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ŚDM w Płońsku za nami
W niedzielę, 24 lipca  
zakończyła się płońska odsłona 
Światowych Dni Młodzieży.  
Wzięło w niej udział około  
60 pielgrzymów z Wenezueli,  
Rosji, Armenii, Libanu i Syrii. 

Młodzież z całego świata przybyła do naszego 
miasta, aby przygotować się do spotkania z Oj-
cem Świętym podczas głównych uroczystości 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Nie zabrakło koncertów, m.in. zespołu ze 
szkoły „Nutka”, chrześcijańskiego hip-hopu 
w wykonaniu Full Power Spirit, a także wystę-
pu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Con Graz-
zia. Z myślą o pielgrzymach przygotowano 
również spływ kajakowy z Bolęcina do Jońca 
i piknik nad Wkrą. 

Ostatniego dnia, na scenie plenerowej przy 
Miejskim Centrum Kultury, pojawił się zespół Ja-
mes B. & Friends, a uczestnicy ŚDM oddali burmi-
strzowi przekazane podczas oficjalnego otwarcia 
symboliczne klucze do miasta.

W poniedziałek, 25 lipca pielgrzymi z Płońska 
udali się do Krakowa.

Z Krymu do Płońska
Od 5 do 17 lipca w Płońsku przebywała 50-osobowa grupa dzieci i młodzieży  
z okupowanych terenów Krymu, miasta Bachczysaraj. Przyjechali wraz z opiekunami, 
nauczycielami oraz lekarzem. Podczas pobytu zwiedzili kilka polskich miast,  
w tym Toruń, Płock i Warszawę. 

W Płońsku zagraniczni goście odwiedzili Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta  
oraz Miejskie Centrum Kultury, gdzie uczestniczyli w działaniach kulturalnych i animacyjnych.

Podczas II Urodzin Klubu Love To Dance oraz spotkania integracyjnego z dziećmi i młodzieżą przebywa-
jącą na koloniach letnich w Goszczycach zaprezentowali dorobek kulturalny i tradycje swojego regionu. 

Na koniec pobytu w naszym mieście goście z Bachczysaraju zjedli wspólną kolację z burmistrzem 
Andrzejem Pietrasikiem. W kolacji wzięli udział także ksiądz Edmund Makowski oraz Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia „Idziemy Na Spacer” – Sławomir Jarosławski. W ramach podziękowania za zorgani-
zowanie pobytu krymskich dzieci i opiekę na zaproszenie ambasadora Andrija Deszczycia, burmistrz gościł w Warszawie w Ambasadzie Ukrainy. Podczas spotkania 
podkreślono aktywną współpracę władz samorządowych i mieszkańców Płońska w kontaktach z Ukrainą. 

Budynek Urzędu  
odebrany 

››› czytaj na str. 4

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
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Na Placu 15 Sierpnia utrzymany zostanie ruch 
okrężny z jednym pasem o szerokości 5 metrów. 
Przejazd przez środek placu (kierunek Grunwaldzka)  
zostanie przesunięty w kierunku budynku Róży.

Ponadto na centralnym placu miasta zostanie wyeksponowana zabytkowa pom-
pa oraz historyczny obrys ratusza. Projektanci wkomponują w płytę rynku akcent 
wodny, zieleń oraz elementy małej architektury. Uzgodniono, że w samym rynku 
zostanie zaprojektowanych 60 miejsc parkingowych. Parkingi będą zamykane za 
każdym razem, gdy będzie to wynikać z potrzeb Urzędu Miasta, np. w trakcie orga-
nizacji w rynku imprez masowych.

Reprezentanci Społecznego Komitetu na Rzecz Zamiany Rewitalizacji Płońskiego Ryn-
ku zadeklarowali ponadto, że nie wnoszą sprzeciwu wobec umieszczenia w chodniku 
symbolicznych granic getta oraz pamiątkowych tablic z nazwiskami rodzin żydowskich, 
które zamieszkiwały przed wojną kamienice znajdujące się w centrum. 

Powstać ma fontanna, zlokalizowana pośrodku rynku od strony północnej. Być może 
zabytkowa pompa przeniesiona zostanie przed parking, od strony północnej placu i pod-
łączona do wodociągu miejskiego. Jednak tymi ostatnimi sugestiami zajmie się firma 
RYSY Architekci, która opracowuje dokumentację projektową.

