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Lato 

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  

Powstała już pierwsza droga 

w ramach Płońskiego 

Programu Budowy Dróg 

Lokalnych na lata 2017-2018. 

Ulica Fiołkowa otrzymała nową 

nawierzchnię oraz chodniki 

wykonane z kostki brukowej, 

a także zjazdy.

W dalszej kolejności czekają Azalii  
i 40-lecia, a także Wieczorków, Korcza-
ka i Gruszowa. W 2017 roku opracowa-
na zostanie dokumentacja techniczna  
ul. Krańcowej. W tym roku rozpoczniemy 
też utwardzanie ulic. To kompleksowa in-
westycja, która poprawi warunki życia 
wielu płońszczan. Utwardzenie i budowę 
dróg realizuje spółka miejska Zarząd Dróg 
i Mostów.

W ramach programu wybudowanych  
zostanie kilkanaście ulic, a utwardzonych 
– ponad 40. Dokładny wykaz na stronach 
www.plonsk.pl oraz FB Urząd Miejski Płońsk.

Wyróżniono sportowców

Fiołkowa już gotowa

W czwartek, 22 czerwca podczas 

XLVIII Sesji Rady Miejskiej nagrodzono 

sportowców i trenerów, którzy mogą 

pochwalić się w tym roku wyjątkowymi 

osiągnięciami.

Wszyscy sportowcy uczęszczający do szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych, których organem prowadzącym jest 
Gmina Miasto Płońsk, otrzymali stypendia, natomiast po-
zostali sportowcy bony podarunkowe ufundowane przez 
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji. Wszyscy zaproszeni 
goście otrzymali również dyplomy gratulacyjne.

Lista nagrodzonych na stronie:  
http://plonsk.pl/aktualnosci/
a3f0159b3885dc1b04d7b84409ca23d2.html

z radiową Jedynką
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NASZE MIASTO

Figurka Matki Bożej została ustawiona 

w miejscu, w którym znajdował się 

pierwszy płoński kościół parafii 

św. Michała Archanioła, wzniesiony 

w początkach XV w. 

Pierwotnie drewniany, w 1565 roku wzmiankowany 
jako „wielki murowany”. Zniszczony w czasie wojny pol-
sko-szwedzkiej w drugiej połowie XVII wieku, rozebrany 
w latach 1819-1825. 

W jego pobliżu usytuowana była drewniana kaplica  
pw. św. Anny oraz szpital dla ubogich (przytułek). Wokół 
gotyckiego kościoła farnego znajdował się cmentarz przy-
kościelny, użytkowany do końca XVIII w.

W miejscu dawnego kościoła ustawiona została figura 
Matki Bożej, zniszczona pod koniec II wojny światowej, od-
budowana po jej zakończeniu. 

Wykonawcą figurki, nawiązującej pod względem formy 
do oryginału, jest rzeźbiarz Jarosław Urbański. 

Przypominamy historię figurki



LATO Z RADIEM
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Czegoś takiego jeszcze nie było!
W sobotę, 24 czerwca w audycji nadawanej bezpośred-

nio z Płońska można było słuchać całym świecie. W stu-
diu w parku Konstytucji 3 Maja duet dziennikarzy Monika 
Tarka i Robert Kilen z towarzyszeniem Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej Con Grazia raz za razem gościł ludzi z wielką 
pasją. O historii Płońska, równie ciekawie co legendarny 
profesor Zin o architekturze, opowiedziała szefowa Pra-
cowni Dokumentacji Dziejów Miasta Mirosława Krysiak.  
O ekologicznych rozwiązaniach w miejskich spółkach mó-
wił burmistrz Andrzej Pietrasik oraz prezesi firm. Swoją 
pasją podzieliły się wywijające batonem Mażoretki Dia-
ment i ich opiekunka Edyta Gałecka. O bieganiu po czter-
dziestce opowiedział Andrzej Świercz z Klubu Biegacza 
im. Piotra Sękowskiego, swoje muskuły prężył wicemistrz 
Europy w kulturystyce Marcin Bogucki, a o piłkarzach,  
a zwłaszcza piłkarkach opowiadali Mariusz Unierzyski  
i Tomasz Rembecki. Swoim amerykańskim krążowni-
kiem szos na audycję przybył Sławomir Jarosławski. A do 
bujania w gwiazdach zachęcał opiekun płońskiego Koła 
Miłośników Astronomii im. Jana Walerego Jędrzejewi-
cza Adam Derdzikowski. W eterze znalazło się również 
miejsce na coś słodkiego – słynną płońską paschę i miód 
od Piotra Budziszewskiego – prezesa Koła Pszczelarzy  
w Płońsku.

