
BIULETYN INformacYjNY UrzędU mIEjskIEgo w płońskU
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Zdecyduj,  
na co przeznaczyć  
150 000,00 zł

Nowy parking

Trwa II edycja  
Płońskiego Budżetu Obywatelskiego.  
Do poniedziałku, 7 listopada  
można głosować na zgłoszone  
w tym roku projekty.

Pamiętasz dawny Płońsk?  
Odwiedź profil na Facebooku  

„Zatrzymaj się w Płońsku”  
i weź udział w konkursie. 

Raport z inwestycji, czyt. str 3

Chcesz wiedzieć co dzieje się w mieście? Przyślij swój adres mailowy.
Interesują Cię sprawy miasta? Chcesz, aby na Twoją skrzynkę mailową trafiały najświeższe informacje lokalne?  

Przyślij swój adres mailowy na adres: i.rydzewska@plonsk.pl

Więcej informacji na stronie www.plonsk.pl. 
Sprawdź, jakie projekty zostały zgłoszone i prze-
szły pozytywną weryfikację formalno-prawną. 
Wybierz ten, który według Ciebie jest najlepszy, 
i oddaj swój głos. 

Zachęcamy do udziału w projekcie.

Do końca października trwała gruntowna przebudowa parkingu przy poczcie. Inwestycję wykonała 
miejska firma Zarząd Dróg i Mostów. Na parkingu z kostki brukowej znajdzie się 25 miejsc dla samo-
chodów. Parking kosztował niespełna 200 tys. zł.
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Dzień Edukacji Narodowej
W piątek, 14 października w mCK odbyły się obchody Dnia 
edukacji Narodowej.

Apele, wyróżnienia, pogadanka o bezpieczeństwie i nagrody z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Tak wyglądał w Płońsku tegoroczny Dzień 
Nauczyciela zakończony galą i koncertem Małgorzaty Jareckiej.

Tradycyjnie, podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej 
za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 
2015/2016 wręczono nauczycielom nagrody burmistrza i dyrektorów szkół.
Lista osób nagrodzonych na stronie:  
http://plonsk.pl/aktualnosci/dzien-nauczyciela.html

Samorządowy Lider Edukacji
W środę, 12 października podczas uroczystej gali w Pałacu 
Jana iii sobieskiego w Wilanowie Burmistrz miasta Płońsk 
andrzej Pietrasik i z-ca Burmistrza teresa Kozera odebrali 
Certyfikat samorządowego Lidera edukacji.

Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji został przyznany naszemu mia-
stu piąty raz z rzędu. W tym roku Płońsk może poszczycić się również 
wyróżnieniem nadzwyczajnym „Lider bezpieczeństwa w oświacie”.
Certyfikat jest potwierdzeniem, że Płońsk podej-
muje nowoczesne, efektywne i innowacyjne dzia-
łania w dziedzinie polityki edukacyjnej i zarządza-
nia oświatą. Wyróżnienie przyznano za okres od 
października 2016 do października 2017. 

Ty też  
możesz pomóc
Już od 5 lat na terenie naszego miasta realizowany jest projekt 
„Rodzina 5+”. Przez ten czas skorzystało z niego 1565 osób.

W roku 2011 Samorząd Miasta wprowadził na terenie naszego miasta pro-
gram „Rodzina 5+”. Ma on na celu wspieranie rodzin wielodzietnych oraz 
kształtowanie ich pozytywnego wizerunku. W programie biorą udział rodzi-
ny mieszkające na terenie Płońska, składające się z rodziców (jednego rodzi-
ca) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18. roku życia 
lub 24. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Miasto oferuje rodzinom wielodzietnym 50 proc. zniżki na bilety do kina 
„Kalejdoskop”, zakup biletów na wszystkie płatne imprezy sportowe i kul-
turalne realizowane przez miasto oraz zakup biletów wstępu na basen, halę 
sportową, lodowisko i inne płatne obiekty sportowe.