Rewitalizacja to nie tylko rynek. Obejmuje ona również ulice: 19 Stycznia (od Placu 
15 Sierpnia do ul. Żołnierzy Wyklętych), Przejazd, Zduńską, Grunwaldzką (od Placu  
15 Sierpnia do ul. Sienkiewicza), Warszawską (od Placu 15 Sierpnia do ul. Targowej) oraz 
budynki przy ul. Grunwaldzkiej 1, Grunwaldzkiej 2, Grunwaldzkiej 22 i Warszawskiej 2.

Mieszkańcy ul. Postępu Rolniczego mają już nowy 
chodnik. Oprócz wymiany krawężników, tzw. koryto-
wania, wykonania warstwy odsączającej i podbudowy, 
a także nawierzchni z kostki brukowej, wyregulowano 
również studzienki telekomunikacyjne.

Wykonawcą jest miejska spółka Zarząd Dróg i Mo-
stów. Wartość inwestycji: 50 tys. zł.

Pracownicy Referatu Obsługi Tar-
gowisk wykonują prace porządko-
we na terenie miasta.

Dotychczas uprzątnięta została 
droga dojazdowa od ulicy Bydgoskiej 
w stronę ulicy Tęczowej. Oczysz-
czone zostały chodniki i krawężni-
ki w rynku i na ul. Grunwaldzkiej, 
a także uporządkowano działki i pasy 
drogowe przy ul. Wiejskiej.

Ponadto na zlecenie miasta, płoń-
ska spółka Zarząd Dróg i Mostów 
oczyściła koryto rzeki Płonki. 

Ulice powstaną w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa i modernizacja ulic w Płońsku w tym budowa 
ulic Magnolii, Makowej, Różanej”.

Budowa zostanie sfinansowana ze środków wła-
snych Gminy Miasto Płońsk, na którą przeznaczono 
kwotę 760 500,00 zł brutto.
Wykonawcą jest miejska spółka Zarząd Dróg i Mostów.

Wkrótce rozpoczną się prace na ulicy Magnolii.

Inwestycja  
na Poświętnem

Trwają prace  
porządkowe

Ruszyła  
budowa ulic

Jaki będzie Rynek?

Rozpoczęły się roboty budowlane  
ulicy Makowej i Różanej.
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Niedziela, 17 lipca była najgorętszą niedzielą 
w mieście. „Lato z Radiem” przyciągnęło tłumy.

Na scenie na Rutkach wystąpiły największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej: 
Natalia Szroeder, Blue Cafe i Afromental.

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych słuchaczy, którzy mieli okazję uczestni-
czyć w zabawach organizowanych przez Centrum Uśmiechu i Polskie Radio Dzieciom.

Organizatorzy zapewnili moc konkursów scenicznych, w których do wygrania były 
gadżety z autografami gwiazd.

W studiu „Lata z Radiem” można było poznać, m.in. zasady działania nowoczesne-
go studia, komputerowego montażu nagrań, a także dowiedzieć się jak zostać reporte-
rem „Lata z Radiem”. Każdy mógł się nagrać, pozdrowić znajomych lub przeprowadzić  
miniwywiad. Wszystko było rejestrowane, a na zakończenie każdy z gości studia otrzy-
mał pamiątkową płytę z własnym nagraniem.

Tuż przed koncertami, w Parku Konstytucji 3 Maja, stanęło plenerowe studio na żywo, 
którym opiekowali się Sława Bieńczycka i Bogdan Sawicki.

Gośćmi audycji na żywo byli burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik, Kierownik Pracow-
ni Dokumentacji Dziejów Miasta Mirosława Krysiak oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Bożena Kaliściak.

Impreza zakończyła się sygnałem „Lata z Radiem” oraz pokazem sztucznych ogni.
Organizatorem wydarzenia było Polskie Radio, a współorganizatorem Miasto Płońsk 

i Miejskie Centrum Kultury.

