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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  

>>> CZYTAJ NA STR. 2

Płoński 
Klaster 
Energii 

Na osiedlu Wiejska utrwalono już kilkanaście ulic. Kolejne 

- na osiedlu Toruńskim. W momencie zamykania numeru prace 

trwały na Tulipanowej i Konwalii.

– Trójwarstwowe utrwalenie powierzchniowe polega na potrójnym rozsypaniu grysu wraz 
z modyfikowaną emulsją asfaltową, co ma na celu zabezpieczenie tych dróg przed dalszą de-
gradacją – mówi prezes ZDiM Janusz Chłopik.

– Chcemy kompleksowo rozwiązać problem błotnistych dróg w Płońsku, także na ulicach  
o rzadkiej zabudowie – zapowiada burmistrz Andrzej Pietrasik.

Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych przewiduje utrwalenie ponad 40 ulic grunto-
wych wraz z wjazdami do posesji.

Błotniste drogi przechodzą do historii

Nasze miasto na antenie TVP Historia!
18 listopada, godz. 8.30: 

„Płońsk – ocalić historię”
25 listopada, godz. 8.30: 
„Płońsk – miasto Ben Guriona”

ul. Galileusza

ul. Konwalii przed utwardzeniem ul. Konwalii po utwardzeniu 
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Zakończyła się rekultywacja zbiornika 
wodnego przyległego do akwenu Rutki. 

Zakres prac obejmował: wywóz nieczystości, usunięcie 
samosiewów, oczyszczenie i pogłębienie zbiornika, odbudo-
wę brzegów, wyrównanie i posianie trawy na całości zniwe-
lowanego terenu.

Wykonawca: firma „OK-BUD” Piotr Morawski 
z siedzibą w Nasielsku. 

Radni przychyli się do propozycji urzędu i podjęli decyzję o przystąpieniu Gminy Miasto 
Płońsk do Płońskiego Klastra Energii. Efektem uchwały będzie umowa o partnerstwie 
pomiędzy Gminą Miasto Płońsk, Gminą Płońsk, Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie, Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej, Towarzystwem Budownictwa Społecznego oraz Zarządem Dróg i Mostów. 

W przyszłości do klastra będą mogły przystąpić inne podmioty. Utworzenie klastra umożliwi aplikowanie o środki ze-
wnętrzne. Wnioski aplikacyjne uzyskają dodatkowe punkty podczas oceny formalnej i merytorycznej w procedurze kon-
kursowej. Naczelnym celem zawarcia porozumienia w sprawie utworzenia Płońskiego Klastra Energii jest zapewnienie  
i polepszenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie kon-
kurencyjności i efektywności lokalnej gospodarki.

Rekultywacja zbiornika wodnego 
przyległego do akwenu Rutki

Powstanie Płoński Klaster Energii
Zobacz jak głosowali radni:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie  
i przystąpienie Gminy Miasto Płońsk do Płońskiego Klastra Energii.

Adamska-Jasińska Małgorzata Za

Adamuszewski Marek Za

Aleksandrowicz Zygmunt Za

Barański Arkadiusz Za

Bidas Małgorzata Za

Braulińska Alina Za

Kośmider Marcin Za

Kwiatkowski Andrzej Za

Nowakowski Benedykt Za

Piątkowska Ewa Za

Piekarz Agnieszka Za

Prusak Mariusz Za

Przedpełski Grzegorz Za

Uniewski Marcin Wstrzymał się

Zienkiewicz Henryk Za

Ziółkowska Maria Za

Żebrowska Marianna Wstrzymała się

ZA 15

PRZECIW 0

WSTRZYMAŁO SIĘ 2

NIEOBECNI PODCZAS SESJI
Bluszcz Wojciech
Gzylewska Agnieszka
Pawłowska Barbara
Tucholski Krzysztof
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Dzień Nauczyciela

ZMIANA NAZW ULIC 
– sprawy meldunkowe,

dowody osobiste, 
działalność gospodarcza 

W Miejskim Centrum Kultury odbyła się miejska gala z okazji 
Dnia Nauczyciela. Podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej 
nagrodzono zasłużonych nauczycieli w podziękowaniu za ich trud
i wysiłek włożony w edukację młodych płońszczan. 

