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> Nie daj się złowić na wnuczka

> Zdrowa dieta kontra choroby 
cywilizacyjne 

> Wielki koniec! PKS parkuje z piskiem 
opon. Słyszymy się za rok!

> POLICZYMY TWOJE PODATKI w 
Galerii Wisła

zobacz więcej >

> Pierwszy turniej na Skate Arenie 
odbędzie się w maju

> Niebezpiecznie na rondzie, którego 
jeszcze nie ma

> Płocki ZHR ma już 20 lat! W ten 
weekend świętował jubileusz

zobacz więcej >
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Nie daj się złowić na wnuczka

Koleje Mazowieckie włączyły się jako 
partner w organizowaną przez 
Komendę Stołeczną Policji i Związek 
Banków Polskich kampanię społeczną 
"Nie daj się złowić na wnuczka". 
Partnerem akcji są także Miejskie 
Zakłady Autobusowe. Cel akcji to 
ograniczenie przestępstw 
skierowanych przeciwko osobom 
starszym. 

Spółka Koleje Mazowieckie co roku włącza się  w działania KSP skupione wokół 
poprawy bezpieczeństwa. Kolejna odsłona kampanii "Nie daj się złowić  na wnuczka" 
to kontynuacja akcji organizowanej od stycznia 2011 roku. 

Tegorocznej akcji przyświeca podobna idea - jest nią przestrzeganie starszych osób  
przed przestępcami podszywającymi się  pod krewnych i próbującymi wyłudzić  tym 
sposobem środki finansowe. Spoty informacyjne, które w ramach akcji zostaną 
wyemitowane w pociągach Kolei Mazowieckich i autobusach miejskich w drugiej 
połowie marca, będą zawierały cenne informacje  
o tym, jak ustrzec się przed tego rodzaju oszustwem.  

- Niestety, osoby starsze są  wcią ż  narażone na niebezpieczeństwo ze strony 
oszustów. Wspierając akcję  Komendy Stołecznej Policji, chcemy się  przyczynić  do 
ograniczenia tego rodzaju przestępstw. Dlatego w celu przestrzegania osób 
starszych po raz kolejny prowadzimy kampanię  informacyjną - mówi Donata 
Nowakowska, rzecznik prasowy Spółki.
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> Strona główna

> Katalog firm (6524)

> Dodaj firmę do katalogu

> Informacje lokalne

> Oferty Pracy (22)

> Okazje i Promocje (29)

> Wydarzenia i imprezy (9)

> Ceny paliw w Płocku

> Kontakt z nami

> Średnie kursy walut

> Telefony alarmowe

> Informacja telefoniczna

> Dyżury aptek

> PKS, PKP, komunikacja miejska
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> Do/Z Płocka stopem - 
podwózki
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> Płock w internecie

> Muzea i galerie

> Sport

> Turystyka i rekreacja

> Sklepy całodobowe

> Pogoda w Płocku

> Ceny paliw w Płocku
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> Zwycięstwo Orlen Wisły nad 
Elverum

> Wisława Szymborska i Hanna Krall

> Wczesne wspomaganie szansą 
dziecka i jego rodziny

zobacz więcej >

> Wisła 96 zdemolowała Legionowo 

> Przegrali w Słowenii. Maribor - 
Orlen Wisła 26:23 

> Zagrały z zębem do samego końca. 
Mon-Pol - Basket 77:62 

zobacz więcej >

> Zatrzymany za czynną napaść na 
policjanta

> Wieczorny wypadek na ul. 
Wyszogrodzkiej

> Areszt za kradzieże
zobacz więcej >

> Sparing wewnętrzny zamiast ligi 

> Młodzi zawodnicy Wisły pojadą do 
Klagenfurtu 

> Na Radomiak powiaty za 1zł! 
zobacz więcej >

> Zwycięstwo rezerw z Prusem 

> Walther: Zagraliśmy nerwowo 

> Zwycięstwo nad Elverum

zobacz więcej >

> Konkurs plastyczny rozstrzygnięty 

> Czworonożni stróże prawa 

> Odpowiedzialność prawna 
nieletnich 

zobacz więcej >
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dodano: 2013-03-19  

Forum obywatelskie - porozmawiajmy o 
projektach 

Autorzy 10 propozycji, które zostały wyselekcjonowane przez Zespół ds. Budżetu 
Obywatelskiego i na które swój głos będą mogli oddać płocczanie, mogą promować 
własne pomysły.     Aby ułatwić to zadanie Urzą czytaj więcej >

 

dodano: 2013-03-19  

Zdrowa dieta kontra choroby cywilizacyjne  
Klub Zdrowia w Płocku prowadzony przez lokalną filię Chrześcijańskiej Służby 
Charytatywnej (ChSCh) już 20 marca zaprasza na Szkołę Zdrowego Gotowania. W 
programie oprócz wykładu dotyczącego zasad odżywiania i zdrowego stylu życia 
będzie częś czytaj więcej >

 

dodano: 2013-03-19  

Wielki koniec! PKS parkuje z piskiem opon. 
Słyszymy się za rok! 