Tłumy na Rutkach

Inwestycja  
na Poświętnem

Ruszyła  
budowa ulic
Rozpoczęły się roboty budowlane  
ulicy Makowej i Różanej.
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Otwarcie już we wrześniu
Zakończyła się rozbudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Płońsku. W nowej części ratusza znajdą się m.in. sala konferencyjna, 
Urząd Stanu Cywilnego, archiwum oraz sala ślubów, punkt informacji turystycznej, centrum monitoringu, serwerownia, garaż 
na 4 samochody, a także magazyn dla sprzętu obrony cywilnej. Wykonawcą inwestycji była miejska spółka Zarząd Dróg i 
Mostów. Oficjalne otwarcie nowej części ratusza planowane jest we wrześniu.

▶▶ przed ▶▶ po

Sala konferencyjna

Archiwum

Sala ślubów
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Sesja poza planem

Wojewoda zwiększył dotacje

W czwartek, 28 lipca odbyła się pozaplanowa sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek burmistrza. Dzięki przegłosowanym 
zmianom w budżecie możliwe będzie podpisanie ważnych umów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia z zakresu zadań rządowych. Na wypłatę zasiłków okresowych oraz 
stałych Wojewoda Mazowiecki przekazał ponad 100 tys. zł.

Dzięki decyzji radnych, przesunięciu środków na rok 2017, już wkrótce podpisane zostaną umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na 
modernizację i rozbudowę stadionu miejskiego, rewaloryzację zabytkowej wieży ciśnień oraz przebudowę budynku komunalnego obejmującą lokale 
mieszkalne po byłym dworcu PKP. Najkorzystniejszą oferty w przetargach złożyły firmy ATM z Białegostoku i Lange Projekt z Pruszkowa.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Płońsk na rok 2016 wraz z autopoprawkami Burmistrza.

(Stan osobowy – 18 radnych)

Rada w głosowaniu imiennym:
Małgorzata Adamska-Jasińska – nieobecna podczas sesji
Marek Adamuszewski – za
Zygmunt Aleksandrowicz – nieobecny podczas sesji
Arkadiusz Barański – za
Małgorzata Bidas – za
Wojciech Bluszcz – nie wziął udziału w głosowaniu
Alina Braulińska – za
Magdalena Dobrzyńska – nie wzięła udziału w głosowaniu
Agnieszka Gzylewska – nie wzięła udziału w głosowaniu

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

 „za” – 10 głosów, „przeciw” – nie było, „wstrzymał się” – 1 głos,  
7 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu

SPRAWDŹ, JAK GŁOSOWALI RADNI:
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Panie i Panowie Przedsiębiorcy,
Właściciele sklepów, pubów, kawiarni,

Trwa okres wakacji. To czas zabawy i relaksu, wypoczynku oraz towarzyskich spotkań. W tym okresie zauwa-
życie 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 poni-
żej 18 roku życia 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 własnością 
sprzedawcy. Może również orzec tymczasowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży 
lub podawaniu napojów alkoholowych.

Kilka lat temu w Płońsku, z inicjatywy Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przeprowadzono badanie 
z udziałem tajemniczego klienta. Polegało ono na próbie zakupu alkoholu przez młodego człowieka, który mimo że był 
osobą pełnoletnią, to wyglądał na gimnazjalistę. Młody tajemniczy klient zawitał do 23 płońskich sklepów i lokali. Nie-
stety, w żadnym z nich sprzedawca nie zażądał od niego dowodu osobistego, by sprawdzić jego pełnoletniość!

Inne badanie przeprowadzone w ramach diagnozy problemów uzależnień i zagrożeń społecznych dla miasta Płońska po-
kazuje, że zakup alkoholu nie stwarza w naszym mieście dla dzieci i młodzieży większych problemów. Na pytanie „Czy kie-
dyś samodzielnie kupiłeś alkohol?”, twierdząco odpowiedziało 12 % szóstoklasistów i 40 % uczniów III klas gimnazjum.

Patrząc na powyższe dane zwracam się z prośbą do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na obowiązek kon-
trolowania wieku młodych osób zakupujących alkohol. Edukujcie w tym zakresie sprzedawców pracujących w wa-
szych placówkach handlowych. 

Żeby przekonać się, czy osoba chcąca zakupić alkohol ma ukończone 18 lat i że nie popełniacie przestępstwa sprzeda-
jąc alkohol niepełnoletniemu, korzystajcie z przysługującego wam prawa do żądania dokumentu potwierdzającego wiek 
kupującego. Jeśli kupujący nie posiada przy sobie takiego dokumentu lub odmawia jego okazania, a wy macie wątpli-
wości, 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 nieletnim 
i żądać dokumentu przy jego zakupie, to młodzi ludzie mniej chętnie będą próbowali dokonywać takich zakupów. 