Wśród nagrodzonych pedagogów są tacy, którzy byli autorami własnych programów, wdrażali innowa-
cyjne metody nauczania, osiągali wysokie lokaty w konkursach i olimpiadach, przygotowywali młodzież do 
udziału w miejskich uroczystościach, bądź reprezentowali swoje placówki w środowiskach lokalnych.

Co roku Burmistrz Miasta przyznaje nagrody dyrektorom szkół i przedszkoli oraz nauczycielom, którzy 
osiągnęli sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej, bądź kierowali placówkami oświatowymi.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert "Jazz z fonoteki mojej mamy" Edyty Szewczyk, dziennikarki Kato-
lickiego Radia Diecezji Płockiej, laureatki "Szansy na sukces".

Lista nagrodzonych nauczycieli na stronie www.plonsk.pl

WAŻNA INFORMACJA!

WAŻNA INFORMACJA!

W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów, i urządzeń użytecz-
ności publicznej podczas LIII sesji Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia br. zmie-
niono nazwy następujących ulic w Płońsku:

 Związku Walki Młodych (od ul. Warszawskiej do Kolejowej) 
na ks. Jerzego Popiełuszki,

 Związku Walki Młodych (od ul. Kolejowej do Spółdzielczej) 
na Armii Krajowej,

 Róży Luxemburg na Książęcą,

 Gen. Zygmunta Berlinga na Generała Fieldorfa,

 Adolfa Warskiego na Piastowską,

 Bronisława, Bronisławy i Władysława Wieczorków na 
Szkolną,

 Gen. Aleksandra Zawadzkiego na Rotmistrza Pileckiego,

 40-lecia PRL (od ul. Płockiej do Szkoły Podstawowej nr 3) 
na Licealistów,

 40-lecia PRL (od SP 3 do końca ulicy) na ks. Macieja  
Sarbiewskiego,

 19-go Stycznia na Pułtuską,

 Janka Krasickiego na Ignacego Krasickiego

SPRAWY MELDUNKOWE
Zmiana adresów zameldowania, w związku ze zmianą nazw ulic została 

dokonana  z urzędu – bezpłatnie. Nie ma konieczności składania wniosku.  

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać 

zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CE-
IDG) poprzez złożenie w dowolnym urzędzie Miasta/Gminy wniosku CEIDG 
– 1 o zmianę wpisu, tj. miejsca zamieszkania, zameldowania, adresu do ko-
respondencji, miejsca wykonywania działalności oraz innych danych, które 
zawierają dotychczasowy adres. Wszelkie czynności dokonywane w CEIDG 
są bezpłatne.

DOWODY OSOBISTE
Nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych.
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W wyniku głosowania na projekty zgłoszone przez miesz-
kańców do  Płońskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 
rok wpłynęły łącznie 3634 ankiety, w tym: 3261 ankiet 
ważnych i 373 ankiety nieważne.

Lista projektów, które uzyskały największą liczbę gło-
sów i wpisane zostaną do projektu budżetu miasta na 
2018 rok: 
1. Remont ulicy Poprzecznej (odcinek chodnika) i całej uli-

cy Krzywej – 481
2. Zakup nowych zabawek na placu zabaw przy ulicy Pół-

nocnej w Płońsku (Osiedle nr 13 w Płońsku) – 435
3. Zakup piramidy liniowej HYPERION wraz z dodatkiem 

– ślizg, dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat (Osiedle nr 10 
w Płońsku) – 402

4 Siłownia zewnętrzna połączona z placem zabaw na uli-
cy Brzoskwiniowej w Płońsku – 391

5 Zakup iluminacji świątecznej 3D – bombki o wymiarach 
min. 4,9 x 4,3 m. – 384

Lista pozostałych projektów z poszczególną ilością 
ważnych głosów:
 Utworzenie siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw 

w parku miejskim wzdłuż ulicy 40-Lecia PRL – 375 
głosów;

