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Šimtmečio plungiškiams –
ypatingas Plungės rajono
savivaldybės dėmesys
Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtme
tį, Plungės rajono savivaldybė mero Audriaus
Klišonio iniciatyva ėmėsi įgyvendinti išskirtinį
projektą – parodyti dėmesį įteikiant atminimo
dovaną kiekvienam šiais metais gimsiančiam
kūdikiui.

Šimtm eč io plung iš
kių pagerbimo iniciatyvą
įgyvendina Savivaldybės
administracijos Civilinės
metrikacijos skyrius. Pa
sak šio skyriaus vedėjos

„Vidurinėje Azijoje
labiau įprasta iš galvos
muštis...“

Pakelėse gyventojai
išmeta šiukšles tiesiog
maišuose

Plungiškė „Teleloto“
žaidime laimėjo butą
Vilniuje
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Plungiškiams labiausiai trūksta
baseino ir... kinų restorano

Virginijos Jonauskienės,
visiems šiųmečiams nau
jagimiams, kurių gyvena
moji vieta bus deklaruota
Plungės rajono savival
Nukelta į 3 psl.
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Plungiškiams norisi įvairesnių maitinimo paslaugų, labiausiai vilioja kinų restoranas.

Daiva GERIKEINĖ
„Iškilo man toks klausimas. Ko trūksta Plun
gėje? Ko pasigendate? Labai įdomi kuo dides
nio žmonių rato nuomonė. Ko būtent reiktų?(...)
Prašom pasidalinti mintimis“, – socialiniame
tinkle užklausė Mamertas Žilinskas. Vyriškio
inicijuota apklausa netruko sulaukti dėmesio.
Pasiūlymai sekė vienas kitą, žmonės aktyviai
jungėsi į diskusiją, ko mūsų mieste jie neranda,
kokios pramogų ir laisvalaikio leidimo vietos
būtų patraukliausios. Manome, kad toks vir
tualus pokalbis iš tiesų galėtų būti naudingas
turintiems planų investuoti Plungėje. Taigi, ko
pasigenda plungiškiai?

Noras Nr. 1 –
baseinas!
Vertinant socialinia
me tinkle išsiplėtojusios
disk us ijos mint is, aki
vaizd u, kad lab iaus iai
plungiškiai džiaugtųsi,
jei Plungėje vėl pradėtų
veikt i bas ein as. Riet a
vas juk turi. O kuo mes
pras tesn i?! Mint is dėl
baseino skambėjo vos ne
kas antrame pasiūlyme.
Matyt, tikrai yra porei
kis. „Trūkst a bas ein o,

manau, būtų lankančių,
vaikams būtų galima or
ganizuoti būrelius, nes
kiek dabar su stuburo iš
Nukelta į 2 psl.