"Latu z Radiem" towarzyszył przejazd rowerowy, 
ulicami miasta, prowadzony przez burmistrza Płońska  
i wicemistrza olimpijskiego Tadeusza Mytnika oraz Mo-
bilne Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii 
Słuchu wyposażone w gabinet laryngologiczny i specja-
listyczną kabinę do badania słuchu.

Na płońskich błoniach nad Płonką wystąpili:  iluzjoni-
sta Maciej Pol, kwartet wokalno-rozrywkowy Szafa Gra, 
Katarzyna Popowska i Szymona Wydra. Gwiazdą płoń-
skiej sceny była królowa polskiej muzyki – Maryna Rodo-
wicz. Lato z radiem zakończył pokaz fajerwerków.

Tysiące płońszczan powitały 
lato z radiową Jedynką 
i „Latem z Radiem”. 



4

PUNKT PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I POMOCY RODZINIE

L I S T  D O  S P R Z E D AW C Ó W  N A P O J Ó W  A L K O H O L O W Y C H

Rozmawiajmy z naszymi dziećmi

Zaczyna się okres wakacji. To czas zabawy i relaksu, wypoczynku oraz towarzyskich 
spotkań. W tym okresie zauważycie Państwo, że więcej młodych ludzi będzie chciało 
zakupić alkohol w waszych sklepach i pubach. Niestety część z nich to niepełnoletni. 

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18 r.ż. jest przestępstwem. Sądy karne orzekające 
w takich sprawach mogą ukarać sprzedawcę i właściciela sklepu czy lokalu wysoką 
grzywną, a także orzec przepadek napojów alkoholowych, nawet jeśli nie jest on wła-
snością sprzedawcy. Może również orzec tymczasowy zakaz prowadzenia działalności 
gospodarczej polegającej na sprzedaży  lub podawaniu napojów alkoholowych.

Kilka lat temu z inicjatywy Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie prze-
prowadzono w Płońsku badanie z udziałem tajemniczego klienta. Polegało ono na pró-
bie zakupu alkoholu przez młodego człowieka, który mimo że był osobą pełnoletnią, 
to wyglądał na gimnazjalistę. Młody tajemniczy klient zawitał do ponad 20 płońskich 
sklepów i lokali. Niestety w żadnym przypadku sprzedawca nie zażądał od niego do-
wodu osobistego, by sprawdzić jego pełnoletniość! Chcemy jednak  wierzyć, że świado-
mość sprzedawców napojów alkoholowych w tym zakresie rośnie, co mamy nadzieję 
potwierdzi się w najbliższym czasie, ponieważ Punkt Profilaktyki zaplanował powtó-
rzenie badania kontrolowanego zakupu alkoholu.

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych dla miasta Płońska, sporządzona w 2016 r.  
na zlecenie Punktu Profilaktyki wskazuje, że co trzeci ankietowany gimnazjalista  i nie-
mal co drugi uczeń szkoły ponadpodstawowej, na pytanie czy łatwo jest kupić alkohol 
nie mając ukończonych 18 lat, odpowiada twierdząco. 

Patrząc na powyższe dane zwracam się z prośbą do Państwa o zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na obowiązek kontrolowania wieku młodych osób zakupujących alko-
hol. Edukujcie w tym zakresie sprzedawców  pracujących w waszych placówkach 
handlowych. 

Żeby przekonać się, czy osoba chcąca zakupić alkohol ma ukończone 18 lat i że nie 
popełniacie przestępstwa sprzedając alkohol niepełnoletniemu, korzystajcie z przy-

Okres wakacji to czas, który sprzyja podejmowaniu zachowań ryzykownych przez  
młodych ludzi. Twoje dziecko częściej przebywa poza domem w swojej grupie rówieśni-
czej. Nie zawsze wiesz z kim się spotyka, gdzie i w jaki sposób spędza wolny czas oraz czy 
spotkaniom tym nie towarzyszą alkohol, narkotyki czy dopalacze.