 Modernizacja ciągów komunikacyjnych pieszych przy 
ul. Kopernika wraz z wybudowaniem oświetlenia so-
larnego. Chodnik przy ulicy Kopernika znajdujący się 
wzdłuż drogi gminnej – dojście do budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych Kopernika 5, 5A, B, 5E, 5F, 5G, 5H, 
5J, 5K, 5L – 290 głosów;

 Naprawa drogi osiedlowej między budynkami Koperni-
ka 5B i 5C i znajdującymi się tam garażami, obok parkin-
gu – 223 głosy;

 Poprawa infrastruktury rekreacyjno – sportowej po-
przez zakup i montaż siłowni zewnętrznej i uzupełnie-
nie placu zabaw na Osiedlu Toruńskim w Płońsku – 122 
głosy;

 Kulturalne eksperymenty – wykonanie murali, zieleni 
i placu zabaw na osiedlu przy ulicy Klonowej w Płońsku 
– 102 głosy;

 Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu przy ul. Wol-
ności w Płońsku – 56 głosów. 

Wybrane projekty Burmistrz Płońska uwzględ-
ni w projekcie budżetu i przedstawi Radzie Miejskiej  
w Płońsku do przyjęcia.

Płoński Budżet 
Obywatelski 
2018
Mieszkańcy 
wybrali

Odblaski dla pierwszoklasistów

Światowy Dzień Zwierząt w SP 4

Wszyscy pierwszoklasiści z czterech miejskich szkół podstawowych, a także z Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Żywioły" 
otrzymali zestaw elementów odblaskowych, w tym opaskę LED na piętę. Ma to wpłynąć na ich bezpieczeństwo na drodze. 
Kampanię realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego we wszystkich gminach Mazowsza. Od kilku lat w Płońsku 
prowadzona jest podobna akcja "Płońsk świeci przykładem", w ramach której setki elementów odblaskowych trafiły do naj-
młodszych i seniorów.

W środę, 4 października obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień 
Zwierząt. Tego dnia do uczniów klasy 1a przybyli niecodzienni i wyjątkowi 
goście. 

Była to Pani Marta Szyba–Giżyńska, pedagog specjalny, hipoterapeuta i dogoterapeuta, na co dzień pracująca z dziećmi nie-
pełnosprawnymi. Pani Marta przybyła na spotkanie z jednym ze swoich podopiecznych, tj. labradorem Negrą. Dzieci po-
znały zwyczaje psa i dowiedziały się, jak o niego dbać, aby był szczęśliwy. Same mogły zatroszczyć się o gościa i spróbować 
nakarmić psa, napoić, uczesać oraz pobawić się z nim. Wszystkie maluchy chętnie głaskały sympatyczną Negrę, a niektóre 
przytulały się, przełamując w ten sposób swoje lęki. Pierwszaki dowiedziały się też, że zwierzęta to nie zabawki i potrzebują 
naszej miłości i opieki. My też ich potrzebujemy. Codziennie odwdzięczają się nam bezwarunkową miłością i troską o swoje-
go właściciela.

Wizyta takiego gościa sprawi-
ła, że uczniowie lepiej zrozumieli 
potrzeby swoich pupili, pozna-
li istotę przyjaźni człowieka ze 
zwierzętami, których św. Franci-
szek nazywał „braćmi mniejszy-
mi” oraz nauczyli się, że posiada-
nie zwierzęcia to też obowiązki. 
Światowy Dzień Zwierząt obcho-
dzony jest 4 października, w dzień 
św. Franciszka z Asyżu, patrona 
zwierząt, ekologów i ekologii. 

Wychowawca klasy 1a
Anna Gębarowska
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WSPOMNIENIE

Nauczyciel, pracownik administracji szkolnej, działacz ZNP i PSL. Urodził się 22 stycznia 
1923 roku w Draminie gm. Baboszewo, w powiecie płońskim. Rodzice, ojciec Donat i matka 
Eugenia, prowadzili gospodarstwo rolne. Wincenty Szumański był mężem Jadwigi i ojcem 
czworga dzieci – Grzegorza, Romana, Ewy i Hanny.

Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Krajkowie kontynuował naukę 
w Gimnazjum w Wymyślinie (Skępem). Do 1939 roku ukończył dwie klasy tej szkoły. Po za-

kończeniu wojny uzyskał w systemie Komisji Rejonowych wykształcenie średnie pedagogicz-
ne. W 1968 roku skończył studium nauczycielskiego w zakresie historii.

1 września 1947 roku rozpoczął pracę zawodową w charakterze nauczyciela niewykwalifi-
kowanego w Szkole Podstawowej w Poczerninie. Po roku pracy w tej placówce żegnany ser-
decznie przez mieszkańców okolicznych wsi przeniósł się do Szkoły Podstawowej w Rzewinie 
– bliżej domu rodzinnego. Po siedmiu latach – w 1955 roku – i po zdobyciu kwalifikacji zawo-
dowych oraz doświadczenia pedagogicznego został awansowany i przeniesiony na stanowisko 
kierownika szkoły w Karolinowie. Tam podjął się – we współpracy z rodzicami i władzami 
oświatowymi – budowy nowej placówki. 

W 1958 roku z uwagi na kupno gruntu w Płońsku przy ulicy Młodzieżowej przenosi się na 
własną prośbę do Szkoły Podstawowej w Arcelinie. Jako jej kierownik, chcąc poprawić warun-
ki nauki uczniów, podejmuje się budowy nowego obiektu. 

Dzięki bogatemu dorobkowi zawodowemu, pedagogicznemu i społecznemu został wybrany 
na stanowisko sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Płońsku. Funkcję tę pełnił w latach 1963-64. Następnie – aż do 1983 roku – pracuje jako dy-
rektor zespołu ds. ekonomicznych w Wydziale Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej. 

Od 1960 do 1970 r. brał udział w procesie planowania i budowy mieszkań dla nauczycieli 
w Czerwińsku, Kroczewie, Kucicach, Siedlinie, Szczytnie, Baboszewie, Sochocinie, Gralewie, 
Płońsku, Sarbiewie, Cieksynie i Nacpolsku. Przyczynił się również do wybudowania nowych 
obiektów szkolnych w Cieksynie, Polesiu, Sarbiewie, Nacpolsku, Płońsku (Szkoły Podstawowe 
nr 3 i nr 4), Gawarcu, Bolęcinie, przedszkoli nr 4, 5 i 6 w Płońsku, Szkół Podstawowych w Czer-
wińsku i Kroczewie. 

Jego praca dostarczała mu wiele satysfakcji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku. 
Zjednała mu społeczne uznanie. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi  
i związkowymi.

Wincenty Szumański 1923-2017
Wspomina burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik

Pana Wincentego Szumańskiego poznałem jako sąsiada  
z ulicy Młodzieżowej. Przez wiele lat spotykaliśmy się  
w związku z budową nowego kościoła parafii św. M. Kolbe.  
Pan Wincenty był bardzo aktywny i bardzo energiczny. Intere-
sował się przemianami w Polsce i Płońsku, które następowały 
na przełomie lat 80. i 90. i włączał się aktywnie w działania na 
szczeblu lokalnym. 

Wielokrotnie spotykaliśmy się na spotkaniach w para-
fii św. Maksymiliana Kolbe. Wspólnie próbowaliśmy założyć 
Klub Inteligencji Katolickiej, ale nie otrzymaliśmy zgody na 

jego utworzenie. W związku z tym, aby sformalizować naszą działalność, z inspiracji księ-
dza Romualda Jaworskiego spotykaliśmy się w ramach Towarzystwa Trzeźwości, a później 
Katolickiego Stowarzyszenia „Wspólnota”. Rozmawialiśmy na tematy dotyczące kraju i samo-
rządu, który wtedy się odradzał. Były to długie, niekończące się dyskusje dotyczące koniecz-
nych przemian w Polsce. Kiedy upadł system komunistyczny i powstał wolny samorząd m.in.  
po namowach pana Szumańskiego i księdza Romualda Jaworskiego wystartowałem – z po-
wodzeniem – w pierwszych wyborach z listy Komitetu Wyborczego. Pan Wincenty czynnie 

uczestniczył w organizacji wyborów na szczeblu samorządowym 
i krajowym. Podobnie jak ja, chciał mieć wpływ na przemiany za-
chodzące w Polsce.

