka Piekarz
Mariusz Prusak
Grzegorz Przedpełski
Henryk Zienkiewicz
Maria Ziółkowska

PRZECIW:
Zygmunt Aleksandrowicz
Wojciech Bluszcz
Agnieszka Gzylewska
Marcin Kośmider
Krzysztof Tucholski
Marcin Uniewski

NIEOBECNA: 
Barbara Pawłowska

W głosowaniu nie wzięła udziału Ma-
rianna Żebrowska (po głosowaniu rad-
na zgłosiła do protokołu, że zagłosowa-
łaby „przeciw”).
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NASZE MIASTO

Drodzy Mieszkańcy Płońska,

rozpoczęliśmy bardzo ważne inwestycje w naszym mieście. To drogowa rewolucja, która kompleksowo 

poprawi warunki życia wielu płońszczan. Szczegółowy wykaz ulic znajdą Państwo w aktualnym numerze 

naszego biuletynu (str. 3).

Nieutwardzonych ulic osiedlowych jest w Płońsku około 40, a ich łączna długość wynosi blisko 10 km. 

Oprócz tego na wybudowanie czeka kolejnych 14 ulic. Radni Małgorzata Adamska-Jasińska, Marek Ada-

muszewski, Arkadiusz Barański, Małgorzata Bidas, Alina Braulińska, Andrzej Kwiatkowski, Benedykt Nowakowski, Ewa Piątkowska, 

Agnieszka Piekarz, Mariusz Prusak, Grzegorz Przedpełski, Henryk Zienkiewicz i Maria Ziółkowska poparli przedłożony przeze mnie 

Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych i zagłosowali za emisją obligacji. Bardzo im za to dziękuję.

Obligacje na kwotę 13 mln zł są w tej chwili najtańszym sposobem pozyskania środków zewnętrznych. Chcemy nasz program zre-

alizować szybko. Rozpocząć prace już w 2017 roku i zakończyć w 2018.  

Dlaczego właśnie teraz? Rok temu Płońsk spłacił 15-milionową pożyczkę na tzw. „wielką kanalizację”, a w przyszłym – kończy się 

poręczenie miasta dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej na zamianę ciepłowni na elektrociepłownię (prawie 13 mln zł). To do-

bry moment, by na długo rozwiązać problem błotnistych dróg osiedlowych w Płońsku. I to w całości.

Po tych inwestycjach w budżecie miasta zostanie około 250 tys. zł, które teraz wydajemy na coroczne doraźne remonty dróg grun-

towych. Te oszczędności przeznaczymy na spłatę obligacji.

Utwardzenie i budowę dróg realizuje spółka miejska Zarząd Dróg i Mostów. Liczę, że wykona je dobrze i sprawnie. 

O dokładnych terminach robót drogowych, ewentualnych utrudnieniach w ruchu i zasadach eksploatacji ulic w trakcie prac i po 

remoncie będziemy informować Państwa listownie, w „Gazecie Płońskiej”, a także na stronie internetowej www.plonsk.pl oraz pro-

filu FB „Urząd Miejski Płońsk”. 

Burmistrz Miasta Płońska
Andrzej Pietrasik

Na pierwszy ogień ulica 

Fiołkowa. Zgodnie z zakresem 

robót budowlanych ułożona 

zostanie tu nawierzchnia 

jezdna z kostki brukowej 

(619,00 m²), powstaną 

chodniki – również z kostki 

brukowej (191,40 m²), a także 

zjazdy (173,40 m²).  

W dalszej kolejności budowa ulic: Aza-
lii, Wieczorków, 40-lecia, Korczaka i Gru-
szowej. 

W 2017 roku opracowana zostanie do-
kumentacja techniczna ul. Krańcowej na 
odcinku 480,00 m: branża drogowa, ka-
nalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne.

Ruszyła budowa ulic

Również w tym roku rozpoczniemy ich 
utwardzanie. To drogowa rewolucja, któ-
ra kompleksowo poprawi warunki życia 
wielu płońszczan.

Utwardzenie i budowę dróg realizuje 
spółka miejska Zarząd Dróg i Mostów.
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Koniec z błotnistymi drogami!
Ponad 40 ulic gruntowych na osiedlach zostanie utwardzonych, a kilkanaście dróg 

– wybudowanych. Powstanie też nowe oświetlenie. GŁOSOWANIE NR 4
Stan osobowy – 20 radnych