To my jako dorośli mamy stać na straży ich bezpieczeństwa. Alkohol spożywany przez dzieci i młodzież szko-
dzi ich zdrowiu i zaburza rozwój. Zwiększa też częstość występowania zachowań ryzykownych i niebezpiecz-
nych, takich jak wypadki czy agresja w domu i w miejscach publicznych. Używanie alkoholu przez młodzież jest 
powodem cierpienia ich rodzin i bliskich, przeżywania lęku o nich, czasami bezradności w sytuacji rozwijające-
go 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 przy-
szłości. Wyobraźcie sobie jednak Państwo, że wy nie podajecie 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.

Z poważaniem

Elwira Konopka
Inspektor ds. profilaktyki uzależnień i pomocy rodzinie

Andrzej Pietrasik
Burmistrz Miasta Płońska
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Sobota 13.08.2016 r.
g. 16.00 – Parada Lalek i Żonglerów  
spod poczty ulicą Grunwaldzką przez rynek,  
ul. Płocką do MCK
Od g. 17.00 – na dziedzińcu MCK  
spektakle i pokazy teatralne
g. 17.00 – Wędrowny Teatr Małe Mi „Julek TUWIM”
g. 18.30 – Straszydło w Drodze – pokaz żonglerki 
g. 19.00 – Teatr Władca Lalek  
„Bajki z malowanej skrzyni”
g. 20.00 – Krzysztof Czarski – pokaz  
buskerski, warsztaty
g. 21.00 – Jo Art Show – pokaz ogniowy

Niedziela 14.08. 2016 r.
Drugi dzień Festiwalu – dziedziniec MCK  
– spektakle i pokazy teatralne
g. 15.00 – Teatr Igraszka
g. 16.00 – Mirosława Truchta-Nowicka  
– otwarcie wystawy w galerii wystawienniczej
g. 17.00 – Teatr Sześciu Dębów „Droga”
g. 18.00 – Teatr na Walizkach – pokaz klaunów
g. 19.00 – Walny Teatr „Noe”
g. 20.00 – Teatr Klinika Lalek „Cyrk bez przemocy”
g. 21.00 – Na koniec wspólny happening trup kuglarskich 

Wstęp na wszystkie spektakle, pokazy i warsztaty jest bezpłatny.

1.08. – g. 10.00 – 2D, g. 12.00 – 3D, g. 16.00 – 3D, g. 18.00 – 2D

2.08. – g. 10.00 – 3D, g. 12.00 – 2D, g. 16.00 – 2D, g. 18.00 – 3D

3.08. – g. 12.00 – 2D, g. 14.00 – 3D, g. 16.00 – 2D, g. 18.00 – 3D

4.08. – g. 12.00 – 2D, g. 14.00 – 2D, g. 16.00 – 3D, g. 18.00 – 3D

5.08. – g. 12.00 – 2D, g. 14.00 – 2D, g. 16.00 – 3D, g. 18.00 – 3D

6.08. – g. 12.00 – 2D, g. 14.15 – 3D, g. 17.00 – 3D, g. 19.00 – 2D

7.08. – g. 12.00 – 3D, g. 14.15 – 2D, g. 17.00 – 2D, g. 19.00 – 3D

8.08. – g. 10.00 – 2D, g. 12.00 – 3D, g. 16.00 – 3D, g. 18.00 – 2D

9.08. – g. 10.00 – 3D, g. 12.00 – 2D, g. 16.00 – 2D, g. 18.00 – 3D

10.08. – g. 12.00 – 2D, g. 14.00 – 3D, g. 16.00 – 2D, g. 18.00 – 3D

11.08. – g. 12.00 – 2D, g. 14.00 – 2D, g. 16.00 – 3D, g. 18.00 – 3D

Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie, dokładnie w dniu ogólno-
polskiej premiery, czyli od 29 lipca w kinie Kalejdoskop w Płońsku.