Od kiedy go poznałem, pracował na rzecz parafii – przy budo-
wie kościoła, potem w różnych organizacjach parafialnych. Nale-
żał do zaufanych osób ks. Jaworskiego.

Codziennie jeździł na rowerze. Prawie do śmierci – jeszcze 
półtora roku temu… Często go spotykałem podczas przejażdżek. 
Nie pamiętam go jadącego samochodem do miasta – zawsze na 
rowerze. Był w ciągłym ruchu. Zawsze znajdował czas na krótką 
rozmowę.  Zapamiętam go jako człowieka niezwykle życzliwego, 
miłego, otwartego, chętnego do pomocy, dobrego człowieka. Taki 
pozostanie w mojej pamięci.

Andrzej Pietrasik
BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSKA

* * *

NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW Z PRACOWNI DOKUMNETACJI DZIEJÓW MIASTA ORAZ OD RODZINY WSPOMNIENIE OPRACOWAŁ URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU.
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Sprzedaż alkoholu nieletnim w Płońsku
Coraz częściej sprzedawcy napojów 

alkoholowych w Płońsku proszą o 

okazanie dokumentu poświadczającego 

pełnoletność. Jednak nadal wielu z nich 

jest gotowa sprzedać alkohol nieletniemu.

Z raportu z ogólnopolskich badań ankietowych zreali-
zowanych w 2015 r. pn. „Używanie alkoholu i narkotyków 
przez młodzież szkolną” wynika, że alkohol jest najbardziej 
rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród mło-
dzieży szkolnej. Próby picia ma za sobą 83,8 % gimnazjali-
stów z klas trzecich (15 lat) i 95,8 % uczniów drugich klas 
szkół ponadgimnazjalnych (17 lat). 

Prawdopodobnie w mniejszości przypadków inicjacja 
alkoholowa wiązała się z jednoczesnym zakupem alkoholu. 
Jednak „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych dla mia-
sta Płońska”, sporządzona w 2016 r. na zlecenie Punktu Pro-
filaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie wskazuje, że co trze-
ci ankietowany gimnazjalista i niemal co drugi uczeń szkoły 
ponadpodstawowej, na pytanie czy łatwo jest kupić alkohol 
nie mając ukończonych 18 lat, odpowiada twierdząco. 

Kilka lat temu z inicjatywy Punktu Profilaktyki przepro-
wadzono w Płońsku badanie w 20 sklepach i lokalach, które 
wykazało, że w żadnym z nich sprzedawca nie zażądał do-
wodu osobistego, by sprawdzić pełnoletność młodej osoby 
kupującej alkohol.

W sierpniu br. Punkt Profilaktyki zlecił ponowne badanie 
skali zjawiska sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim 
na terenie miasta Płońska. Jego celem była także promocja 
dobrych praktyk w przypadku odpowiedzialnych sprze-
dawców.

Przeprowadzono program interwencyjno – kontrolny 
wraz z kampanią informacyjną i audytem punktów sprze-
daży alkoholu. Wykonawcą programu było Centrum Roz-
wiązywania Problemów Społecznych z Warszawy. 

Pierwsza część programu polegała na próbie zakupu alko-
holu w 30 punktach sprzedaży ( sklepy i gastronomia) przez 
„tajemniczego klienta” - osobę, która ukończyła 18 r.ż., jednak 
wyglądała na niepełnoletnią. Jej bardzo młody wygląd i za-
chowanie budziło uzasadnione wątpliwości co do jej wieku. 

W 16 spośród 30 badanych punktów sprzedawcy 
poprosili „niepełnoletniego” o okazanie dowodu 
osobistego, po czym gdy osoba dokonująca zakupu 
tego nie zrobiła, alkohol nie został jej sprzedany. 

