Siedlczanki rozstrzelane

Doskonale

spisały

się

piłkarki

Królewskich

w

meczu

inaugurującym rundę wiosenną. Płocczanki rozgromiły w
Siedlcach tamtejszą Pogoń 7:0. Aż cztery bramki dla
pomarańczowych zdobyła Dominika Przybyszewska.

Płocczanki zainaugurowały wiosenną rundę mazowieckiej trzeciej
ligi w fatalnych warunkach atmosferycznych, przy stale
padającym deszczu. Nie przeszkodziło to im jednak w
odniesieniu efektownego zwycięstwa. Zawodniczki z Płocka
błyskawicznie zdominowały przebieg wydarzeń na placu gry. Nie
minęło jeszcze pięć minut, a prowadziły już 2:0 po bramkach
Angeliki Materek i Dominiki Przybyszewskiej.
Próba łapania Królewskich na spalonego nie udała
miejscowym – trzeciego gola zdobyła Dagmara Świt.

się

Przyjezdne zdecydowanie dominowały na boisku, co chwilę
przeprowadzając efektowne akcje. Brakowało jednak ich
wykończenia. W jednej z sytuacji pomogły Królewskim
siedlczanki, strzelając bramkę samobójczą. Ostatniego gola w
pierwszej połowie zdobyła Dominika Przybyszewska, przerzucając
piłkę nad interweniującą bramkarką.

Po zmianie stron zawodniczki Pogoni wyraźnie straciły chęć do
gry, totalnie oddając inicjatywę płocczankom, które dość
szybko podwyższyły prowadzenie po strzale Angeliki Materek.
Wynik meczu ustaliła Dominika Przybyszewska, po raz czwarty
wpisując się na listę strzelców.Gdyby Królewskie wykorzystały
chociaż część z sytuacji, które stworzyły sobie w końcowej
części meczu, zakończyłyby go wynikiem dwucyfrowym.
Płocczanki udowodniły w Siedlcach, że są solidnie przygotowane
do rozgrywek. Wprawdzie przegrały mecze kontrolne, ale
rywalizowały z czołówką drugiej ligi i z męską ekipą Sparty
Mochowo. Pomarańczowe są przygotowane do gry tak, że większość
z nich może z powodzeniem grać na kilku pozycjach. A to
powinno procentować w lidze.

MKS Pogoń Siedlce – KS Królewscy Płock 0:7 (0:5)
Bramki: Materek 2 (2. i 55.), Przybyszewska 4 (4., 15., 40. i
55.) oraz Świt (27.)
KS Królewscy: Kopacz, Lisiewska, Wojtkowska, Przybysz,
Majerowska, Stradomska, Świt, Materek, Przybyszewska, Nowak,
Hućko

Bądź niebieski 1 i 2 kwietnia
Już po raz ósmy obchodzony będzie Światowy Dzień Wiedzy o
Autyzmie. Jego płockie obchody zaplanowane zostały na środę, 1
kwietnia, czyli dzień wcześniej niż na całym świecie.

W Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Faustyna Piaska odbywać się

będą zabawy sensoryczne „Wiosna budzi nasze zmysły”
przygotowane specjalnie z myślą o dzieciach z autyzmem.
Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych, którzy
zechcieliby zobaczyć, na czym polegają proste i przyjemne
zajęcia dla dzieci mających trudności ze zmysłowym
przetwarzaniem otaczającego je świata. Integracyjne zajęcia
poprowadzi grupa specjalistów i wolontariuszy.
Miejski Uczniowski Klub Sportowy przygotował zawody sportowe
„O Błękitną Wstęgę”. Rodzice dzieci autystycznych rywalizować
będą w konkurencjach z przymrużeniem oka z rywalami, których
tożsamość na razie utrzymywana jest przez organizatorów w
ścisłej tajemnicy.
W czwartek, 2 kwietnia najważniejszym miejscem obchodów
Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie będzie w naszym mieście Nove
Kino Przedwiośnie, gdzie o 17.00 wyświetlony zostanie „Temple
Grandin”, film wyprodukowany pięć lat temu dla HBO, nagrodzony
aż siedmioma nagrodami Emmy. To opowieść o młodej kobiecie,
której hart ducha i wyjątkowa wytrwałość pozwoliły
przezwyciężyć wszelkie ograniczenia związane z autyzmem.
Zdobyła wykształcenie i osiągnęła zawodowy sukces dzięki
wsparciu kilku bliskich osób. Temple Gradin urodziła się jako
dziecko autystyczne. Dopiero jako czterolatka zaczęła mówić.
Nie radziła sobie w szkole, miała problemy w kontaktach z
rówieśnikami. Zawsze jednak wspierała ją matka, dzięki której
Temple mogła prowadzić normalne życie. Wiele czasu spędzała na
farmie, opiekując się zwierzętami i poznając ich zachowania.
Wykorzystała to później w swej pracy zawodowej, wprowadzając
rozwiązania dotyczące odpowiedniego traktowania zwierząt
rzeźnych. projektując urządzenia do humanitarnego uboju.
Działania Temple – która obecnie jest profesorem Stanowego
Uniwersytetu w Kolorado – docenione zostały przez
międzynarodową organizację PETA.
Tuż przed seansem zaprezentuje się Grupa Teatralna „OdNova”. W
foyer kina obejrzeć będzie można wystawę „Autyzm – moje
życie”. Wszystkie dodatkowe elementy związane z pokazem filmu