Dziś młodzi ludzie bez problemu otrzymują wiedzę od swoich rówieśników czy po-
przez informacje z Internetu, czym się odurzać i gdzie można nabyć konkretny dopalacz, 
czy narkotyk.

A używanie dopalaczy ma nieprzewidywalne konsekwencje. Są to mieszanki substan-
cji chemicznych i ziół, które swoim działaniem przypominają narkotyki, powodują zabu-
rzenia świadomości a nawet utraty przytomności. Ponieważ skład dopalaczy zmienia się 
bardzo często, do końca nie wiadomo co się w nich znajduje. Często dopalacze składają się 
z substancji, których działanie na organizm nie zostało zbadane. To dlatego dopalacze są 
groźne, doprowadzając do licznych  zatruć i zgonów. 

Pewnie jako rodzice zastanawiacie się, czy macie na to wpływ i jak możecie uchronić 
swoje dziecko przed sięganiem po środki psychoaktywne? 

 Oto kilka naszych rad:
→ Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi o zagrożeniach jakimi są używki, nawet jeśli jesteście 

przekonani, że po nie nie sięgają. 
→ Wspólnie ustalcie  jasne zasady dotyczące sięgania po alkohol i narkotyki. Powiedzcie 

np.  „Nie zgadzam się, żebyś pił, nawet jeśli to jest piwo”. Określcie, jakie będą  konse-
kwencje  złamania tych zasad.

→ Porozmawiajcie o ryzyku związanym z piciem alkoholu i braniem narkotyków. Zapy-
tajcie, co wasze dziecko wie na ten temat, poszukajcie razem informacji.

→ Porozmawiajcie o tym, jak wasze dziecko może zachować się w sytuacji, gdy na impre-
zie zetknie się z używkami, jak może odmówić ich przyjęcia. 

sługującego wam prawa do żądania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego. 
Jeśli kupujący nie posiada  przy sobie takiego dokumentu lub odmawia jego okazania, 
a wy macie wątpliwości co do jego pełnoletniości, macie ustawowe prawo odmówienia 
mu sprzedaży alkoholu. 

Odmowa nie zawsze jest łatwa, wymaga życzliwej stanowczości i zrezygnowania  
z myślenia, że jeśli nawet ja nie sprzedam młodemu człowiekowi alkoholu, zrobi to ktoś 
inny, np. sklep znajdujący się w sąsiedztwie. Być może tak będzie, ale istnieje szansa,  
że jeśli sprzedawcy będą konsekwentnie przestrzegać zakazu sprzedaży alkoholu nie-
letnim i żądać dokumentu przy jego zakupie, to młodzi ludzie mniej chętnie będą pró-
bowali dokonywać takich zakupów. 

To my jako dorośli  mamy stać na straży ich bezpieczeństwa. Alkohol spożywany 
przez dzieci i młodzież szkodzi ich zdrowiu i zaburza rozwój. Zwiększa też częstość  
występowania zachowań ryzykownych i niebezpiecznych, takich jak wypadki czy 
agresja w domu i w miejscach publicznych. Używanie alkoholu przez młodzież jest po-
wodem cierpienia ich rodzin i bliskich, przeżywania lęku o nich, czasami bezradności 
w sytuacji rozwijającego się szybko w tym wieku uzależnienia.

Nikt z nas dorosłych nie podaje alkoholu swoim dzieciom, kochamy je i zależy nam 
na ich zdrowiu i dobrej przyszłości. Wyobraźcie sobie jednak Państwo, że wy nie po-
dajecie swoim dzieciom alkoholu, a robią to, bez waszej wiedzy i zgody, inni dorośli… 

Dlatego bądźmy odpowiedzialnymi i mądrymi dorosłymi. Bo sprzedaż i podawanie 
alkoholu niepełnoletnim to nie tylko przestępstwo, ale też wielka szkoda wyrządzona 
młodemu człowiekowi, jego rodzicom i najbliższym.