Podczas audytu punktów sprzedaży zwracano również 
uwagę na przestrzeganie innych zasad sprzedaży alkoholu, 
w szczególności czy są umieszczone w widocznym miejscu 
informacje o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zaka-
zie sprzedaży alkoholu nieletnim. Oszacowano również wiek 
osób sprzedających, by sprawdzić, czy do sprzedaży i poda-
wania alkoholu nie są zatrudniane osoby niepełnoletnie. 

Kolejnym etapem było przeprowadzenie szkolenia dla 
sprzedawców napojów alkoholowych w każdym badanym 
punkcie. W ramach szkolenia poinformowano sprzedaw-
ców na temat obowiązujących przepisów prawnych doty-
czących zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholo-
wych osobom niepełnoletnim oraz kar wynikających z ich 
nieprzestrzegania.

Udzielono również edukacji w jaki sposób asertywnie od-
mówić sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Zwraca-

PUNKT PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I POMOCY RODZINIE

no uwagę sprzedawców na fakt, że dorosły wygląd młodego 
człowieka nie zawsze oznacza pełnoletność upoważniającą 
do zakupu napojów alkoholowych. Sprzedawcy otrzymali 
ulotki i dostęp do edukacyjnej platformy internetowej, dzięki 
której mogą poszerzać wiedzę w powyższym zakresie.

Porównując wyniki tegorocznego badania z badaniem 
sprzed kilku lat, można powiedzieć o zmniejszaniu się zja-
wiska sprzedaży i podawania alkoholu dzieciom i młodzie-
ży na terenie miasta Płońska. Punkt Profilaktyki od kilku lat 
kieruje do sprzedawców napojów alkoholowych działania 
edukacyjne, których celem jest przypominanie o obowiąz-
ku przestrzegania prawa w zakresie zakazu sprzedaży al-
koholu osobom niepełnoletnim. Cieszy fakt, że świadomość 
sprzedawców w tym zakresie rośnie, że widzą oni celowość 
jego przestrzegania. Należy też jednak zauważyć, że nadal 
prawie połowa sprzedawców uczestniczących w badaniu, 
nie poprosiła o dowód osobisty „niepełnoletniej” osoby 
i sprzedała jej alkohol. 

Co na to prawo?
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. mówi:
Art. 15.
1. Zabrania się sprzedaży i oddawania napojów alkoholowych 

osobom do lat 18.
2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy 

sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony 
jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek 
nabywcy. 

Art. 43
1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, 

kiedy jest to zabronione, (…) podlega grzywnie. 
2. Tej samej grzywnie podlega kierownik zakładu handlowego 

lub gastronomicznego , który nie dopełnia obowiązku nad-
zoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie 
przestępstwa.

3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 
2 można orzec przepadek napojów alkoholowych , chociaż-
by nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz 
prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na 
sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

4. Orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w ust. 1  
i 2 następuje na podstawie przepisów o postepowaniu  
karnym.

Z przytoczonych zapisów wynika, że w przypadku sprze-
daży alkoholu osobom niepełnoletnim grozi sankcja cofnię-
cia zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a także konsekwencje 
wynikające z przepisów karnych.

To nie osoba niepełnoletnia kupująca alkohol działa nie-
legalnie, lecz osoba dorosła, która jej ten alkohol sprzedaje 
lub podaje.

Za przestrzeganie zasad nie sprzedawania i nie podawa-
nia alkoholu osobom niepełnoletnim, odpowiedzialny jest 
zarówno sprzedawca, jak i właściciel punktu sprzedaży. 

Dlaczego dzieci i młodzież nie powinny 
spożywać alkoholu 
Każdy kraj wprowadza własne prawo regulujące mini-

malny próg wiekowy zezwalający na to, by móc danej oso-
bie sprzedać alkohol. Światowa średnia tego wieku to 16 lat, 
średnia europejska natomiast to 18 lat. Są kraje, w których 
takie ograniczenie prawne w ogóle nie zostało wprowadzo-
ne. Ale są i takie, które widzą sens w podwyższonym mini-
malnym wieku, w którym dopuszcza się picie alkoholu. Są 
to m.in. Stany Zjednoczone ( 21 r.ż. ) i Nepal ( 24 r.ż.). W tych 
krajach młodzi ludzie są szczególnie chronieni prawnie, po-
nieważ bierze się pod uwagę fakt, ze sięganie przez nich po 
alkohol owocuje negatywnymi skutkami dla ich zdrowia 
i rozwoju psychofizycznego. Te kraje rozumieją, że ich naj-
większym zasobem są zdrowi i mądrzy obywatele.