Ad pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu
Adamska-Jasińska Małgorzata Za
Adamuszewski Marek Za
Aleksandrowicz Zygmunt Przeciw
Barański Arkadiusz Za
Bidas Małgorzata Za
Bluszcz Wojciech Przeciw
Braulińska Alina Za
Gzylewska Agnieszka Przeciw
Kośmider Marcin Przeciw
Kwiatkowski Andrzej Za
Nowakowski Benedykt Za
Piątkowska Ewa Za
Piekarz Agnieszka Za
Prusak Mariusz Za
Przedpełski Grzegorz Za
Tucholski Krzysztof Przeciw
Uniewski Marcin Przeciw
Zienkiewicz Henryk Za
Ziółkowska Maria Za
Żebrowska Marianna Przeciw
ZA 13
PRZECIW 7
WSTRZYMAŁO SIĘ 0
NIE WZIĄŁ UDZIAŁU 
W GŁOSOWANIU 0

NIE ZGŁOSIŁ/A UDZIAŁU  
W GŁOSOWANIU —

NIEOBECNY PODCZAS SESJI Pawłowska Barbara
Podjęto uchwałę nr XLIII/348/2017 Rady Miejskiej w Płońsku 
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu.

Utwardzone zostaną następujące ulice: Wybudowane zostaną ulice i oświetlenie:

Inwestycje drogowe zostaną sfinansowane z obligacji, które 
wyemituje miasto. Taką decyzję 6 kwietnia podjęła większość 
Rady Miejskiej. 

LP. NAZWA ULICY

ISTNIEJĄCA 
DOKUMENTACJA 

PROJEKTOWA 
(DŁ. W METRACH)

DOKUMENTACJA 
PROJEKTOWA 

W OPRACOWANIU

DOKUMENTACJA 
NA BUDOWĘ 

OŚWIETLENIA

1 Azalii 448  V

2 Biedronki  177  

3 40-Lecia 247   

4 Fiołkowa 118  V

5 Fiołkowa   V

6 Gruszowa  151  

7 Handlowa  310  

8 Korczaka 171   

9 Krańcowa  865  

10 Miła   V

11 Piaskowa  1209  

12 Postępu Rolniczego  141  

13 Szczęśliwa  179  

14 Targowa 398   

15 Truskawkowa   V

16 Tulipanowa   V

17 oś. Zatorze   V

18 Magnolii (cd.) 70   

RAZEM 1 452,00 3 032,00  

Zobacz, jak głosowali radni:

Lp. nazwa ulicy długość w m
1 Aksamitna 260
2 Astronomów 162
3 Baśniowa 140
4 Błękitna 135
5 Brzoskwiniowa 257
6 Chabrowa 203
7 Cicha 517
8 Czereśniowa 285
9 Czerwińska 232
10 Dalii 72
11 Działkowa 321
12 Fiołkowa 60
13 Galileusza 330
14 Główna 460
15 Heveliusza 84
16 Hortensji 67
17 Jaśminowa 155
18 Jodłowa 100
19 Kmicica 275
20 Konwalii 150
21 Krótka 154
22 Łąkowa 124
23 Malinowa 136
24 Miła 382
25 Moniuszki 166
26 Peonii 58
27 Pogodna 320
28 Południowa 171
29 Sadowa 290
30 Siemovita IV 367
31 Stokrotki 91
32 Szarotki 83
33 Tarasowa 73
34 Tęczowa 441
35 Toruńska 420
36 Towarowa 100
37 Truskawkowa 478
38 Tulipanowa 501
39 Wiejska dz. nr 39/15 111
40 Wiśniowa 83
41 Zatorze - osiedle 178

42
inne (nie wymienione 
powyżej)

500

RAZEM 9 492

Ulica Azalii Ulica Tęczowa



4

IX ZJAZD ABSOLWENTÓW

IX Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Płońsku 
odbędzie się w dniach 15–17 września 2017 r.

Od poprzedniego spotkania w 2012 r. minie 5 lat. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie do-
trzeć listownie do wszystkich absolwentów. Ponadto wysłanie setek listów wiąże się z dużymi kosztami, 
których możemy uniknąć. Dlatego zwracamy się z koleżeńską prośbą.

Poinformuj o Zjeździe swojego Kolegę/Koleżankę, z którymi masz kontakt. Będziemy wdzięczni za 
włączenie się w ten sposób w organizację Zjazdu. Powiel we własnym zakresie  Komunikat, Kartę Zgło-
szenia i Program Zjazdu i przekaż je, jak największej liczbie Koleżanek i Kolegów. Dokumenty te znajdu-
ją się na stronie internetowej Szkoły www.loplonsk.pl , w zakładce „Zjazd Absolwentów”.

Im nas będzie więcej, tym Zjazd będzie miał bardziej podniosły i uroczysty charakter.

Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe jest nadesłanie w formie listowej, mailowej lub faksem na adres 
Szkoły wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz wpłata na konto Komitetu Zjazdowego kwoty 270,00 zł (eme-
ryci i studenci 170,00 zł). Zgłoszenia przyjmowane są od 8 maja 2017 r. Istnieje możliwość zakwaterowa-
nia uczestników Zjazdu w internacie szkoły (ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zakwaterowaniu 
będzie decydowała kolejność zgłoszeń).

