
                                                                                                              
 

Sokółka, 5 października 2016 r. 
 
 
 

MUSZKIETEROWIE ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW SOKÓŁKI NA OTWARCIE 
NOWOCZESNEGO PLACU ZABAW NA SKWERZE PRZY UL. SOSNOWEJ! 

 
14 października o godz. 16:00 właściciele supermarketu Bricomarché w Sokółce 
oficjalnie przekażą mieszkańcom miasta nowy plac zabaw. Muszkieterowie zapraszają na 
piątkowe wydarzenie rodziny z dziećmi, na które czeka moc atrakcji i pełna wrażeń, 
niezapomniana zabawa. 
 
Plac zabaw w Sokółce powstał dzięki współpracy Fundacji Muszkieterów, zrzeszającej właścicieli 
supermarketów Intermarché i Bricomarché, z Urzędem Miasta w Sokółce w ramach akcji 
społecznej „Place Zabaw Muszkieterowie”. Będzie to 127. plac zabaw stworzony od początku 
trwania akcji i pierwszy w województwie podlaskim. 
 
Pracownicy i zarządzający sklepem Bricomarché w Sokółce wraz z włodarzami miasta 
wyznaczyli lokalizację nowego placu zabaw na skwer przy ul. Sosnowej. 
 
Podczas uroczystości inauguracyjnej przedstawiciele Bricomarché oraz Fundacji Muszkieterów 
wraz z przedstawicielami władz miasta, przekażą plac zabaw najmłodszym. Natomiast 
reprezentantom Urzędu Miasta zostanie wręczony uroczysty Akt Przekazania placu zabaw.  
 
– Jest nam niezmiernie miło, że możemy przyczynić się do powstania placu zabaw dla dzieci 
w Sokółce, dzięki czemu teren przy ulicy Sosnowej będzie bardziej atrakcyjny dla mieszkańców. 
Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami 14 października na uroczyste otwarcie, na które 
przygotowaliśmy dużo atrakcji. Ponieważ wówczas przypadać będzie również pierwsza rocznica 
otwarcia naszego sklepu, od rana zarówno w Bricomarché jaki i na placu zabaw będziemy rozdawać 
mnóstwo upominków i nagród – mówią Wioleta i Damien Dambrine, właściciele sokólskiego 
Bricomarché. 
 
Plac zabaw Muszkieterów wyposażony będzie w nowoczesne, certyfikowane urządzenia, które 
zapewnią dzieciom bezpieczeństwo podczas zabawy. Na placu znajdzie się wiele różnorodnych 
i kolorowych przyrządów m.in. huśtawka, drabinki, zjeżdżalnia. Koszt zakupu oraz montażu 
zestawu zabawowego wyniósł blisko 30 tys. złotych.  
 
Na uroczystość otwarcia placu zabaw Muszkieterowie przygotowali dla wszystkich dzieci, 
które wezmą w niej udział, moc atrakcji i pełną wrażeń zabawę. Piątkowe popołudnie umilać 
będzie najmłodszym mieszkańcom Sokółki Teatr Wariaté, którego aktorzy wcielą się w „Słoneczka 
Placów Zabaw Muszkieterowie”. Dzieci będą mogły wziąć również udział w licznych grach 
i zabawach, takich jak „Słoneczny Kalejdoskop”, „Latające Talerze” czy „Leć bezpiecznie po 
drodze mlecznej”, oraz uczestniczyć w konkursach z nagrodami.  
 
 
Szczegółowe informacje o akcji „Place Zabaw Muszkieterowie” można znaleźć na stronie 
www.placezabaw.muszkieterowie.pl. 
 
 
 
 
 



                                                                                                              
 
 
 
Informacje o Fundacji Muszkieterów 
 
Fundacja Muszkieterów została założona w 2002 roku przez prywatnych przedsiębiorców 
zarządzających supermarketami Intermarché i Bricomarché. Fundacja Muszkieterów działa na 
rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wspiera rozwój dzieci i młodzieży. 
Od 2002 roku prowadzi ogólnopolską akcję charytatywną „Konwój Muszkieterów” oraz od 2008 
roku przy współpracy z samorządami terytorialnymi akcję społeczną „Place Zabaw 
Muszkieterowie”. W roku 2016 w ramach nowej akcji „Wakacje z Muszkieterami” niemal 1000 
dzieci z całej Polski wyjechało na bezpłatne kolonie w góry i nad morze. 
 
 
Informacje o Grupie Muszkieterów w Polsce 
 
Grupa Muszkieterów, największa sieć franczyzowa w kategorii supermarketów spożywczych i typu 
„dom i ogród” w Polsce, jest zrzeszeniem ponad 280 niezależnych polskich przedsiębiorców 
zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i 
ogród” Bricomarché. Sieć handlowa Grupy Muszkieterów liczy obecnie ponad 360 supermarketów 
Intermarché i Bricomarché. W Centrali Grupy w podpoznańskim Swadzimiu, w dwóch magazynach 
logistycznych oraz supermarketach zatrudnionych jest aktualnie ponad 15 tys. osób. 
Wyznaczaniem kierunków strategicznych obu sieci zajmuje się spółka ITM Polska. Muszkieterowie 
są obecni w 4 krajach Europy: Polsce, Francji, Belgii oraz Portugalii.  
Więcej informacji o Grupie Muszkieterów w Polsce znajduje się na stronie www.muszkieterowie.pl, 
www.intermarche.pl i www.bricomarche.pl. 
 
Dodatkowych informacji udzielają: 

 
Eliza Orepiuk-Szymura 
Kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji 
ITM Polska Sp. z o.o., ul. św. Mikołaja 5,  
Swadzim 62-080 Tarnowo Podgórne  
tel. 61 665 12 09  
e-mail: eorepiuk@muszkieterowie.com 

 
Sabina Halik 
Kierownik Fundacji Muszkieterów 
Fundacja Muszkieterów, ul. św. Mikołaja 5,  
Swadzim 62-080 Tarnowo Podgórne  
tel. 61 665 66 67 
e-mail: shalik@mousquetaires.com

  
 

 

 

 

 

 