Do programu przystąpili także lokalni przedsiębiorcy:
1. Punkt Przedszkolny „Kangurek”, ul. Kolejowa 20,
2. Gabinet Stomatologiczny Grażyna Chmielińska, ul. Lipowa 2 d
3. Biuro Regionalne ORIFLAME Anna Lewandowska, ul. Wyszogrodzka 7A
4. Restauracja „Zielony Zakątek”, ul. 19 Stycznia 12
5. Sklep z Bielizną Jankowscy, ul. Płocka 29
6. Verona Ristorante Piotr Poryziński, ul. Młodzieżowa 31j.

Dołącz i Ty. Więcej informacji w Referacie ds. Promocji, Konsultacji 
i Inicjatyw Społecznych pod tel. 23 663 13 34 i stronie internetowej miasta: 
www.plonsk.pl. Zapraszamy do współpracy. 

Należysz do programu – musisz to wiedzieć
Podczas XXXVI sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 20 października, rad-

ni podjęli decyzję o zmodyfikowaniu wyglądu karty „Rodzina 5+”. 
Nowa karta ma wymiar karty płatniczej. Nie będzie zawierała zdjęć, a jej 

autentyczność potwierdzać będą hologramy. Ważna będzie z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość. Uprawnieni nieposiadający dokumentu tożsa-
mości, a posiadający kartę, będą mogli korzystać z ulg w obecności innego 
upragnionego członka rodziny.

Dotychczas wydane karty „Rodzina 5+” zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia.
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Asfalt i chodniki na Sadybie
Magnolii, Makowa i Różana. Budowa tych trzech ulic powinna za-
kończyć się w grudniu. W kolejce czeka ciąg pieszo-jezdny na ulicy 
Skarżyńskiej. Po zakończeniu prac projektowych złożony zostanie 
wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Będą światła
Ma być łatwiej na skrzyżowaniu 19 Stycznia i Żołnierzy Wyklętych. 
Najpóźniej w grudniu powstanie tam sygnalizacja świetlna.

Modernizacja hali
W trakcie realizacji jest również drugi etap inwestycji termomo-
dernizacji budynku MCSiR. Polega on na dociepleniu ścian, stro-
pów i dachu hali. W tym roku planowane jest rozpoczęcie prac 
wewnątrz, roboty na zewnątrz budynku ruszą wiosną 2017 r. 

W przygotowaniu
W lutym przyszłego roku powinna być gotowa dokumentacja projek-
towa i kosztorysowa niezbędna do modernizacji stadionu miejskiego, 
adaptacji i rewaloryzacji zabytkowej wieży ciśnień, a także przebudo-
wy budynku byłego dworca PKP. 

Gmina Miasto Płońsk dysponuje pozwoleniem na budowę kilkunastu 
dróg. Są to: ul. Mazowiecka, obwodnica zachodnia, obwodnica cen-
trum, ul. Azalii, ul. Fiołkowa, ul. Hiacyntowa, ul. Korczaka, 40-lecia 
PRL, a także ul. Wieczorków od ul. Letniej do granic miasta.

Po długich oczekiwaniach
Gimnazjum nr 2, a wcześniejsza pierwsza płońska podstawówka, dłu-
go musiały czekać na salę sportową z prawdziwego zdarzenia. Oprócz 
wielofunkcyjnego boiska, trybun i zaplecza w nowej sali znajdzie się 
ścianka wspinaczkowa! Wartość robót budowlanych wyniosła prawie  
3 mln zł, 820 tys. zł pochodzi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Z myślą o fanach czterech kółek
Miłośnicy gokartów i rowerów mogą być zadowoleni. Jeszcze w tym 
roku powstanie zupełnie nowy tor na Rutkach. Nawierzchnia wykona-
na zostanie z asfaltu. Zgodnie z umową wartość robót nie może prze-
kroczyć 500 tys. zł.

Nasze miastO

Sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 2

Inwestycja na Rutkach

Ulica Makowa

Ulica Różana

Raport z inwestycji
Już w listopadzie zakończona zostanie budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Płońsku. Kierowcy będą mogli korzystać 

z parkingu przy poczcie. a do połowy grudnia pojawi się sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu 19 stycznia i Żołnierzy Wyklętych.
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Urodziny płońskiej OSP
W sobotę, 1 października w miejskim Centrum 
sportu i Rekreacji odbyły się uroczystości 
z okazji 135-lecia Ochotniczej straży Pożarnej 
w Płońsku. Płońska jednostka otrzymała nowy 
sztandar, a strażacy odznaczenia.