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Zjeździe do dnia:
31 lipca 2017 r.

Jeżeli posiadacie pamiątki związane z naszą Szkołą, bardzo prosimy o wypożyczenie ich na czas Zjaz-
du. Mile widziane będzie przekazanie ich Szkole. Pamiątki prosimy przesyłać na adres Szkoły do dnia 
15 czerwca 2017 r.

Do zobaczenia we wrześniu.

        Z koleżeńskim pozdrowieniem
        Komitet Organizacyjny

Program 
IX Zjazdu Absolwentów Gimnazjum 

i Liceum w Płońsku

15.09.2017 (piątek)
godz. 10.00  – rejestracja uczestników Zjazdu 
 (sala nr 3); 
godz. 12.00  – akademia jubileuszowa z okazji  

100–lecia Liceum;
godz. 18.00  – spotkanie towarzyskie i część 
 artystyczna.

16.09.2017 (sobota)
godz. 8.45  – zbiórka uczestników Zjazdu przed 
 gmachem Szkoły i przemarsz do kościo-

ła;
godz. 9.00 – zbiorowe zdjęcie uczestników Zjazdu 

(dziedziniec Szkoły);
godz. 9.00  – odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
 ufundowanej przez Absolwentów;
godz. 9.30  – Msza Święta w kościele św. Michała 
 Archanioła w Płońsku;
godz. 10.45  – przemarsz ulicami miasta: Płocka, Plac 

15 Sierpnia, Grunwaldzka, Młodzieżowa, 
Kopernika (złożenie kwiatów na cmenta-
rzu), przemarsz do sali kina;

godz. 11.15  – uroczyste otwarcie Zjazdu w sali MCK-u 
w Płońsku;

PROGRAM: 
 uczczenie minutą ciszy zmarłych Wychowaw-

ców 
i Wychowanków 

 wystąpienia okolicznościowe
 podjęcie uchwały Zjazdu
 program artystyczny w wykonaniu uczniów

godz. 14.30  – obiad;
godz. 20.00 – Bal Absolwentów.

17.09.2017 (niedziela)
godz. 10.00 – spotkanie koleżeńskie w budynku 
 Liceum;
godz. 12.00 – wycieczka autokarowa po Płońsku 
 (dla chętnych).

Komitet Organizacyjny
IX Zjazdu Absolwentów
Gimnazjum i Liceum w Płońsku
I Liceum Ogólnokształtującego
im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku
09–100 Płońsk, ul. Płocka 56
tel. (23) 662 21 45, fax (23) 662 26 85
www.loplonsk.pl, dyrekcja@loplonsk.pl
Konto Komitetu Zjazdowego:
Bank Spółdzielczy w Płońsku
Nr 07 8230 0007 0017 3153 2000 0001
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Wywiad z dyr. Ryszardem Buczyńskim
IX ZJAZD ABSOLWENTÓW

We wrześniu odbędzie się okrągły 100- jubileusz I Liceum Ogólnokształ-
cącego  im. H. Sienkiewicza w Płońsku. Pan jako historyk na pewno pamięta 
początki powstania I LO. Proszę przybliżyć jego historię ?

Tradycja I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku 
sięga roku 1917. Wtedy to grupa światłych obywateli skupiona w Płońskim Kole 
Polskiej Macierzy Szkolnej powołała do życia ośmioklasowe gimnazjum. Pierwsi 
absolwenci opuścili mury szkolne w 1923 roku. W 1932 roku gimnazjum stało 
się szkołą miejską prowadzoną przez Magistrat Miasta Płońska. Ważnym wyda-
rzeniem w życiu społeczności szkolnej  było oddanie do użytku, w 1935 roku,  
nowego gmachu szkolnego, który służy uczniom do dziś.  W czasie okupacji szko-
ła nie funkcjonowała. Nauczyciele prowadzili tajne nauczanie. Po zakończeniu II 
wojny światowej liceum upaństwowiono. Od 1967 roku szkoła nosi imię Henry-
ka Sienkiewicza, któremu w 1978 roku, wychowankowie wznieśli pomnik przed 
budynkiem liceum. Wraz z upływem czasu poprawiała się też baza dydaktycz-
na i lokalowa liceum. W 1962 roku oddano do użytku internat. Kolejny przełom 
w tym względzie dokonał się w 1974 roku. Wtedy to oddano do użytku nowy 
gmach szkolny. Jego połączenie z budynkiem przedwojennym stworzyło kom-
pleks obiektów funkcjonujących do dziś. Kolejna rozbudowa szkoły dokonała się 
w 2007 roku wraz z dobudowaniem piętra nad najstarszą częścią szkoły. W 2012 
roku oddano do użytku  nowoczesną i funkcjonalną salę gimnastyczną. 

