Płocki
Informator
z
prestiżową nagrodą. Czemu to
nie dziwi?
– Płock to miasto na prawach powiatu, położone w centrum
Polski, około 110 km na zachód od Warszawy, na
terenie województwa mazowieckiego (współrzędne geograficzne:
długość geogr. 19o42’00″E, szerokość geogr. 52o32’50″N).
Geograficznie Płock jest usytuowany na pograniczu Kotliny
Płockiej i Pojezierza Dobrzyńskiego – tak oto zaczyna się
Informator o Płocku.
Ta mała – mieszcząca się z łatwością do damskiej torebki czy
kieszeni plecaka – bardzo bogata w treść i ilustracje
książka zdobyła kilka dni najwyższą nagrodę w konkursie Róża
Regionów 2017 w kategorii “Folder”. Organizatorem konkursu
są Wiadomości Turystyczne. Co znajdziemy w Informatorze,
który zdobył tak prestiżową nagrodę? Mnóstwo ciekawostek o
naszym, pięknym grodzie nad Wisłą. Są w nim też mapy, różne
trasy zwiedzania, opis zabytków, których w Płocku ominąć nie
można, bo byłoby to zwyczajnym… grzechem. Jednym zdaniem –
to kwintesencja uroku naszego miasta zapisana na prawie 90
stronach.
W Informatorze znajdziemy też wykaz imprez cyklicznych.
Kalendarium historyczne, czyli najważniejsze daty z życia
miasta od zarania jego dziejów do historii najnowszej.
Zabytki, które warto zobaczyć, a znajdują się w niedalekiej
okolicy miasta. A także – co dla każdego płocczanina i
turysty, może być na wagę złota – informator teleadresowy.
Na dwóch stronach znajdziemy kontakt nie tylko do informacji
turystycznej ale także informacje bardzo praktyczne, między
innymi gdzie znajduje się Dworzec kolejowy i autobusowy czy
Komunikacja Miejska plus strony internetowe, na których
znajdziemy rozkład jazdy. Są tam również numery tel. do

płockich radio Taxi czy teatru, kin, muzeów, zoo, galerii
sztuki i mnóstwa innych instytucji.
Informator opracował Wydział Promocji i Informacji w
Urzędzie Miasta Płocka. Został wydany przez płocki ratusz w
grudniu 2017 roku. Można go obejrzeć i pobrać na stronie
urzędu miasta – Informator Płock. Oprócz tego na tej samej
stronie można znaleźć sporo wydawnictw z informacjami
historycznymi, turystycznymi czy kulturalnymi.
Jest to zatem książeczka warta polecenia dla każdego
mieszkańca Płocka, a dla turysty wręcz bezcenna.