Obchody rozpoczęły się od przemarszu strażaków 
i zaproszonych gości spod KP PSP przy ulicy Rutkow-
skiego, ulicami Płocką i Kopernika do hali sportowej. 
Tam odprawiona została msza św. polowa, której prze-
wodniczył kapelan powiatowej straży pożarnej ksiądz 
Jan Piotrowski. Po mszy historię płońskiej OSP, której 
początki sięgają przełomu lat 70. i 80. XIX wieku, przy-
pomniał prezes jednostki druh Marek Szydłowski. 

Ważną częścią uroczystości było nadanie płońskiej 
OSP nowego sztandaru i wbicie gwoździ przez jego 
fundatorów. 

Na zakończenie uroczystości członkowie OSP otrzy-
mali odznaczenia. Lista odznaczonych na stronie 
www.plonsk.pl.
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W czwartek, 22 września podczas XXXIII sesji Rada Miejska 
podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia opłat za parkowa-
nie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mie-
ście Płońsk. Konieczność zmiany uchwały wynika z orzecz-
nictwa przywołanego w piśmie otrzymanym z Prokuratury 
Rejonowej w Płońsku. Opłata za czas postoju pobierana bę-
dzie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 18.00. 
Uchwała wprowadza również zerową stawkę opłaty do 30 
minut, dla interesantów Urzędu Miejskiego na parkingu przy 
ul. Związku Walki Młodych, gdzie zainstalowany zostanie 
parkometr. Rada Miejska przyjęła wniosek, aby do końca 
roku dostosować nowe parkometry do możliwości płace-
nia kartami płatniczymi, ale nie zabezpieczyła na ten cel 
pieniędzy w budżecie. Odrzucony został wniosek formalny, 
aby parking przy Urzędzie Miejskim od strony ul. Związku 
Walki Młodych był bezpłatny zarówno dla urzędników, jak 
i wszystkich mieszkańców. Pracownicy Urzędu korzystają 
z parkingu zlokalizowanego przy ulicy Płockiej.
Wpływy z opłaty parkingowej pobieranej na parkingu przy 
ulicy Związku Walki Młodych przeznaczone będą na remon-
ty dróg, chodników i parkingów. 

SPrAWdź, jAk głoSoWALi rAdNi:
Wniosek formalny radnego krzysztofa Tucholskiego, 

aby parking zlokalizowany przy Urzędzie Miejskim 
w Płońsku od strony ul. Związku Walki Młodych był 
bezpłatny zarówno dla urzędników jak i wszystkich 

mieszkańców.
 (Stan osobowy – 20 radnych)

rada w głosowaniu imiennym:
Małgorzata Adamska-Jasińska – przeciw
Marek Adamuszewski – przeciw
Zygmunt Aleksandrowicz – za
Arkadiusz Barański – przeciw
Małgorzata Bidas – przeciw
Wojciech Bluszcz – za
Alina Braulińska – przeciw
Magdalena Dobrzyńska – za
Agnieszka Gzylewska – za

Marcin Kośmider – za
Andrzej Kwiatkowski – przeciw
Barbara Pawłowska – nieobecna podczas sesji
Ewa Piątkowska – nie wzięła udziału w głosowaniu
Agnieszka Piekarz – przeciw
Mariusz Prusak – przeciw
Grzegorz Przedpełski – przeciw
Krzysztof Tucholski – za
Marcin Uniewski – za
Henryk Zienkiewicz – przeciw
Maria Ziółkowska – wstrzymała się
Marianna Żebrowska – za