Liceum płońskie jest zrzeszone w różnych organizacjach oświatowych i twór-
czo z nimi współpracuje. Od 1980 roku szkoła należy do Szkół Stowarzyszonych 
UNESCO. Od końca lat osiemdziesiątych aktywnie uczestniczy w pracach Towa-
rzystwa Szkół Twórczych. Tradycją liceum są uroczyste obchody Dni Patrona, 
których geneza sięga połowy lat siedemdziesiątych. Znaczącym punktem tych 
uroczystości od wielu lat są wizyty Pani Barbary Wachowicz, wiernej Przyjaciół-
ki Szkoły. Charakterystyczną cechą systemu wychowawczego płońskiego liceum 
są organizowane w każdym roku Dni Kultur Narodów, których języków uczy się 
w szkole. Działania te prowadzą do lepszego poznania dorobku i zwyczajów in-
nych narodów. 

Bardzo ważne są dokonania dydaktyczne szkoły. W ciągu 100 lat jej istnienia 
mury liceum opuściło ponad 9000 absolwentów. Wychowano 173 laureatów i fi-
nalistów olimpiad przedmiotowych. Zapewnia to szkole, wysokie miejsce w ran-
kingach ogólnopolskich.

Jest Pan dyrektorem w I LO z przeszło dwudziestoletnim stażem. Czy 
były jakieś wydarzenia w szkole, które wspomina Pan szczególnie? 

W tym roku minie 25 lat od czasu w którym zostałem dyrektorem. Jestem 
17 dyrektorem w 100-letniej historii liceum. Z tej perspektywy nie jest łatwo 
wskazać kilka konkretnych wydarzeń o szczególnym znaczeniu. Gdybym jednak 
miał to zrobić to nie mógłbym nie wspomnieć o początku lat dziewięćdziesiątych 
kiedy to zdecydowałem się wprowadzić do szkoły międzyoddziałowe naucza-
nie języków obcych. To przedsięwzięcie bardzo nowatorskie jak na tamte czasy, 
a i dzisiaj nie będące jeszcze codziennością w polskich szkołach było dużym wy-
zwaniem dla liceum ale powiodło się. Dużym przeżyciem była też śmierć dwóch 
wieloletnich dyrektorów liceum tj. Władysława Wieczorkiewicza i Krzysztofa 

Karulaka. Szczególnie ta ostatnia – człowieka, którego zasługi dla naszej pla-
cówki trudno przecenić wstrząsnęły nami wszystkimi. Ogromnych przeżyć do-
starczają też Zjazdy Absolwentów, od 1997 roku z satysfakcją obserwuję wysiłki 
Absolwentów, którzy czują związek ze szkoła i starają się kultywować jej najlep-
sze tradycje. Czas mojego dyrektorowania to okres permanentnego reformowa-
nia oświaty. To nie tylko pierwszy konkurs na dyrektora ale też początek nowej 
zewnętrznej matury. Wtedy też wprowadziliśmy międzyklasowe realizowanie 
rozszerzeń przez młodzież. Pozwoliło to na wybór indywidualnej ścieżki rozwo-
ju przez każdego ucznia, niezależnie od klasy w której się znalazł. Na zakończe-
nie mogę dodać, że rozpoczął się w szkole  nowy etap rewolucji cyfrowej, który 
przejawia się nie tylko dostępnością tablic interaktywnych, rzutników multime-
dialnych i komputerów ale całkowitą rezygnacją z papierowej formy prowadze-
nia dokumentacji uczniowskiej, którą zastąpił dziennik elektroniczny.

Co chciałby Pan przekazać pracownikom i uczniom szkoły z okazji roku 
jubileuszowego płońskiego I LO ? 

Pracownikom Szkoły, nauczycielom, administracji i obsłudze,  chciałbym ży-
czyć by ich trud i wysiłek był doceniany przez zwierzchników, także w wymia-
rze materialnym, a w rozpoczynającym się drugim stuleciu istnienia liceum  nie 
ustawali w dążeniu do budowania szkoły otwartej na ucznia i umiejętnie łączyli 
wysokie wymagania z innymi potrzebami młodzieży. Naszym uczniom dzięku-
ję, że wybierają nasze liceum i życzę im by realizowali w nim swoje marzenia 
a przede wszystkim znaleźli drogę do dalszego rozwoju w czym, mam nadzie-
ję, pomaga im system wyborów rozszerzeń i podmiotowe podejście do młodego 
człowieka. 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku to marka sama w sobie. 
Świętująca w tym roku swoje 100-lecie szkoła trwale wpisała się w historię naszego miasta. 
Dla wielu płońszczan – z różnych pokoleń – czas spędzony w I LO to jeden z najważniejszych 
i wspominanych z wielkimi emocjami okresów w życiu.
IX Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum, który odbędzie się w dniach 15-17 września, 
to nie tylko święto szkoły. To również święto całego miasta. 
Jako burmistrz Płońska zapraszam absolwentów I LO do udziału w zjeździe, a czytelników 
„Gazety Płońskiej” do śledzenia cyklu specjalnych publikacji w kolejnych numerach.

