One
po
prostu
kochają
motocykle. Pokazują to w
kalendarzu na 2018 rok
Pomimo trudności – jest! I to taki, że wprost oczu nie można
oderwać od kolejnych stron. Kobiety przyciągają swoim
wdziękiem, a motocykle niepowtarzalną magią. Mowa o
kalendarzu Płockich Motocyklistek.
W rolach głównych, jak łatwo się domyślać, na zdjęciach
kolejnych miesięcy można oglądać motocyklistki na ich
wspaniałych maszynach. Tym razem na fotografiach są: Iwonka,
Asia,Grażynka, Kasia, Ania, Agnieszka, Julia, Sandra, Ewa,
Luiza, Sylwia i Martyna. Tym razem zdjęcia pochodzą z ich
prywatnych zbiorów, ponieważ z różnych przyczyn kalendarz
miał nie powstać. Jednak, jak to wśród motocyklowej braci
bywa, dziewczyny podjęły męską decyzję i 6. edycja
kalendarza Płockich Motocyklistek jest już dostępna.
– Otrzymywałyśmy w wiadomościach wiele ciepłych próśb, o
kolejną edycję wydawnictwa. I doszłyśmy do wniosku, że nie
możemy odmówić – tłumaczy nam Iwonka, motocyklistka z
Płocka. – Okazało się, że wiele osób nie tylko z naszego
miasta czeka na ten kalendarz. To było niezmiernie miłe.
Szybko się zorganizowałyśmy i jest – dodaje z uśmiechem.
– My i One – nasze miłości, nasze maszyny w roli głównej.
Poza tym kolejny raz chcemy wesprzeć WOŚP wystawiając
kalendarz na aukcji – dopowiada.
W związku z tym, że co roku przybywa w Płocku motocyklistek,
w kalendarzu znajduje się… nietypowa niespodzianka. Ale o
niej na razie cicho sza…! – Ten kalendarz jest taką naszą
namiastką kobiecej społeczności w męskim świecie
motocyklowym. Jest nas coraz więcej i to pokazujemy, kochamy
motocykle. I chyba z wzajemnością – podkreśla.

Warto dodać, że dzięki wydawnictwu, któremu od sześciu lat
są wierne płockie motocyklistki, wiele organizacji i osób
prywatnych znajduje je, prosząc o pomoc w różnego rodzaju
akcjach charytatywnych. Oczywiście dziewczyny i kobiety
pomimo mnóstwa codziennych zajęć zawsze znajdują na to czas.
Pomagają z dużym zaangażowaniem, okazując wiele serca i
ciepła osobom, które potrzebują pomocy.
Zatem kupując kalendarz, należy mieć świadomość, że w ten
sposób bierzecie udział w akcjach charytatywnych, które
płockie motocyklistki wspierają. Kalendarz można kupić przez
stronę na Facebooku Płockie Motocyklistki.
Kalendarz zredagowała i przygotowała po raz kolejny firma
Mark-Graf z Płocka.