Picie alkoholu w młodym wieku może spowodować po-
ważne zmiany w mózgu, co ograniczy rozwijanie się zdol-
ności poznawczych takich jak zdolność uczenia się, zapa-
miętywania czy myślenia logicznego. Będzie to skutkować 
trudnościami w przyswajaniu wiedzy a w przyszłości często 
niepowodzeniami na ścieżce edukacji i kariery zawodowej.

Spożywanie alkoholu wpływa też negatywnie na kształ-
tująca się osobowość młodego człowieka, który rezygnuje 
sukcesywnie z ambitnych celów, swoich marzeń i wchodzi 
w pozycję bierności życiowej. Powoli zanika u niego potrzeba 
rozwoju a życie zaczyna być skoncentrowane wokół alkoholu.

Nie mogą być też prawidłowo kształtowane mechanizmy 
samokontroli emocjonalnej i zachowania. Picie alkoholu 
jest traktowane jako najlepszy sposób rozładowania trud-
nych emocji. Młody człowiek nie uczy się umiejętności po-
trzebnych do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, buduje 
natomiast postawę unikania lub agresji. Nieumiejętność 
hamowania impulsów i silnych emocji oraz zakłócona oce-
na moralna i zdroworozsądkowa często owocują popełnia-
niem wykroczeń i przestępstw. Młody człowiek jest też bar-
dziej narażony na wypadki i wiążące się z nimi śmierć czy 
kalectwo. Sam też może stać się bardziej podatny na stanie 
się ofiarą przestępstwa. 

Zatem alkohol zagraża młodym ludziom. Kiedy sprze-
dawca udostępni go niepełnoletniemu, powinien wiedzieć, 
że młody człowiek może ponieść dotkliwe szkody, których 
na pierwszy rzut oka może być jeszcze nie widać.

Odmowa sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim 
nie zawsze jest łatwa. Zdarzają się sytuacje, gdy młody 
zdesperowany człowiek zachowuje się agresywnie w reak-
cji na odmowę sprzedawcy. Dlatego wcześniej warto wy-
posażyć się w wiedzę jak zachować się w przypadku takich 
trudnych sytuacji.

Zamiast podsumowania
Dziękujemy każdemu z 16 sprzedawców, którzy podczas 

przeprowadzonego w Płońsku badania odmówili sprze-
daży alkoholu bez okazania dowodu osobistego podczas 
próby kontrolowanego zakupu alkoholu. Wykazaliście się 
Państwo odpowiedzialnością za naszą młodzież. Jesteście 
z pewnością pozytywnym i motywującym przykładem dla 
grupy pozostałych sprzedawców. 

Alkohol tylko 
dla pełnoletnich



CZAS WOLNY

7

PONIEDZIAŁEK, 13 LISTOPADA, GODZ. 19, SALA WIDOWISKOWO-KINOWA. 
OBSADA: Sambor Czarnota, Joanna Liszowska, Izabela Kuna, Wojciech Malajkat, 

Mikołaj Roznerski, Milena Suszyńska, Adriana Kalska, Piotr Szwedes. 
SPEKTAKL WYREŻYSEROWAŁ Wojciech Malajkat.

Bilety 80 zł i 60 zł (balkon) w sprzedaży od godz. 14.30 w kasie kina 
oraz na stronie www.mckplonsk.pl. 

Niesamowite i przenikliwe, a przy tym, o zgrozo, zabawne studium, właśnie… kłamstwa. Florian Zeller, francu-
ski dramaturg zdążył już przyzwyczaić swoich widzów do ostrej jazdy i bolesnego telemarku, porusza się z gracją 
baletnicy i precyzją chirurga w meandrach i zakamarkach ludzkich umysłów. 