Andrzej Pietrasik
Burmistrz Miasta Płońska

WYWIAD Z BURMISTRZEM PŁOŃSKA Z OKAZJI 100-LECIA SZKOŁY W NASTĘPNYM NUMERZE!
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PUNKT PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I POMOCY RODZINIE

Profilaktyka uzależnień w płońskich szkołach
W szkołach podstawowych i gimnazjalnych realizowane są 

programy z zakresu profilaktyki uzależnień. 

Są to aktywne spotkania z uczniami, których celem jest edukacja na temat zagrożeń wyni-
kających z sięgania po środki psychoaktywne, promowanie zdrowego stylu życia oraz zachę-
canie do alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

Oprócz płońskich szkół podstawowych i gimnazjalnych Punkt Profilaktyki prowadzi spo-
tkania profilaktyczne na temat uzależnień od narkotyków dla uczniów Powiatowego Gimna-
zjum Publicznego im. H. Sienkiewicza.

Aktualnie realizowane są m.in. programy Cukierki, Bezpieczna Szkoła, Archipelag Skarbów 
i inne autorskie warsztaty edukacyjno - profilaktyczne.

Środki finansowe na ich realizację  w całości pokrywane są z budżetu Gminy Miasta Płoń-
ska z opłat wnoszonych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

TRENING ASERTYWNOŚCI
W okresie od maja do czerwca 2017 r.  

w Punkcie Profilaktyki realizowany 
jest Trening Asertywności. Uczestnicy 
warsztatu podarowują sobie czas na za-
trzymanie się i zadanie ważnych pytań 
na temat własnych potrzeb, wartości  
i gotowości wyrażania siebie. Budują 
postawę troszczenia się o siebie i naby-
wają umiejętności asertywnych zacho-
wań w relacjach. 

Warsztat prowadzi psycholog Iwona 
Wlaźlak. 

Trening Asertywności jest drugą od-
słoną warsztatów rozwojowych skie-
rowanych do mieszkańców Płońska 
prowadzonych w Punkcie Profilaktyki. 
Poprzedni trening dotyczył radzenia 
sobie ze stresem. O kolejnych propozy-
cjach będziemy informować na łamach 
naszego Biuletynu.

Zgodnie ze wskazaniami Narodowego Pro-
gramu Zdrowia, prowadząc działania z zakresu 
profilaktyki uzależnień należy w szczególno-
ści wykorzystywać programy profilaktyczne 
rekomendowane przez „System standardów  
i rekomendacji programów profilaktycznych”, 
sygnowany przez Ministerstwo Zdrowia, Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju 
Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Instytut Psy-
chiatrii i Neurologii. Są to programy oparte na 
zbadanych i skutecznych strategiach oddziały-
wań, skierowane zarówno do dzieci i młodzieży 
z grup zwiększonego ryzyka, jak i do wszystkich 
uczniów, bez względu na stopień indywidualne-
go zagrożenia problemem uzależnień.

Dobiegają końca zajęcia socjoterapeutyczne w Punkcie 

Profilaktyki. Zajęcia prowadzone były w trakcie roku szkolnego 

od października 2016 r. do czerwca 2017 r. Uczestniczyło w nich 

24 dzieci, uczniowie klas IV i VI płońskich szkół podstawowych. 

Celem zajęć jest wzmacnianie umiejętności społecznych i psychologicznych dzieci oraz 
kształtowanie postawy zdrowego stylu życia, co zmniejsza ryzyko sięgania po środki psy-
choaktywne. Na zajęciach poruszano szeroki zakres tematów ważnych dla rozwoju  dzieci 
w wieku 10-13 lat. 

Rodzice chcący zapisać dziecko na zajęcia socjoterapeutyczne w roku szkolnym 
2017-2018, mogą to uczynić kontaktując się z Punktem Profilaktyki  lub pedago-
giem szkolnym. Zapisy rozpoczną się we wrześniu 2017 r.

W lipcu trzydziestka dzieci, głównie uczestnicy zajęć socjoterapeutycznych, wyjadą na 
10-dniowe kolonie profilaktyczne w Ochotnicy Dolnej. 