„za” – 8 głosów, „przeciw” – 10 głosów,  
„wstrzymał się” – 1 głos

 Wniosek formalny radnego krzysztofa Tucholskiego, 
aby do końca roku dostosować nowe parkometry do 

możliwości płacenia kartami płatniczymi.
 (Stan osobowy – 20 radnych)

rada w głosowaniu imiennym:
Małgorzata Adamska-Jasińska – wstrzymała się
Marek Adamuszewski – wstrzymał się
Zygmunt Aleksandrowicz – za
Arkadiusz Barański – wstrzymał się
Małgorzata Bidas – wstrzymała się
Wojciech Bluszcz – za
Alina Braulińska – przeciw
Magdalena Dobrzyńska – za
Agnieszka Gzylewska – za
Marcin Kośmider – za
Andrzej Kwiatkowski – wstrzymał się
Barbara Pawłowska – nieobecna podczas sesji
Ewa Piątkowska – nie wzięła udziału w głosowaniu
Agnieszka Piekarz – za
Mariusz Prusak – wstrzymał się
Grzegorz Przedpełski – przeciw
Krzysztof Tucholski – za
Marcin Uniewski – za
Henryk Zienkiewicz – wstrzymał się

Maria Ziółkowska – za
Marianna Żebrowska – za

„za” – 10 głosów, „przeciw” – 2 głosy,  
„wstrzymało się” – 7 głosów

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 
XXiX/212/2016 rady Miejskiej w Płońsku z 23 czerw-
ca 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowa-
nie pojazdów samochodowych na drogach gminnych 
w mieście Płońsku, wraz ze zgłoszoną autopoprawką.

 (Stan osobowy – 20 radnych)
rada w głosowaniu imiennym:
Małgorzata Adamska-Jasińska – za
Marek Adamuszewski – za
Zygmunt Aleksandrowicz – przeciw
Arkadiusz Barański – za
Małgorzata Bidas – za
Wojciech Bluszcz – przeciw
Alina Braulińska – za
Magdalena Dobrzyńska – przeciw
Agnieszka Gzylewska – przeciw
Marcin Kośmider – przeciw
Andrzej Kwiatkowski – za
Barbara Pawłowska – nieobecna podczas sesji
Ewa Piątkowska – nie wzięła udziału w głosowaniu
Agnieszka Piekarz – za
Mariusz Prusak – za
Grzegorz Przedpełski – za
Krzysztof Tucholski – przeciw
Marcin Uniewski – przeciw
Henryk Zienkiewicz – za
Maria Ziółkowska – za
Marianna Żebrowska – przeciw

„za” – 11 głosów, „przeciw” – 8 głosów,  
„wstrzymało się” – nie było

 
Wszystkie głosowania radnych: http://plonsk.pl/
aktualnosci/sobota-dniem-wolnym-od-oplat-za-

parkowanie.html

Sobota dniem wolnym od opłat za parkowanie

Opłata targowa na poziomie z 2012 roku

sobota, jako dzień wolny od pracy wyłączona została ze strefy Płatnego Parkowania. Opłaty pobierane będą tylko w dni robocze.

Większość radnych opowiedziała się za przywróceniem poziomu opłat targowych funkcjonujących w mieście do 2015 roku. 
Rok temu mający większość w radzie radni Zjednoczonej Płońskiej 
Prawicy postanowili obniżyć opłatę targową. Spowodowało 
to zmniejszenie wpływów z opłaty targowej o około 260 tys. zł 
w kończącym się właśnie roku. Zapytani w badaniach ankieto-
wych kupcy, a także w przeprowadzonych w lutym tego roku 
konsultacjach społecznych, opowiedzieli się za podniesieniem 
opłat targowych i przeznaczeniem wpływów na poprawę infra-
struktury technicznej targowisk. Obecnie na miejskim targowisku 
handlują 32 osoby mieszkające w Płońsku. Kilkaset kupców re-
gularnie odwiedzających płoński targ to przyjezdni. Targowisko 
generuje znaczne wpływy do miejskiego budżetu – rocznie ponad 
milion złotych. 
W najbliższych latach jedną z kluczowych inwestycji będzie roz-
budowa i modernizacja miejskiego targowiska. Ma ona przyczynić 
się do poprawy warunków dla prowadzenia działalności gospo-
darczej w Płońsku. Oprócz dużego i małego targowiska unowo-
cześniony ma zostać również Manhattan, powstać zielony parking 
oraz kładka nad Płonką. 