Zakończył się 10. PKS Festival. W Centrum Kultury Rotunda zagrały nagrodzone w 
przeglądzie studenckie zespoły - Inverted Mind (który zajął pierwsze miejsce) oraz 
DUCH - nagrodzony w głosowaniu przez publiczność. Wielki finał uświ czytaj więcej >

 

dodano: 2013-03-15  

POLICZYMY TWOJE PODATKI w Galerii Wisła 

Weekend 16-17 marca to ostatnia okazja, aby skorzystać z akcji POLICZYMY TWOJE 
PODATKI w Galerii Wisła. To popularna akcja w której - wzorem lat ubiegłych - Galeria 
ułatwia swoim klientom rozliczanie się z Urzędem Skarbowym. Każdy, kto czytaj więcej 
>

 

dodano: 2013-03-14  

Życie zaczyna się po 30-stce! 

Nauka w szkole dla dorosłych niekoniecznie zarezerwowana jest tylko dla osób, które 
właśnie kończą szkołę średnią. Pragniemy zaprosić także osoby, które edukację 
zakończyły już jakiś czas temu. Zapraszamy także tych, dla kt&oacut czytaj więcej >

 

dodano: 2013-03-14  

Odmień swój dom i ogród na wiosnę  
Nowy dom w dwa dni? To możliwe. 16 i 17 marca 2013 roku Galeria MAZOVIA zaprasza 
na Metamorfozy domu i ogrodu. Chciałbyś coś zmienić w otaczającej Cię przestrzeni? 
To świetna okazja. Wiosna zbliża się wielkimi krokami, dlatego Galeria MAZOVIA zap 
czytaj więcej >

 

dodano: 2013-03-13  

Kolejny sukces płocckiego skrzypka! 

Płocki skrzypek, Wiktor Mieczykowski zdobył I miejsce na Ogólnopolskim 
Konkursie ,,Mały czy duży wirtuoz? " który odbył się w dniach 11-12 marca 2013 w sali 
koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 5 w Warszawie. Mł czytaj 
więcej >

 

dodano: 2013-03-13  

Zadbaj o nerki w dniu ich święta! 

Niewydolność nerek wciąż wykrywana za późno. 10 tysięcy osób przebadało nerki w 
kampanii społecznej NEFROTEST. Światowy Dzień Nerek - 14 marca 2013.     10 
tysięcy osób oddało już krew by przebadać swoje nerki w akc czytaj więcej >

 

dodano: 2013-03-13  

KIERMASZ WIELKANOCNY WE WŁOCŁAWSKIM 
MUZEUM 

17 marca br. między godziną 10.00 a 15.00 w Muzeum Etnograficznym we Włocławku 
przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 odbywać się będzie IX KIERMASZ 
WIELKANOCNY. Wśród wystawców znajdą się twórcy ludowi na czytaj więcej >

 

dodano: 2013-03-13  

Konfrontacje Historyczne i Mazowiecki Szlak 
Powstania Styczniowgo 

15 marca br. w ramach obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego w 
NovymKinie Przedwiośnie zostanie otwarta wystawa planszowa "Mazowiecki Szlak 
Powstania Styczniowego". Wystawę, która zainaugurowana została 22 stycznia w 
czytaj więcej >
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http://www.terazplock.pl/wiadomosc/24523_konfrontacje_historyczne_i_mazowiecki_szlak_powstania_styczniowgo_plock/
http://www.terazplock.pl/wiadomosc/24523_konfrontacje_historyczne_i_mazowiecki_szlak_powstania_styczniowgo_plock/
http://www.terazplock.pl/wiadomosc/24523_konfrontacje_historyczne_i_mazowiecki_szlak_powstania_styczniowgo_plock/
http://www.estetiqpoint.pl/plock/strona-glowna,salon-kosmetyczny
http://www.zdrowieipiekno.com.pl/
http://www.autko.com.pl/
http://agroserwismazowsze.pl/
http://agroserwismazowsze.pl/
http://www.agropeks.pl/
http://www.pizza-plock.pl/
http://www.zajazdwgorach.pl/
http://www.terazplock.pl/firma/7055_bularex_piotr_cieplucha_plock/
http://www.kancelaria-skonieczna.pl/
http://lagunaplock.pl/
http://www.caro.com.pl/granity/pl/
http://www.terazplock.pl/wiadomosc/24304_fundacja_dziecieca_fantazja_spelnila_marzenia_w_wyszogrodzie_plock/