W programie kolonii, oprócz licznych zabaw i konkursów, zajęć sportowych, znajdują 
się  wycieczki, m.in. do Niedzicy, Czorsztyna, Dębna, Szczawnicy, Jaworek, Zakopanego, 
Ludźmierza. Dodatkową atrakcją będą wycieczki piesze: na Trzy Korony, Turbacz czy po  
Gorczańskim Parku Narodowym. Podczas kolonii realizowane będą zajęcia z zakresu pro-
filaktyki uzależnień.

W poprzednich latach Punkt Profilaktyki zorganizował kolonie m.in. do Łeby, Białego 
Dunajca, Pucka, Kołobrzegu, Jarosławca, Zakopanego, Ełku.

Zajęcia socjoterapeutyczne oraz wyjazd na kolonie letnie są bezpłatne. Koszty ich reali-
zacji w całości ponosi Urząd Miejski z funduszy przeznaczonych na profilaktykę i rozwią-
zywanie problemów alkoholowych.

Ponadto Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie jest współorganizatorem 
Kolonii Letnich w Goszczycach Średnich, w zakresie organizacji  wycieczek, obsługi 
transportowej oraz realizacji programu profilaktyki uzależnień. Kolonie odbywają się  
w czterech turnusach w  okresie od 3 lipca do 23 sierpnia 2017 r.

Zakończenie zajęć socjoterapeutycznych

Szkolenia na realizatorów programów 
profilaktycznych

W związku z powyższym, Punkt Profilak-
tyki przystąpił do cyklu szkoleń na realiza-
torów rekomendowanych programów pro-
filaktycznych. W szkoleniach uczestniczyli 
nauczyciele i pedagodzy, którzy po uzyskaniu 
kwalifikacji będą prowadzić programy profi-
laktyczne dla uczniów płońskich szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych.

Dotychczas Punkt Profilaktyki sfinansował  
i zorganizował szkolenia na realizatorów pro-
gramów: Cukierki, Debata  i Domowi De-
tektywi. Dzięki temu zarówno uczniowie, ich 
rodzice , jak i nauczyciele, mają pewność, że 
wiedza i umiejętności przekazywane uczniom 
są wysokiej jakości, poparte rzetelną wiedzą i 
przekazane z odpowiednią starannością.
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NASZE MIASTO

Od środy, 17 maja, cyklicznie spotyka się 

zespół zajmujący się zmianą nazw ulic 

w Płońsku.

Zadaniem zespołu jest wypracowanie propozycji nazw 
dla ulic objętych procesem dekomunizacji i przedstawie-
nie ich Radzie Miejskiej do końca lipca. 

Konieczność zmiany nazw ulic związana jest z wejściem 
w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiek-
tów i urządzeń użyteczności publicznej. 

Zespół został powołany przez burmistrza (zarządzenie 
nr 0050.84.2017 z dnia 11.05.2017 r.). W jego skład weszli:

Zmienią nazwy ulic

Miasto dotuje powiat

Ruszyła budowa ronda

3 miliony złotych otrzyma od miasta powiat płoński na 

przebudowę ulic Płockiej i Warszawskiej. Taką decyzję podjęła 

podczas nadzwyczajnej sesji Rada Miejska. 

W czwartek, 25 maja ruszyły pierwsze roboty na skrzyżowaniu 

ulic Sienkiewicza i Żołnierzy Wyklętych. 

To kolejne dokapitalizowanie powiatu przez Gminę Miasto Płońsk. Wcześniej miasto do-
łożyło 297 500,00 zł do budowy ronda na skrzyżowaniu Sienkiewicza i Żołnierzy Wyklętych, 
739 500,00 zł do ulicy Związku Walki Młodych, a wcześniej 126 343,69 zł do Kwiatowej.

W listopadzie minionego roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zabezpiecze-
nia środków dla powiatu na realizację przebudowy odcinków ulic Płockiej i Warszaw-
skiej należących do powiatu. 12 maja starosta poinformował, że na te inwestycje zosta-
ło przeznaczone dofinansowanie w ramach RIT (Regionalne Inwestycje Terytorialne). 
Zaznaczył też, że średnie dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych inwestycji drogo-
wych w ramach RIT wynosi 43 proc. 

Ostatecznie starostwo prośbą do miasta o zabezpieczenie środków finansowych do wyso-
kości 1 861 108 zł na przebudowę Płockiej i 1 138 892 zł na przebudowę Warszawskiej.  

W sprawie zabezpieczenia środków dla powiatu płońskiego w przypadku obu ulic wszyscy 
obecni na sesji radni zagłosowali „za”: Małgorzata Adamska-Jasińska, Marek Adamuszewski, 
Zygmunt Aleksandrowicz, Arkadiusz Barański, Małgorzata Bidas, Wojciech Bluszcz, Alina 
Braulińska, Agnieszka Gzylewska, Marcin Kośmider, Andrzej Kwiatkowski, Benedykt Nowa-
kowski, Ewa Piątkowska, Agnieszka Piekarz, Mariusz Prusak, Grzegorz Przedpełski, Krzysztof 
Tucholski, Marcin Uniewski, Maria Ziółkowska i Marianna Żebrowska.