Elwira Konopka
KIEROWNIK PUNKTU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I POMOCY RODZINIE.

PRZEWODNICZĄCA MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W PŁOŃSKU

Panie i Panowie Przedsiębiorcy
Właściciele sklepów, pubów i kawiarni

→ Podejmijcie temat wzajemnego zaufania. Zapewnijcie swoje dziecko, że mu ufacie i że 
to poczucie zaufania między wami jest bardzo ważne. Porozmawiajcie o tym, jak trud-
no jest  zbudować zaufanie i jak łatwo je zniszczyć.

→ Rozmawiajcie ze swoim dzieckiem  nie tylko o zagrożeniach, ale również  o tym , co 
dzieje się w jego życiu (przyjaciele, zainteresowania, wolny czas, marzenia).

→ Nawet, jeśli wasze dziecko popełni błąd, nie odrzucajcie go. Wysłuchajcie je uważnie, 
nie oskarżajcie, spróbujcie zrozumieć przyczynę niewłaściwego zachowania. Wasze 
dziecko powinno wiedzieć, że jeśli zrobi coś złego, to wy, jako rodzice, jesteście pierw-
szymi osobami, których można poprosić o pomoc i od których tę pomoc uzyska w każ-
dej sytuacji.
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WAKACJE W MIEŚCIE

Zaczytane lato 

OFERUJEMY HITY WYDAWNICZE NA LATO
dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

 przygoda, fantastyka, baśnie, poezja, horrory, 
kryminały, klasyka  romansu, literatura faktu, 

książki w językach obcych, lektury szkolne,
 bezpłatne wypożyczenia książek 

i audiobooków oraz prasy
 gry planszowe i komputerowe,
 układanie puzzli i klocków,
 kącik zajęć plastyczny,

 konkursy i zabawy towarzyskie,
 obraz kredą malowany – jedno płótno 

i wielu autorów

OGŁASZAMY KONKURS Z NAGRODAMI 
NA NAJAKTYWNIEJSZEGO CZYTELNIKA BIBLIOTEKI

pod nazwą „SUPER CZYTELNIK”
KRYTERIA OCENY: 

 ilość wypożyczonych książek, 
 ilość odwiedzin, 

 działania na rzecz czytelnictwa w bibliotece

WYSTAWY: 
 „Ziemia Płońska pędzlem malowana” 

– obrazy Stanisława Prokopczyka
 „Lalki w strojach regionalnych” 

– kolekcja Jolanty Granicy-Kownackiej

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
09-100 Płońsk, ul. Północna 15 B 
tel. 23 662-24-56, tel/fax: 23 662-60-40
e-mail: biblioteka@mbp-plonsk.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, 

że podobnie jak w latach ubiegłych, w okresie wakacyjnej 

przerwy  w nauce planowane jest wydawanie jednego 

gorącego posiłku w ciągu dnia, dla chętnych dzieci 

i młodzieży z terenu Płońska  w siedzibie Ośrodka.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie pisemnych 

wniosków do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Płońsku, ul. Św. M. Kolbe 9, 

w poniedziałki od 7.30 do 17.30  i pozostałe dni tygodnia 

od 7.30 do 15.30. 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
 ul. Św. M. Kolbe 9, 09-100 Płońsk
tel. (023) 662-29-90, tel./fax (023) 662-20-42           
email: mopsplonsk@wp.pl

W A K A C J E  W  M I E Ś C I E
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WAKACJE W MIEŚCIE

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W PŁOŃSKU
09-100 Płońsk ul. Kopernika 3 

tel./fax  0 23  662 27 01  |  e-mail: mcsir@op.pl  |  www.mcsir.plonsk.pl

S P O R T O W E  W A K A C J E
TERMINARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W PŁOŃSKU „WAKACJE 2017”
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03.07.2017 r.
BOISKO ,, ORLIK II   SP 3 GODZ. 11.00

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK  2004/2005

03.07.2017 r.
BOISKO ,, ORLIK II   SP 3 GODZ. 11.00

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK  2004/2005

05.07.2017 r.
BOISKO ORLIK II SP 3 GODZ. 11.00

TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ TRIO BASKET

07.07.2017 r.
KRYTA PŁYWALNIA GODZ. 10.00

ZAWODY PŁYWACKIE ROCZNIK 2004 I MŁODSI.