Wyniki głosowania
w sprawie ustalenia opłaty targowej:

(Stan osobowy – 21 radnych)
rada w głosowaniu imiennym:
Małgorzata Adamska-Jasińska – za
Marek Adamuszewski – za
Zygmunt Aleksandrowicz – przeciw
Arkadiusz Barański – za
Małgorzata Bidas – za
Wojciech Bluszcz – przeciw
Alina Braulińska – za
Magdalena Dobrzyńska – przeciw
Agnieszka Gzylewska – przeciw
Marcin Kośmider – przeciw
Andrzej Kwiatkowski – za
Barbara Pawłowska – nie wzięła udziału w głosowaniu
Ewa Piątkowska – za
Agnieszka Piekarz – za
Mariusz Prusak – za

Grzegorz Przedpełski – nie wziął udziału w głosowaniu
Krzysztof Tucholski – przeciw
Marcin Uniewski – przeciw
Henryk Zienkiewicz – za
Maria Ziółkowska – za
Marianna Żebrowska – przeciw

„za” – 11 głosów, „przeciw” – 8 głosów, „wstrzymało się”  
– nie było, 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu

Podjęło uchwałę nr XXXVi/263/2016 w sprawie opłaty targowej.

Oceńcie Państwo sami, czy miejskie targowisko wymaga modernizacji?
Trzeba oszczędzać w wydatkach

1 miliona złotych brakuje na wydatki w oświacie. Jedną z przyczyn 
jest ubiegłoroczne zamieszanie z sześciolatkami, które w większo-
ści zostały w przedszkolach. Między innymi z tego powodu trzeba 
było przeprowadzić zmiany w uchwale budżetowej. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Miasta Płońsk na rok 2016.

(Stan osobowy – 21 radnych)
rada w głosowaniu imiennym:
Małgorzata Adamska-Jasińska – za
Marek Adamuszewski – za
Zygmunt Aleksandrowicz – wstrzymał się
Arkadiusz Barański – za

Małgorzata Bidas – za
Wojciech Bluszcz – wstrzymał się
Alina Braulińska – za
Magdalena Dobrzyńska – wstrzymała się
Agnieszka Gzylewska – wstrzymała się
Marcin Kośmider – wstrzymał się
Andrzej Kwiatkowski – za
Barbara Pawłowska – nie wzięła udziału w głosowaniu
Ewa Piątkowska – nie wzięła udziału w głosowaniu
Agnieszka Piekarz – za
Mariusz Prusak – za
Grzegorz Przedpełski – za
Krzysztof Tucholski – nie wziął udziału w głosowaniu
Marcin Uniewski – wstrzymał się
Henryk Zienkiewicz – za
Maria Ziółkowska – za
Marianna Żebrowska – wstrzymała się

„za” – 11 głosów, „przeciw” – nie było, „wstrzymało się”  
– 7 głosów, 3 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu 
Podjęło uchwałę nr XXXVi/262/2016 w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Miasta Płońsk na rok 2016.
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Listopadowy  
dzień zadumy

Wszystkich Świętych to nazwa święta obcho-
dzonego 1 listopada. Potocznie nazywane jest 
„świętem zmarłych”. Dla wielu dzień ten ko-
jarzy się z cmentarzem, zniczami, dla innych 
modlitwą i zadumą. 

Przychodząc na groby najbliższych na płoń-
skim cmentarzu, warto odwiedzić jego najstar-
szą część, w której znajdują się dziewiętnasto-
wieczne nagrobki. To nie tylko zabytki mające 
już wartość historyczną, ale przede wszystkim 
historie ludzi, często tragiczne. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o losach 
żyjących kiedyś płońszczan warto odwiedzić 
Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta 
mieszczącą się przy ulicy Płockiej.

Czy wiesz, że? 
W końcu XVIII wieku uległ likwidacji 
stary cmentarz grzebalny wokół kościoła  
św. Michała. Cmentarz przeniesiono w 1779 
roku nad rzekę za miasto, w miejsce, gdzie 
jeszcze w 1756 roku stała drewniana kaplica  
św. Piotra. 