 

Liquidy do e-papierosów 

John Deere Używane 

Maszyny komunalne 

Maszyny rolnicze 

Pługi śnieżne 

Czarna lista kierowców 

E-Papierosy Płock 

E-papierosy Włocławek 

E-papierosy Warszawa 
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Wszystkich odsłon od 1 marca 2009: 
51 057 947

Zobacz wszystkie wiadomości z terazplock.pl >

 
 

2013-02-18  Fundacja 
Dziecięca Fantazja spełniła 
marzenia w Wyszogrodzie

 

 
2013-01-24  Pada, pada śnieg...

 

 
2013-01-21  I Otwarte 
Mistrzostwa Polski Seniorów 
w bowlingu

 

 
2013-01-21  City Spa w nowej 
odsłonie

 

 
2013-01-21  Viva La Carnival

 

 
2013-01-19  Koncert Lao Che w 
SDK 

 

 
2013-01-19  WOŚP w MP Nr 34

 

pozostałe galerie >

Teraz Płock  |  Informacje z regionu  |  Oferty Pracy  |  Okazje i Promocje  |  Imprezy i wydarzenia  |  Katalog firm  |  Regulamin  |  Kontakt z nami 
42 535 101 

 
 
 
 

http://szybkieczytanie-plock.webnode.com/
http://www.lifeproject.com.pl/
http://beatahurt.istore.pl/
http://stronainf.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5
http://stronainf.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=16
http://www.helios.pl/29,Plock/Aktualnosci/Szczegoly/id/2708/Walentynki-w-Kinie-Helios
http://www.liquidydopapierosow.pl/
http://www.agropeks.pl/kategorie/112_john_deere_uzywane/
http://www.agropeks.pl/kategorie/113_maszyny_komunalne/
http://www.agropeks.pl/kategorie/123_maszyny_rolnicze/
http://www.agropeks.pl/kategorie/115_plugi_sniezne/
http://www.sprawdzkierowce.pl/
http://e-papierosy-plock.pl/
http://e-papierosy-wloclawek.pl/
http://e-papierosy-warszawa.pl/
http://www.terazplock.pl/wiadomosci/1/
http://www.terazplock.pl/wiadomosc/24304_fundacja_dziecieca_fantazja_spelnila_marzenia_w_wyszogrodzie_plock/
http://www.terazplock.pl/wiadomosc/24304_fundacja_dziecieca_fantazja_spelnila_marzenia_w_wyszogrodzie_plock/
http://www.terazplock.pl/wiadomosc/24109_pada_pada_snieg_plock/
http://www.terazplock.pl/wiadomosc/24109_pada_pada_snieg_plock/
http://www.terazplock.pl/wiadomosc/24094_i_otwarte_mistrzostwa_polski_seniorow_w_bowlingu_plock/
http://www.terazplock.pl/wiadomosc/24094_i_otwarte_mistrzostwa_polski_seniorow_w_bowlingu_plock/
http://www.terazplock.pl/wiadomosc/24091_city_spa_w_nowej_odslonie_plock/
http://www.terazplock.pl/wiadomosc/24091_city_spa_w_nowej_odslonie_plock/
http://www.terazplock.pl/wiadomosc/24090_viva_la_carnival_plock/
http://www.terazplock.pl/wiadomosc/24090_viva_la_carnival_plock/
http://www.terazplock.pl/wiadomosc/24084_koncert_lao_che_w_sdk__plock/
http://www.terazplock.pl/wiadomosc/24084_koncert_lao_che_w_sdk__plock/
http://www.terazplock.pl/wiadomosc/24083_wop_w_mp_nr_34_plock/
http://www.terazplock.pl/wiadomosc/24083_wop_w_mp_nr_34_plock/
http://www.terazplock.pl/wiadomosci/8/
http://www.terazplock.pl/
http://www.terazplock.pl/wiadomosci/1/
http://www.terazplock.pl/oferty_pracy_praca_plock/
http://www.terazplock.pl/promocje_okazje_w_plocku/
http://www.terazplock.pl/plock_wydarzenia_imprezy/
http://www.terazplock.pl/branze/
http://www.terazplock.pl/regulamin.php
http://www.terazplock.pl/kontakt_terazplock/
http://www.pinokio-plock.pl/