07.07.2016 r.
HOL HALI SPORTOWEJ GODZ. 11.00

II TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

10.07.2017 r.
BOISKO ORLIK II  SP 3 GODZ. 11.00

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK   1998/2000

12.07.2017 r.
BOISKA PLAŻOWE GODZ. 11.00

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ROCZNIK 2001 I 
MŁODSI

14.07.2017 r.
HOL HALI SPORTOWEJ GODZ. 11.00

III TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

17.07.2017 r.
BOISKO ORLIK II  SP 3 GODZ. 11.00

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 2006 I MŁODSI

19.07.2017 r.
BOISKO ORLIK II  SP 3 GODZ. 11.00

I  TURNIEJ  TENISA ZIEMNEGO

21.07.2017 r.
KRYTA PŁYWALNIA GODZ. 10.00

ZAWODY PŁYWACKIE ROCZNIK 2001 I MŁODSI

21.07.2017 r.
HOL HALI SPORTOWEJ GODZ. 11.00

IV TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

24.07.2017 r.
BOISKO ORLIK II  SP 3 GODZ. 11.00

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK  2004 I MŁODSI

26.07.2017 r.
BOISKO ORLIK II SP 3 GODZ. 11.00

TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ TRIO BASKET

28.07.2017 r.
HOL HALI SPORTOWEJ GODZ. 11.00

V TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

31.07.2017 r.
BOISKO ORLIK II SP 3 GODZ. 11.00

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 2001/2003

02.08.2017 r.
BOISKA PLAŻOWE GODZ. 11.00

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ROCZNIK 
1998/2000

04.08.2017 r.
HOL HALI SPORTOWEJ GODZ. 11.00

VI  TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

07.08.2017 r.
BOISKO ORLIK II SP 3 GODZ. 11.00

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 1998/2000

09.08.2017 r.
BOISKO ORLIK II SP 3 GODZ. 12.00

II TURNIEJ  TENISA ZIEMNEGO

11.08.2017 r.
KRYTA PŁYWALNIA GODZ. 10.00

ZAWODY PŁYWACKIE ROCZNIK 2004 I MŁODSI

11.08.2017 r.
HOL HALI SPORTOWEJ GODZ. 11.00

VII  TURNIEJ  TENISA STOŁOWEGO

14.08.2017 r.
BOISKO ORLIK II SP 3 GODZ. 11.00

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 2001/2003

16.08.2017 r.
BOISKO ORLIK II SP 3 GODZ. 11.00

TURNIEJ  P. KOSZYKOWEJ TRIO BASKET

18.08.2017 r.
HOL HALI SPORTOWEJ GODZ. 11.00

VIII  TURNIEJ  TENISA STOŁOWEGO

21.08.2017 r.
BOISKO ORLIK II / SP 3 GODZ. 11.00

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK  2004/2005

23.08.2017 r.
BOISKA PLAŻOWE GODZ. 11.00

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ROCZNIK 2004 
I MŁODSI

25.08.2017 r.
KRYTA PŁYWALNIA GODZ. 10.00

ZAWODY PŁYWACKIE ROCZNIK  2001 I MŁODSI

25.08.2017 r.
HOL HALI SPORTOWEJ GODZ. 11.00

IX FINAŁOWY  TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

28.08.2017 r.
BOISKO ORLIK II SP 3 GODZ. 11.00

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 1998/2000

30.08.2017 r.
BOISKO ORLIK II SP3 GODZ. 11.00

III TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO

31.07.2017 r.
BOISKO ORLIK II SP 3 GODZ. 11.00

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 2001/2003

lipiec 2017 sierpień 2017

W A K A C J E  W  M I E Ś C I E
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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 będą przyjmowane od 8 maja 2017 r. Istnieje możliwość zakwatero-
wania uczestników Zjazdu w internacie szkoły (ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zakwaterowa-
niu 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 kościoła;
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 
      Wychowawców 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

Szkoła jest otwarta na świat
O I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku  

– z perspektywy rodzica i burmistrza 

– opowiada Andrzej Pietrasik.