Dwie pary małżeńskie, dwie pary przyjaciół, dwie pary kochanków, a ich nadal tylko czworo, jak to jest możliwe? 
Wszystkiego dowiecie się Państwo podczas spektaklu „Kłamstwo”! Metaforycznie udało się w spektaklu połączyć 
Bergmanowskie „Sceny z życia małżeńskiego” z kilkoma komediami Woodỳ ego Allena. Oczywiście sztuka nie jest 
jeydnie słowną ekwilibrystyką, zawiera również racjonalny, ale i filozoficzny podtekst. Reżyser spektaklu, Woj-
ciech Malajkat, niedawno powiedział: „Długo pracowaliśmy nad obsadą, ta sztuka wymaga nieprzypadkowych  
i wyśmienitych aktorów, którzy potrafią wydobyć niuanse zawarte w tekście, z wdziękiem rozbawić publiczność  
i sprawić, że paradoksalnie, kłamstwo ich czegoś nauczy”.

Francuski dramaturg Florian Zeller spróbował kłamstwo zweryfikować w warunkach scenicznych. Udało mu się 
to na tyle, że w całej Europie widzowie podczas przedstawień spadają z krzeseł z rozbawienia, za chwilę wraca-
ją na miejsca dyskretnie zerkając wokół i szukając wsparcia i zrozumienia u innych kobiet i mężczyzn. Niech to 
uświadomi siłę rażenia tego tekstu. Reżyser przedstawienia, Wojciech Malajkat, zdradza: „Przeraża nas to, jak 
można wygodnie żyć w związku, jednocześnie nie wiedząc nic o sobie nawzajem.” Producent spektaklu, Piotr 
Szwedes, zastrzega jednak: „Warto to zobaczyć, oczywiście, nie po to, aby dowiedzieć się, jak skutecznie oszu-
kać partnera lub partnerkę. Nie traktujcie tego, jako spektaklu instruktażowego. O nie!!! Warto, ponieważ, jak  
w soczewce skupimy dwa dni Waszego życia w dwóch godzinnych aktach. Rozbierzemy was na części pierwsze,  
a czy dacie się złożyć? To już zostawiamy Wam. To nie tylko komedia, ale i bardzo cenny przekaz”.
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1. Końca dobiegła (???) zbiornika wodnego przyległego do akwenu Rutki

2. Od października na płońskich ulicach możemy spotkać (???)

3. Powstanie Płoński (???) Energii

Z LITER W POLACH ZAZNACZONYCH NA ŻÓŁTO NALEŻY ODCZYTAĆ HASŁO. 
OSOBA, KTÓRA JAKO PIERWSZA 4 listopada 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

NAGRODA: EKOLOGICZNY NOTES 
ORAZ SKAROBONKA

Body od burmistrza
We wrześniu urodziło się 29 dzieci. Body trafiły m.in. 

do: Leny, Alicji, Blanki, Hanny, Jana, Tomasza, Patryka 

oraz Antoniego. Każde 

dziecko otrzymało 

imienny body, 

zaś rodzice list 

gratulacyjny.

Witamy małych 

płońszczan 

4. 12 października  
w Płońsku  
świętowano  
Dzień (???)

5. Dobiegło końca 
głosowanie  
na Płoński  
Budżet  (???) 

6. W SP4  
obchodzono  
Światowy  
(???) Zwierząt

Zainwestuj w Płońsku i skorzystaj z pomocy 
publicznej w postaci zwolnienia z podatku 
dochodowego. Czekają na Ciebie tereny 
stanowiące podstrefę Warmińsko-Mazurskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ofercie trzy tereny inwestycyjne 
przeznaczeniem m.in. pod usługi, handel, 
skład magazynów, a także produkcję 
o średnim wskaźniku zabudowy.

Szczegóły na stronie: 
www.plonsk.pl 
w zakładce Invest in Płońsk.

Invest in Płońsk
OFERTA NR 1
ul. Mazowiecka
Powierzchnia: 2,2 ha

OFERTA NR 2
ul. Przemysłowa
Powierzchnia: 0,9776 ha

OFERTA NR 3
ul. Rzemieślnicza
Powierzchnia: 0,4618 ha


