Sporo płockich obiektów na
liście najciekawszych miejsc
na Mazowszu. Głosowanie trwa!
Twierdza, o której budowie zdecydował Napoleon, owiane
legendą stare mury pałaców i zamków, unikatowe kolekcje
skryte w muzeach i cuda natury przyciągające tysiące
turystów. Z okazji 20-lecia samorządu województwa
mazowieckiego
wspólnie
wybierzmy
20
najbardziej
niesamowitych miejsc na Mazowszu. Głosowanie trwa do 26
czerwca.
Wciąż można głosować na najciekawsze miejsca na Mazowszu w
plebiscycie ogłoszonym przez samorząd województwa
mazowieckiego i redakcję miesięcznika Focus. Czy będzie to
unikatowa kolekcja instrumentów w Muzeum Ludowych
Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu? A może twierdza Modlin
u zbiegu Wisły i Narwi, Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku
lub Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego? Wkrótce się
przekonamy. To aż 40 propozycji, wyłonionych na podstawie
działalności osób, instytucji bądź organizacji, ich
dokonania, zainteresowania, badania, osiągnięcia, odkrycia
i publikacje. Na razie największym zainteresowaniem wśród
głosujących cieszą się te z obszaru biznesu, infrastruktury,
zdrowia, bezpieczeństwa, nauki, historii i folkloru.
Poszczególne miejsca przyciągają do przyjazdu na Mazowsze.
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego tylko w
2017 r. województwo odwiedziło ponad 5 mln turystów, w tym
1,5 mln turystów zagranicznych głównie z Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Izraela, Ukrainy, Hiszpanii
czy Francji. Zapytajmy przewodnika turystycznego, a bez
trudu wskaże dziesiątki interesujących miejsc w samym sercu
Polski pod względem historycznym, architektonicznym czy
kulturalnym wartych pokazania.

– Podróże po Mazowszu to zawsze dobry pomysł. Warto też
czasem odjechać trochę dalej od Warszawy, aby docenić
wszystkie jego atuty – mówi zastępca dyrektora Departamentu
Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego, Izabela Stelmańska. – Wszędzie
znajdują się miejsca z niesamowitym klimatem, perełki
architektury, unikatowe kolekcje, jakich nie znajdziemy
w żadnym innym miejscu w kraju, a nawet na świecie.
Zagłosujmy na te naszym zdaniem najbardziej interesujące w
konkursie „Focus na Mazowieckie”. Przez ostatnie 20 lat
Mazowsze bardzo się zmieniło. Placówki kultury mają coraz
więcej atrakcji do zaoferowania. Wśród propozycji są też
zabytki, miejsca ważne dla historii Polski, a także te
słynące z przyrody, idealne zakątki na spacer z rodziną.
Przypominamy o corocznym rzecznym orszaku na Wiśle w czasie
obchodów Zielonych Świątek na Urzeczu. Wstępne wyniki
pokazują, jak dużą popularnością cieszą się poszczególne
lokalizacje na mapie Mazowsza. Jeszcze raz zapraszam
wszystkich do zabawy – do typowania największych atrakcji na
terenie województwa.
Nominowane miejsca pogrupowano w kilku kategoriach: nauka i
technika, przyroda, historia oraz kultura i sztuka.
Czytelnicy i internauci mogą sami zdecydować, czy zagłosują
w każdej z kategorii, czy też jednocześnie wskażą własną
propozycję w kategorii otwartej, wypełniając formularz na
stronie www.focus.pl/focusnamazowieckie. Głosować można raz
dziennie. Czasu zostało niewiele. Konkurs „Focus na
Mazowieckie” potrwa do 26 czerwca.
O wyborze 20 najciekawszych miejsc na Mazowszu (po 4 w
każdej kategorii), za wyjątkiem kategorii otwartej,
zdecydują
wyniki
głosowania
na
stronie www.focus.pl/focusnamazowieckie. W kategorii
otwartej wyboru dokona redakcja magazynu Focus.