Co uważa Pan za szczególnie pozytywny aspekt Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących?

Szkoła jest otwarta na świat. I to w dosłownym tego słowa 
znaczeniu. 

W przypadku moich dzieci była to wymiana z rówieśni-
kami z Niemiec i obozy UNESCO. A to zaprocentowało nie 
tylko bardzo dobrą znajomością języków obcych, ale także 
kultury innych narodów. Pozytywnym aspektem i szczegól-
nym osiągnięciem ZSO jest zbudowanie świetnej marki w na-
szym subregionie, doświadczona kadra nauczycielska i chęć 
współpracy z samorządem. 

Czym motywowany był wybór ZSO jako miejsca dal-
szej edukacji Pana dzieci?

Obie moje córki ukończyły I Liceum Ogólnokształcące im. 
Henryka Sienkiewicza w Płońsku. O wyborze szkoły zadecy-
dowała renoma szkoły – wysoki poziom nauczania gwaran-
tujący odpowiednie przygotowanie do dalszej edukacji.

Czy szkoła spełnia pokładane w niej nadzieje?
Tak, szkoła spełniła oczekiwania moich dzieci. Obie córki 

bez problemu dostały się na studia. Starsza wybrała Szkołę 
Główną Handlową, choć przeszła również postępowanie re-
krutacyjne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
a młodsza – historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, 
choć zdała także egzaminy na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czy mógłby Pan określić na czym polegał 
wpływ szkoły na rozwój dzieci?

Szkoła nie tylko zapewniła odpowiednie przygo-
towanie do dalszej nauki podczas studiów, ale także 
miała niebagatelny wpływ na rozwój ogólny moich 
dzieci. Córki należały do bardzo dobrych uczennic. 
Musiały jednak odpowiednio zaplanować sobie 

czas, aby sprostać wymaganiom nauczycieli. To z pewnością 
nauczyło je dyscypliny, obowiązkowości i gospodarowania 
swoim czasem. 

Co wspomina Pan szczególnie jako rodzic?
Jako rodzic wspominam z radością sukcesy moich córek 

w olimpiadach przedmiotowych i przytoczone przeze mnie 
już wcześniej wymiany z dziećmi z Niemiec. Jako burmistrz 
miło wspominam występy i programy artystyczne przy-
gotowywane przez licealistów, a także studniówki. Zawsze 
duże wrażenie robiły na mnie odczytywane podczas uroczy-
stości zakończenia roku szkolnego bardzo wysokie średnie 
klas z poszczególnych przedmiotów. W sposób szczególny 
doceniam troskę szkoły o kształtowanie osobowości ucznia 
poprzez osobisty kontakt z wielkimi ludźmi. W szczególno-
ści mam na uwadze Panią Barbarę Wachowicz, mistrzynię 
mowy polskiej, honorową obywatelkę naszego miasta.

Czy zgadza się Pan ze stwierdzeniem, że nasza szkoła 
staje się łącznikiem między pokoleniami?

Myślę, że szkoła jest takim właśnie łącznikiem. Wie-
lu jej absolwentów z wielkim sentymentem wraca do lat 
spędzonych w liceum. Mimo różnicy pokoleń są to często 
bardzo podobne – pod względem emocji – wspomnienia. 
Pamięć o I LO łączy też osoby, które lata temu wyemigro-
wały z Płońska.
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„Zjazd jest okazją do zastanowienia się nad nieubłaganie przemijającym czasem, okazją do refleksji, jak przeżyliśmy 
dany nam czas, próbą powrotu do młodych i niezapomnianych lat. Gdzie jest takie drugie miejsce na ziemi z którym 
wiąże się tyle wspomnień, przeżyć i młodzieńczych uniesień? Wierzę, że w murach naszej starej „budy”, z roku na rok 
piękniejszej, wspanialszej, ocalimy przeszłość i na nowo wzniecimy blask młodości”.
(fragment przemówienia inauguracyjnego andrzeja Konstantinowa, przewodniczącego Komitetu organizacyjnego Vii zjazdu - 2007 r.).