przygotowuje Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7.
Na godzinę 20.00 zaplanowana jest zmiana koloru ratuszowej
iluminacji na niebieski. Podświetlenie na niebiesko różnych
obiektów to gest solidarności z ludźmi dotkniętymi autyzmem.
Inicjatywa „Zaświeć się na niebiesko” to pomysł organizacji
Autism Speaks, służący wzbudzeniu ciekawości i sprowokowaniu
do rozmów na temat autyzmu. Do tej pory podświetlone na
niebiesko były już m.in.: Empire State Building w Nowym Jorku,
Opera w Sydney, Pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro,
ale także Pałac Kultury i Nauki, Most Śląsko-Dąbrowski oraz
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i katowicki Spodek.
Płocki ratusz podświetli się na niebiesko po raz drugi.
Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe

919 w pierwsze dwa dni

kwietnia wozić będzie dzieci autystyczne i ich opiekunów ze
specjalnymi zniżkami. Do płockich szkół trafiły materiały,
dzięki którym nauczyciele będą
dotyczące autyzmu, choroby

mogli prowadzić zajęcia
uważanej za jedną z

najpoważniejszych na świecie, obok raka, cukrzycy i AIDS.
Obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie odbywać się będą w
naszym mieście pod honorowym patronatem prezydenta Płocka
Andrzeja Nowakowskiego.

Płocki Klub Olimpijczyka w
sieci
Niepełnosprawny sportowiec Daniel Dymek przygotował
internetową stronę Płockiego Klubu Olimpijczyka. Ma to być
jego praca dyplomowa w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica.

Zafascynowany sportem Daniel Dymek jest jednym z członków
Płockiego Klubu Olimpijczyka. Postanowił dołożyć swoją
cegiełkę do rozwoju tej organizacji, tworząc jej stronę
internetową pod adresem olimpijczykplock.pl.
Chociaż strona jest jeszcze w budowie, już teraz znaleźć można
na niej wiele interesujących informacji. Przede wszystkim
listę płockich olimpijczyków i paraoloimpijczyków. Są na niej
zarówno sportowcy, którzy wyjeżdżali na Igrzyska Olimpijskie
jako reprezentanci klubów z naszego miasta, jak i ci, którzy
rozpoczynali swoje kariery w Płocku, ale olimpijczykami stali
się, reprezentując już kluby z innych miast.
Na stronie olimpijczykplock.pl znalazło się siedem podstron.
Poza wymienioną już wcześniej „Płoccy olimpijczycy” są tam: „O
nas”, „Aktualności”, „Dokumenty”, „Władze” „Galeria” oraz
„Kontakt”. – Zapraszam do przesyłania uwag oraz materiałów.
Zwracam się szczególnie do olimpijczyków – zachęca Daniel
Dymek. – Chcemy stworzyć na stronie album „Moje Igrzyska”, w
którym znajdą się wspomnienia i zdjęcia każdego Olimpijczyka.
Materiały

można

przesyłać

na

adres

autora

strony:

daniel.dymek@op.pl lub prezesa Płockiego Klubu Olimpijczyka
Ryszarda Olczuka: boni935@wp.pl

Mercedesem w piękny rejs
Ciężarówka L4500 z wyciągarką szybowcową, Mercedes 300 SE
Coupe (W112) z roku 1963, kabriolet MB 190SL Mercedes G w
wersji wojskowej „Wolf” to tylko część pojazdów, które będzie
można podziwiać podczas dwunastej edycji imprezy „Mercedesem
po Wiśle”.
Tegoroczna, dwunasta już edycja imprezy „Mercedesem po Wiśle”