(zdjęcia pochodzą ze zbiorów Pracowni 
Dokumentacji Dziejów Miasta, koniec lat 
30. lub początek 40. XX w.)

Szczegółowy Program  
Obchodów 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości:

- uroczysta msza święta w kościele św. Michała Archanioła
- przemarsz uczestników uroczystości ulicą Płocką pod 

pomnik Józefa Piłsudskiego 
- wystąpienia okolicznościowe pod pomnikiem 

upamiętniającym odzyskanie niepodległości
- przyrzeczenie strzeleckie
- złożenie kwiatów pod pomnikiem
- przejście uczestników uroczystości na cmentarz 

parafialny, ul. Kopernika
- złożenie kwiatów na grobie poległych w 1920 roku
- zakończenie uroczystości

W tym miejscu znajduje się  
obecny cmentarz parafialny

Kaplica cmentarna
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1. MIEJSKI PROGRAM „(???) 5+”
2. DLA AKTyWNyCH PO SZEśćDZIESIąTCE (???)
3. (???) EDUKACJI NARODOWEJ
4. (???) INWESTyCyJNE W PłOńSKU
5. OBCHODZONE 1 LISTOPADA śWIęTO (???)
6. OBCHODy 98. ROCZNICy (???) OBCHODZONE 11 LISTOPADA
7. DZIEń (???) NARODOWEJ
8. TRWA DRUGA EDyCJA (???), KAŻDy MOŻE ZDECyDOWAć  

NA CO PRZEZNACZyć PIENIąDZE Z BUDŻETU MIASTA
9. DOBIEGA KOńCA PRZEBUDOWA (???)  PRZy POCZCIE

Z liter znajdujących się w żółtych polach należy ułożyć hasło.

KRzyŻóWKa/PROmOCJa miasta

Osoba, która jako pierwsza  
18 listopada 2016 r. o godz. 9.00  
dodzwoni się do Referatu Promocji,  
Konsultacji i Inicjatyw  
Społecznych Urzędu Miejskiego  
i poda rozwiązanie  
krzyżówki, wygra upominek  
(czapka i skarbonka).  
Numer telefonu 23 663 13 34.

Krzyżówka!
Nagroda

Gazeta Płońska, Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Płońsku, Wydawca: Urząd Miejski, Zespół ds. Wydawania Biuletynu Informacyjnego 
 ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, tel. 23 663 13 34, www.plonsk.pl 

Przygotowanie do druku: Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa, Zamość k. Bydgoszczy, ul. Karpiowa 7, 89-200 Szubin, tel. 607 151 282, jarek@oficyna.bydgoszcz.pl

zainwestuj w Płońsku i otrzymaj zwolnienia z podatku 
dochodowego. Czekają na Ciebie tereny inwestycyjne 
stanowiące podstrefę Warmińsko-mazurskiej  
specjalnej strefy ekonomicznej.
W ofercie trzy tereny inwestycyjne z przeznaczeniem 
m.in. pod usługi, handel, skład magazynów,  
a także produkcję o średnim wskaźniku zabudowy.

zwolnienie z podatku dochodowego przysługuje z dwóch 
tytułów – z tytułu nowej inwestycji i z tytułu tworzenia nowych 
miejsc pracy. Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze tytu-
łu, z którego chce korzystać.
Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest 
udział środków własnych przedsiębiorcy w wysokości co najmniej 
25 % całkowitych kosztów inwestycji. minimalna wysokość inwe-
stycji musi wynosić 100 tys. €.
Przy korzystaniu z pomocy publicznej z tytułu tworzenia nowych 
miejsc pracy podstawą naliczenia maksymalnej wysokości pomo-
cy są dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Więcej na temat zwolnień z podatku dochodowego  
na stronie: http://www.wmsse.com.pl/pomoc-publiczna/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Szczegóły na stronie: www.plonsk.pl/invest in Płońsk

Zwyciężczyni ostatniej krzyżówki  
Waleria Klimkiewicz