Prace podzielone zostały na cztery etapy. Dwa pierwsze dotyczą prac rozbiórkowych. Miej-
sca rozbiórki zostaną wygrodzone barierkami, zaś pasy ruchu zostaną zwężone do szerokości 
2,75 m. Z ruchu wyłączony zostanie chodnik. Postawione zostanie oznakowanie pionowe. Or-
ganizacja ruchu na skrzyżowaniu będzie odbywała się jak dotychczas.

Trzeci i czwarty etap to budowa wyspy środkowej oraz wysp kanalizacyjnych. Podczas 
tych prac obowiązywać będzie ruch okrężny. Sterowanie ruchem będzie odbywało się ręcznie 
przez pracowników Wykonawcy. Natomiast na czas prowadzenia robót nawierzchniowych 
planowane jest zamknięcie skrzyżowania.

Rondo ma powstać do końca czerwca.
Rondo zostanie sfinansowane w połowie przez miasto i w połowie przez powiat. Miasto 

przekaże na budowę ronda 297 500,00 zł. Wartość umowy - 543 064,31 zł, natomiast koszt 
całego zadania to ok. 600 000,00 zł.

Schematy organizacji ruchu na stronie nietrentowej Urzędu: www.plonsk.pl

 – Miejmy nadzieję, że ten duży projekt uda się doprowadzić do szczęśliwego finału i zre-
alizować inwestycję tak, jakbyśmy wszyscy sobie to wymarzyli – powiedziała po głosowaniu 
zastępca burmistrza Teresa Kozera.

 – Bardzo dziękuję w imieniu samorządu powiatowego za podjęcie dzisiejszych uchwał. Jest 
to w tej chwili nasza wspólna inwestycja. I mam nadzieję, że skończy się wspólnym sukcesem 
– podsumowywał starosta Andrzej Stolpa.

Prace mają ruszyć w lipcu i powinny zostać zakończone w czerwcu przyszłego roku. 

1) Ewa Grzeszczak
2) Krystyna Marszał-Jankowska
3) Aneta Ślubowska
4) Hanna Figurska
5) Izabela Zabłocka
6) Iwona Rydzewska
7) Filip Przedpełski
8) Mirosława Krysiak
9) Katarzyna Przybylska
10) Bożena Kaliściak
11) Bogumiła Dołkowska
12) Małgorzata Adamska-Jasińska
13) Marek Adamuszewski
14) Zygmunt Aleksandrowicz
15) Arkadiusz Barański
16) Małgorzata Bidas
17) Alina Braulińska

18) Marcin Kośmider
19) Benedykt Nowakowski
20) Mariusz Prusak
21) Henryk Zienkiewicz
22) Maria Ziółkowska

Zmiana nazw, zgodnie z wytycznymi 
Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczy 
następujących ulic:
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1) Gen. Zygmunta Berlinga
2) 40-Lecia PRL
3) Janka Krasickiego
4) 19 Stycznia
5) Bronisławy, Bronisława 
i Władysława Wieczorków
6) Gen. Aleksandra Zawadzkiego
7) Związku Walki Młodych
8) Adolfa Warskiego

Ulica Płocka



Apel burmistrza Płońska Andrzeja Pietrasika
Podczas spotkania z pracownikami odpowiadającymi za porządek  
w mieście zostałem poinformowany o uszkodzeniu koszy na psie odcho-
dy, m.in. w pobliżu kładki na rzece Płonce przy osiedlu wedlowskim.

Przypominam, że zakup pojemników i specjalnych worków kosztował 
Gminę Miasto Płońsk 9 760,05 zł, a usługa opróżniania koszy do końca 
roku – 27 500,00 zł.

Inwestycja spotkała się z pozytywnym odbiorem wielu płońszczan, cze-
go dowody znaleźć można w mediach społecznościowych i podczas bez-
pośrednich rozmów. Dlatego z jeszcze większą przykrością przyjmujemy 
informacje o uszkodzeniach.

Apeluję do mieszkańców Płońska o szanowanie mienia publicznego oraz powiadamianie pracowników Urzędu Miejskiego i Straży 
Miejskiej o wszelkich aktach wandalizmu. Straż Miejska, tel. 23 662 26 93, Referat Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komu-
nalnej, tel. 23 663 13 11.

Z uwagi na zaistniałą sytuację poproszę Policję i Straż Miejską o zwrócenie szczególnej uwagi na parki miejskie oraz pozostałe miejsca, 
w których zostały ustawione pojemniki na psie odchody.