jej komandor Maciej Kulas zaplanował na trzeci weekend
czerwca. Uczestnicy i widzowie – jak co roku – liczyć mogą na
moc atrakcji. Jak co roku w naszym mieście pojawi się około
setki pojazdów z trójramienną gwiazdą na masce.
Program zlotu jest niezwykle bogaty i każdy powinien znaleźć w
nim coś interesującego. Ale znaczenie szczególne ma jeden z
punktów drugiego dnia. Po kilku latach przerwy udało się
zorganizować rejs statkiem wycieczkowym po Wiśle, od którego
wzięła się nazwa imprezy. Rajs na pokładzie „Syreny” tym razem
będzie ostatnim punkcie zlotu.
– Aż trudno uwierzyć, że w tym roku zlot „Mercedesem po Wiśle”
odbędzie się już po raz dwunasty. Przez te lata wiele rzeczy
uległo zmianie, sporo też wydarzyło się w życiu wielu ludzi. A
nasza impreza wciąż ma się dobrze i nic nie wskazuje na to,
żeby miało być inaczej – mówi Maciej Kulas, komandor zlotu. –
W tym roku uczestnicy zawitają na Bulwary Wiślane, gdzie
uczestniczyć będziemy w Dniach Wisły. Nie obędzie się bez
sobotniej wystawy pojazdów na Starym Rynku, połączonej z
uroczystym otwarciem imprezy. Wcześniej jednak spotkamy się w
Hotelu Kawallo , skąd wyruszymy do Płocka przez Studzieniec i
Dobrzyków. W mieście przejedziemy ulicami ks. Jerzego
Popiełuszki,
Kutnowską,
Kolejową,
Mostem
Legionów
Piłsudskiego, Mostową, Rybaki i Kazimierza Wielkiego.
W planach są również: sesja zdjęciowa i prezentacja
najnowszych modeli Mercedesów. Wzorem roku ubiegłego
zorganizowana zostanie również Aleja Przyjaciół, gdzie można
będzie podziwiać inne ciekawe marki pojazdów. Wszystko to
pierwszego dnia zlotu na Startym Rynku.
Maciej Kulas zapowiada, że podczas tegorocznego zlotu obejrzeć
będzie można odnalezioną cudem, ale zachowaną doskonale
ciężarówkę L4500 z wyciągarką szybowcową z roku 1954,
Mercedesa 300SE Coupe (W112) z roku 1963, kilka egzemplarzy
lubianego kabrioletu MB 190SL oraz 230-125-280SL, (W113) czyli
słynne Pagody, legendarne MB 500E (W124) i zawsze obecne

Mercedesy G, również w wersji wojskowej „Wolf”.
Partnerami tegorocznej edycji zlotu są Urząd Miasta Płocka
oraz Mercedes-Benz Auto Forum Grupa przy wsparciu MercedesBenz Polska. Patronami medialnymi są Mercedes Magazyn,
Classicauto, KMH, www.NewsAuto.pl, Tygodnik Płocki, Gazeta
Wyborcza, Dziennik Płocki i Portal Płock.
Informacje dotyczące tegorocznej edycji zlotu znaleźć można na
jego stronie internetowej www.mercedesempowisle.pl oraz na
Facebooku www.facebook.com/MercedesemPoWisle.

Wpadka
występach

na

gościnnych

Trzy mieszkanki Radomia, które w jednej z płockich galerii
handlowych skradły odzież o wartości 1,6 tysiąca złotych,
usłyszą w poniedziałek, 30 marca zarzut kradzieży.

W sobotę, 28 marca około 16.00 trzy wychodzące ze sklepu
kobiety zostały zatrzymane przez ochronę galerii. Okazało się,
że w specjalnie przygotowanych torbach miały odzież, która
została wyceniona na 1,6 tysiąca złotych. Zatrzymane kobiety
zostały przekazane policji.
Okazało się, że wszystkie trzy mieszkają w Radomiu. Dwie z
nich mają po 36 lat, jedna 33. Kobiety zatrzymane zostały w
policyjnym areszcie. W poniedziałek usłyszą zarzuty kradzieży.
Grozi im od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia
wolności.

Ograniczenia dla tirów już
niebawem
Od czerwca 2015 roku obowiązywały będą na terenie Płocka
ograniczenia dla pojazdów ciężarowych. Projekt „Stop Tirom”
został wybrany do realizacji w pierwszej edycji Budżetu
Obywatelskiego.
Ciężki ruch tranzytowy odbywał się będzie po stworzonych
specjalnie w tym celu „korytarzach komunikacyjnych”. W części
miasta funkcjonować będę strefy, w których ruch pojazdów
ciężarowych oraz przewożących materiały niebezpieczne będzie
możliwy tylko dla posiadaczy specjalnych zezwoleń. Wnioski o
stosowne identyfikatory, które umieszczane będą za przednią
szybą po lewej stronie pojazdu składać będzie można od
poniedziałku, 30 marca. Wydawanie zezwoleń będzie bezpłatne.
Identyfikatory będzie można uzyskać po złożeniu stosownego
wniosku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, na
stanowisku nr 6 lub drogą pocztową pod adresem:
Pl. Stary Rynek 1

09-400 Płock.
Aby uzyskać zezwolenie, trzeba będzie spełniać wszystkie
kryteria zawarte w regulaminie. Informacje w tej sprawie
dostępne są telefonicznie pod numerem 24 367 08 32.