Zjazdy Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Płońsku mają już 56–letnią tradycję. Były okazją do spotkań koleżeń-

skich osób, które czują się wciąż związane ze społecznością płońskiego Liceum. Zjazdy są także ważnymi wydarzenia-

mi dla Szkoły, częścią jej tradycji i poczucia tożsamości.

Pierwszy Zjazd odbył się w 1961 r. z okazji 44. rocznicy powstania Szkoły. Drugi zjazd, w 1967 r, zapoczątkował tra-

dycję organizowania spotkań w okrągłe rocznice powstania placówki(III – 1977, IV – 1987, V – 1997). Tak było do 2000 r. 

Absolwenci wówczas postanowili zorganizować nadzwyczajny Zjazd, aby uczcić daty ważne dla naszego kraju i spo-

łeczności lokalnej: Millenium i 600-lecie miasta Płońska. Kolejny VII Zjazd zwołano w 90. rocznicę powstania Liceum. 

Podjęto wówczas uchwałę o skróceniu czasu między spotkaniami absolwentów i organizowaniu zjazdów co 5 lat.  

VIII Zjazd odbył się w 2012 r. IX Zjazd to wydarzenie szczególne, bowiem będzie on ukoronowaniem obchodów 100. 

rocznicy powstania Szkoły. 

Zjazdy w ciągu ponad 50 lat wypracowały swoistą tradycję. Organizacja spotkania Absolwentów rozpoczyna się 

około roku przed jego rozpoczęciem. Komitet Organizacyjny Zjazdu, regularnie raz w miesiącu, odbywa spotkania,  

w czasie których ustala przebieg zjazdu i planuje działania. Uroczystość trwa 3 dni. Rozpoczyna się zazwyczaj w trzeci 

piątek września. W trakcie Zjazdu odbywają się uroczystości jubileuszowe, przemarsz uczestników spotkania ulicami 

miasta, bal absolwentów oraz spotkania koleżeńskie w murach szkoły. Tradycją zjazdów jest pozostawienie po sobie 

trwałej pamiątki, która będzie przypominała uczniom szkoły o ich poprzednikach.

Historia Zjazdów Absolwentów 
Gimnazjum i Liceum w Płońsku

I Zjazd (16–18 czerwca 1961 r.) 
odbył się z inicjatywy absolwentów roczników przedwo-
jennych. Ufundowano wówczas tablicę pamiątkową w 
hołdzie wychowawcom i kolegom poległym i pomordo-
wanym w czasie II wojny światowej. Placówka otrzymała 
także Sztandar Szkoły.

II Zjazd (22–24 września 1967 r.) 
zwołany został z okazji 50–lecia powstania Szkoły. 
Uczestnicy Zjazdu postanowili jako pamiątkę wydać ju-
bileuszową książkę 50 lat gimnazjum i liceum w Płońsku. Dla 
społeczności Płońska absolwenci ufundowali obelisk na 
„Piaskach”, upamiętniający ofiary zbrodni hitlerowskich. 
W trakcie zjazdu uroczyście nadano liceum imię Henry-
ka Sienkiewicza. Patrona wybrano w wyniku konkursu 
ogłoszonego przez Komitet Organizacyjny.

III Zjazd (24–25 września 1977 r.) 
odbył się w 60. rocznicę powstania Szkoły. Z tej oka-
zji komitet organizacyjny ufundował pomnik patrona  
– Henryka Sienkiewicza, który odsłonięto w 1978 r.

IV Zjazd (25–27 września 1987 r.) 
zbiegł się z 70. rocznicą powstania Liceum. Absolwenci 
ufundowali autokar, pracownię informatyczną, sfinanso-
wali remont pomieszczeń tzw. „Syberii”, tablicę pamiąt-
kową oraz książkę 70 lat Gimnazjum i Liceum w Płońsku. 

V Zjazd (19–21 września 1997 r.) 
był spotkaniem szczególnym, bowiem mogli w nim 
uczestniczyć absolwenci, którzy na stałe zamieszkiwali 
poza krajem. Na pamiątkę V Zjazdu i 80. urodzin Szkoły 
ufundowano salę komputerowo-informatyczną, tablicę 
pamiątkową oraz książkę Krzysztofa Karulaka Z Muzą 
w herbie. Począwszy od 1997 r. do dziś Komitet Organi-
zacyjny pracuje prawie w niezmienionym składzie, a na 
jego czele stoi Andrzej Konstantinow. 