NASZE MIASTO

Dwie nowe inwestycje
Nowa siłownia plenerowa przy ulicy  

Północnej i chodnik przy ulicy 

Poprzecznej to zrealizowane właśnie 

projekty z budżetu obywatelskiego. 

Siłownia sąsiadująca z boiskiem przy sklepie Carrefour 
składa się z 7 urządzeń: podciągacza i wypychacza, wioś- 
larza i narciarza, wahadła i motyla, twistera i steppera, 
poręczy i ławeczki, masażera pleców i wycisku nożnego 
oraz biegacza/piechura i orbitreka. 

Wszystkie urządzenia są zabezpieczone przed działa-
niem warunków atmosferycznych i posiadają certyfikat 
bezpieczeństwa. 

Gotowy jest już chodnik przy ulicy Poprzecznej. Zakres 
prac zakładał remont nawierzchni istniejących chodników 
kostką brukową (450 m2), wykonanie podbudowy betono-
wej, wymianę uszkodzonych obrzeży betonowych, wyko-
nanie warstw odsączających, roboty rozbiórkowe, wywie-
zienie gruzu.
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Burmistrz Miasta Płońska
Andrzej Pietrasik
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Płońsk i Tarnopol o współpracy
W dniach 20-21 maja,  w ukraińskim mieście Tarnopol 

świętowano Dni Kultury Polskiej i Dni Europy. W obchodach 

wzięli udział burmistrz Płońska oraz przewodniczący Rady 

Miejskiej Henryk Zienkiewicz. Andrzej Pietrasik podpisał list 

intencyjny o współpracy Płońska z Tarnopolem.

Obie strony zobowiązują się do podjęcia działań w celu nawiązania współpracy i wy-
miany w dziedzinie gospodarki, kultury, edukacji, sportu, zdrowia, budownictwa miejskie-
go, handlu, nauki i technologii, ochrony środowiska i innych dziedzin. Płońsk i Tarnopol 
mają również rozwijać relacje między mieszkańcami miast, zachęcać do wizyt roboczych i 
zgadzają się podjąć niezbędne kroki w celu zawarcia umowy o partnerstwie. 

W imieniu Tarnopola list podpisał prezydent miasta Serhiy Nadal. 
Podczas spotkania byli obecni Konsul Generalny RP w Łucku Wiesław Mazur oraz wi-

cekonsul Teresa Chruszcz.

NASZE MIASTO
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Body od burmistrza
Od listopada 2016 r. realizowany jest w naszym mieście projekt 

„Witamy małych płońszczan”. Dzieci zameldowane w Płońsku 

systematycznie otrzymują imienne body z wyhaftowanym 

herbem miasta, zaś rodzice list gratulacyjny.

W kwietniu urodziło się 17 dzieci. Body trafiły m.in. do: Mai, Eryka, Alicji, Agaty, Amelii, 
Karola, Krystiana, Nel, Julii, Piotra, Szymona, Ignacego, Miłosza., Zofii oraz Lucyny.  
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1. Przekazywane nowonarodzonym mieszkańcom Płońska (???)

2. Gmina Miasto Płońsk udzieliło powiatowi płońskiemu pomocy  
finansowej w wysokości 739 500  zł na przebudowę ul. (???)

3. Montaż siłowni przy ul. Północnej i budowa chodnika przy ul. Poprzecznej  
– inwestycje realizowane w ramach Płońskiego Budżetu (???)

4. Ustawione zostały w miejskich parkach na psie odchody (???)

5. Zostaną wybudowane i utwardzone na przełomie 2017/2018 roku –  
(???) drogi

6. Konkurs organizowany przez Samorząd Miasta Płońska - „Europa jutra 
zaczyna się (???)”

7. (???) podpisane z powiatem płońskim na budowę ronda u zbiegu  
ulic Sienkiewicza i Żołnierzy Wyklętych 

8. Udzielone Burmistrzowi Płońska podczas XLV Sesji Rady Miejskiej (???)

9. Obchodzony jesienią - (???) powstania Liceum Ogólnokształcącego  
im. H. Sienkiewicza w Płońsku

10. List (???) – podpisany z Tarnopolem

11. „Zainwestuj w (???)”

12. „Super (???)” – tytuł, który otrzymała po raz pierwszy Gmina Miasto  
Płońsk w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów

Z LITER W ZAZNACZONYCH NA ŻÓŁTO POLACH 
NALEŻY ODCZYTAĆ HASŁO. 

OSOBA, KTÓRA JAKO PIERWSZA 12 czerwca 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

NAGRODY: CZAPKA Z DASZKIEM, WOREK NA KAPCIE, ZESTAW KREDEK, 
MASKOTKA, T-SHIRT

LAUREATKA OSTATNIEJ KRZYŻÓWKI  
– PANI MONIKA MARCZAK ODBIERA NAGRODY.


