MEDIALEK, czyli przegląd mediów OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W PŁOCKU
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Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski oraz Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski
zapraszają na III Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych połączony z Piknikiem Zdrowia, który
odbędzie się 7 września 2013 r. w godzinach 10.30 - 22.
Wydarzenie zainauguruje konferencja naukowa pt. "Transplantacja darem życia" w auli
Urzędu Miasta Płocka.
Od godziny 12.30 gospodarzami Starego Rynku staną się organizacje pozarządowe.
Organizacje zaprezentują swoją działalność w czterech strefach:
Miasteczko Organizacji Pozarządowych - prezentacja działań oraz osiągnięć organizacji
pozarządowych. Mieszkańcy Płocka będą mieli okazję zapoznać się z pracą organizacji oraz dowiedzą
się, jak wiele dobrego organizacje robią dla nich każdego dnia.
Strefa dla Zdrowia, Ducha i Ciała - porady specjalistów prowadzone przez Okręgową Izbę
Lekarską oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, pokaz udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej z możliwością nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej na fantomie prowadzone
przez PCK oraz słuchaczy Zespołu Medycznych Szkół Policealnych, Punkty informacyjne Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ponadto
stoiska ze zdrową żywnością wystawione przez lokalne firmy, promocja lokalnej kuchni, stoiska z
usługami kosmetycznymi, fryzjerskimi, badanie skóry, porady wizażystki i brafiterki, pomiar tkanki
tłuszczowej.
Strefa Sportu i Rekreacji - zawody na ergowiosłach dla mieszkańców Płocka, prezentacja
jachtu sportowego Omega, nauka węzłów żeglarskich, możliwość obejrzenia łodzi ratownictwa
wodnego.
Strefa Bezpieczny Obywatel - pokazy sprzętu ratownictwa pożarniczego, symulator jazdy na
motorowerze, pokazy pierwszej pomocy, miasteczko ruchu drogowego.
Specjalna strefa dla najmłodszych mieszkańców miasta będzie znajdowała się przy Pomniku
Bolesława Krzywoustego, gdzie będą organizowane liczne zabawy, konkursy, gry, warsztaty
plastyczne oraz pokaz sprzętu gaśniczego. Nie zabraknie również maskotki straży miejskiej "Lwa
Honorka".
Na scenie artystycznej organizacji pozarządowych wystąpią między innymi chór "Vox
Singers", grupy taneczne "Old Country" i "Tańce Polskie" oraz chór Stowarzyszenia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, kabaret oraz chór "Serenada" Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Zatańczą także Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" oraz grupa taneczna "Małe
Czarodziejki", a zaśpiewają: Patrycja Malinowska, wokaliści Fundacji Orlen Dar Serca oraz Zespół
Rockers.
Zobaczymy także pokazy sportowe Capoeiry, futbolu amerykańskiego, tresury psów
policyjnych, pokazy wu-shu.
Zapraszamy także do wspólnego tańczenia Zumby na Starym Rynku.