Bohaterowie czterech filmów z serii „Epoka lodowcowa”, które 
w polskich kinach obejrzało ponad 
6 milionów widzów, powracają, 
by przeżyć prawdziwie niezwykłą 
przygodę. Tym razem niepopraw-
ny Wiewiór w pogoni za upra-
gnionym orzeszkiem wystrzelony 
zostaje… w kosmos, gdzie niechcą-
cy powoduje katastrofę, w wyniku 
której w kierunku Ziemi zmierza 
wielka asteroida. Zanim dojdzie 
do „mocnego uderzenia”, Maniek, 
Diego i Sid muszą stawić czoło 
niezwykłym zjawiskom, wśród 
których są gigantyczne fale, wyła-
dowania elektryczne, ognie z nie-
ba i inne niezwykłe zjawiska. Wy-
ruszają na wyprawę, w czasie której odwiedzą wiele egzotycznych 
krain i poznają nowe, barwne postacie, a świat epoki lodowcowej 
zmieni się nie do poznania.

Seanse zbiorowe (dla grup powyżej 20 osób) w dniach i godzinach 
ustalonych wcześniej lub wyznaczonych w repertuarze poniżej: 

Wszelkie dodatkowe pytania i zgłoszenia należy przesyłać na adres:
kino.kalejdoskop@gmail.com lub mck_plonsk@poczta.onet.pl, 
Katarzyna Kmiecińska, tel. 698 087 193.

VII Ogólnopolski Festiwal  
Teatrów Lalkowych  
i Ulicznych „Calineczka”

XII Europejska Parada Orkiestr Dętych

Gorąca premiera  
z serii lodowcowej!

MCK wakacje

około g. 21.00 – Kino letnie – „Tramwaj zwany pożądaniem”

20 – 21.08. – stadion miejski 
Już po raz dwunasty w naszym mieście zaprezentują się orkiestry dęte z mażo-
retkami. Na to muzyczne widowisko składać się będą pokazy musztry paradnej, 
koncerty indywidualne i wspólne orkiestr, występy grup marszowo-tanecznych.

Wystąpią:
Orkiestra Dęta Pamarys – Litwa

Orkiestra Dęta Tiszafuredi Ifjusagi Fuvoszenekar – Węgry
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej – Mykanów

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej – Liw
oraz gospodarze:

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Con Grazia – Płońsk
w sobotę, 20.08., g. 20.00 – koncert Katarzyny Cerekwickiej.

Wstęp bezpłatny.
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1. 20 lipca pracownicy i funkcjonariusze Powiatowej Komendy (???) w Płońsku obchodzili swoje święto
2. Porządkowe, wykonywane przez pracowników Referatu Obsługi Targowisk
3. 15 sierpnia odbędzie  się uroczystość 96. rocznicy (???) Warszawskiej
4. Mazowiecki, odwiedził nasze miasto w związku z płońskim lapidarium
5. W poniedziałek, 18 lipca kolejna 36-osobowa grupa dzieci wyjechała na II turnus kolonii w (???) Średnich
6. W lipcu Płońsk gościł młodzież z miasta (???) – partnerskiego miasta z Krymu
7. W ramach coolturalnych wakacji 2016 po Płońsku podróżuje (???) dom kultury
8. Światowe Dni (???) w Płońsku
9. Stanisław, patron Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku
10. 30 lipca po raz pierwszy w naszym mieście gościły (???) podwórkowe
11. Trwają konsultacje w sprawie opracowania (???) Programu Rewitalizacji Płońska na lata 2016-2025

Z liter znajdujących się w żółtych polach należy ułożyć hasło.

KRZyżóWKA/PROMOCjA MIASTA

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

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

Zwycięzca ostatniej krzyżówki 
Włodzimierz Wardzyński

Zainwestuj w Płońsku i otrzymaj zwolnienia z podatku 
dochodowego. Czekają na Ciebie tereny inwestycyjne 
stanowiące  podstrefę  Warmińsko-Mazurskiej  Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej.
W ofercie trzy tereny inwestycyjne z przeznaczeniem 
m.in. pod usługi, handel, skład magazynów, a także 
produkcję o średnim wskaźniku zabudowy.

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

Z oferty może skorzystać każdy, kto na jej terenie:
- zainwestuje, w ramach nowej inwestycji,  
co najmniej 100 000 euro,
- utworzy nowe miejsca pracy,
- uzyska zezwolenie na prowadzenie  
działalności gospodarczej na terenie Strefy.

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