VI Nadzwyczajny Zjazd (22-24 września 2000 r.) 
był nie tylko świętem Szkoły, ale i miasta Płońska. Zwo-
łany w 600-lecie nadania praw miejskich dla Płońska 
zgromadził wielu Absolwentów, którzy ufundowali obe-
lisk pamiątkowy z granitu przed budynkiem Szkoły oraz 
wyposażenie czytelni szkolnej. 

VII Zjazd Absolwentów (21–23 września 2007 r.)
90. rocznica powstania Szkoły stała się okazją do zwo-
łania Zjazdu. Do Płońska przybyło ponad 400 uczestni-
ków. Absolwenci pozostawili trwały ślad w postaci nowo-
czesnej pracowni fizycznej i publikacji podsumowującej  
90 lat Gimnazjum i Liceum w Płońsku – Trwałość pamięci.

VIII Zjazd Absolwentów (21–23 września 2012 r.) 
– dzięki ofiarności lokalnych instytucji i przedsiębiorców 
ufundowano dla Szkoły nowoczesną pracownię językową.
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Urząd Miejski w Płońsku informuje, że dnia 17 czerwca 2017 r. weszła w życie zmiana ustawy o ochronie przyrody.
W związku z powyższą zmianą, w przypadku drzew, które rosną na zlokalizowanych w granicach miasta Płońska nieruchomościach stanowiących własność osób 
fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a ich obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:
– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do Burmistrza Miasta Płońsk (w przypadku nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków – do wojewódzkiego konserwatora zabytków).

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa należy zgłosić do Urzędu Miejskiego. 
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości/współwłaścicieli nieruchomości, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte.

Do wniosku należy dołączyć:
– rysunek albo mapkę określające usytuowanie drzewa na nieruchomości,
– pełnomocnictwo i dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – gdy wnioskodawca ustanowił 
pełnomocnika.

Nie nalicza się opłat za usunięcie drzew, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie.
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia zostaną przeprowadzone oględziny w celu ustalenia, odpowiednio:
1) nazwy gatunku drzewa;
2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa. 

Po dokonaniu oględzin tut. organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, 
jeżeli Burmistrz Miasta Płońsk nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 

Przed upływem terminu 14 dni od dnia oględzin Burmistrz Miasta Płońsk może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświad-
czenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

W przypadku usunięcia drzew/a bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu (tj. przed upływem terminu 14 dni od dnia oględzin), 
a także pomimo wniesienia sprzeciwu i bez zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości, zostanie wymierzona administracyjna kara pieniężna.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzew/a/ złożony zostanie wniosek 
o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, na właściciela nieruchomości, w drodze 
decyzji administracyjnej, zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, w drodze postanowienia zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia 
w terminie 7 dni. 

Nieusunięcie drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin spowoduje, że jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
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1. We wrześniu odbędzie się kolejny Zjazd (???) Gimnazjum i Liceum w Płońsku.

2. Jak, co roku, zagości na płońskich osiedlach (???) dom kultury.

3. Zgłoszenie zamiaru (???) drzew należy zgłosić do Urzędu Miejskiego.

4. Przedsiębiorco (???) w nas.

Z LITER W ZAZNACZONYCH NA ŻÓŁTO 
POLACH NALEŻY ODCZYTAĆ HASŁO. 

OSOBA, KTÓRA JAKO PIERWSZA 14 lipca 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 34NAGRODA: ZESTAW – DŁUGOPIS 

ORAZ PAMIĘĆ USB

5. Miejska Biblioteka Publiczna oferuje (???) lato.

6. Tysiące płońszczan bawiło się z radiową (???).

7. Zapraszamy na taneczno-muzyczne (???) na tarasie MCK.

Body od burmistrza
W maju urodziło się 18 dzieci. 

Body trafiły m.in. do: Julii, 

Franciszka, Kuby, Mikołaja, 

Brunona, Laili, Anieli  Szymona. 

Każde dziecko otrzymało 

imienne body, zaś rodzice 

list gratulacyjny. 

Witamy małych płońszczan 


