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Piątka sportowców -  Aida Bella, Marta Wójcik, Zbigniew Bródka,
Szczepan Karpiel-Bułecka i Piot r Janosz -  zbiera pieniądze na
przygotowania do igrzysk w Soczi.

Ma im w tym pomóc projekt "X dni do Socz i 2014", w ramach którego odbędz ie się m.in. impreza
charytatywna.

Akcja ma pomóc zgromadz ić pieniądze m.in. na odżywki, dodatkowy sprzęt sportowy -  np.
zapasowe płozy czy odz ież  do treningu oraz  zaplecze medyczne. Zebrana wspólnie kwota
zostanie podz ielona między piątkę sportowców biorących udz iał w akcji. Uczestniczą w niej:
łyżwiarki Bella i Wójcik (AZS Politechnika Opolska), panczenista Bródka (UKS Błyskawica
Domaniewice), narciarz  Karpiel-Bułecka (AZS AWF Katowice) i snowboardz ista Janosz . Sportowcy
chcą do 11 listopada zebrać minimum 20 tys. z ł.

-  Liczymy jednak na to, że uda nam się zgromadzić większą sumę. Ma ona pomóc nam przygotować
się do igrzysk -  powiedz iała PAP Bella.Dodała, że nie na wszystko starcza z  pieniędzy, które
zawodnicy dostają np. w ramach stypendiów. -  Postanowiliśmy więc zawalczyć sami o dodatkowe
wsparcie i poprosić o nie fanów sportu i nie tylko -  powiedz iała brązowa medalistka mistrzostw
Europy w short tracku w szwedzkim Malmoe.

W ramach projektu "X dni do Socz i 2014", którego inicjatorem była firma będąca sponsorem piątki
zawodników, na bieżąco przekazywane są informacje o przygotowaniach sportowców do
olimpiady. Pomysł, by zorganizować też  zbiórkę pieniędzy, pojawił się niedawno. -  Takie akcje są
popularne w Stanach Zjednoczonych, w Polsce to ciągle nowość. A że potrzeby są duże,
postanowiliśmy właśnie w ten sposób pomóc naszym podopiecznym zgromadzić pieniądze na
przygotowania -  powiedz iał PAP prezes Fundacji Sport Opolski Guido Vreuls.

Całą piątkę można wspierać poprzez  dowolne wpłaty na konto podane na fanpage'u projektu "X
dni do Socz i" oraz  portalu Polak Potrafi, który następnie przekaże pieniądze Fundacji. Sportowcy
obiecują, że nie pozostaną dłużni. Do wszystkich darczyńców -  nawet tych wpłacających po 20
czy 50 z ł -  mają trafić pamiątki: zdjęcia czy koszulki z  autografami. Dla wpłacających większe
sumy mają być natomiast osobiste treningi z  zawodnikami albo specjalna, sześciomiesięczna
edycja kalendarza z  zapisem letnich przygotowań do olimpiady.

W ramach akcji 6 września w Filharmonii Opolskiej odbędz ie się też  impreza charytatywna
zatytułowana "X dni Do Socz i 2014 Show". Cały dochód z  wejściówek, które kosz tują 200 z ł od
osoby, i zaplanowanych na imprezę licytacji -  zostanie przekazany sportowcom.

-  Zdajemy sobie sprawę z tego, że bilety nie są tanie, ale w zamian za takie wsparcie uczestnicy
imprezy zobaczą np. pokazy akrobatów. Mamy nadzieję, że będą się dobrze bawić a przy tym mocno
nas wesprą -  dodała Bella. W ramach akcji powstały też  filmy pokazujące sportowców i ich
przygotowania do olimpiady. -  Chcielibyśmy przy okazji promować dyscypliny, w których startują  -
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Justyna Kowalczyk rozpoczyna zgrupowanie
w Zakopanem

10:27

Alpejski PŚ: Vonn wznowiła treningi po
siedmiomiesięcznej przerwie

wczoraj

Noriaki Kasai najlepszy w konkursie w Myoko,
Takanobu Okabe tuż za podium

wczoraj

Hermann Maier został o jcem bliźniaczekwczoraj
Letnie MP w skokach: Zło ty medal dla Dawida
Kubackiego

1 wrz

MP w biathlonie letnim: Zwycięstwo Pałki i
Pływaczyka

1 wrz

Letnie MP w kombinacji norweskiej: Zło to
Mateusza Wantuloka

1 wrz

PŚ w biegach: Bjoergen zaczyna się bać
Johaug

1 wrz

MP w biathlonie letnim: Triumf Gwizdoń i
Szczurka

31 sie

Sarah Hendrickson przeszła udaną operację31 sie
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Mieszkania półdarmo
HomeBroker.pl

Zobacz ile kosztuje mieszkanie.
Sprawdź za darmo. Przez internet !

Nieruchomości Domiporta
www.domiporta.pl

Szukasz mieszkania w mazowieckim?
Sprawdź. Tylko  Aktualne Oferty
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16:00 Finał Indywidualnych Mistrz ostw
Ligi Juniorów w Toruniu Liga juniorów

17:00 Gryf Wejherowo -  Zagłębie
Sosnowiec

II liga gr.
z achodnia

18:30 Outrup Speedway Klub -  Holsted
Speedway Klub Liga duńska

19:00 Smederna Eskilstuna -  Piraterna
Motala Elitserien

19:00 Elit Vetlanda -  Dackarna Malilla Elitserien

jutro Iz rael -  Wielka Brytania ME 2013

jutro Łotwa -  Bośnia i Hercegowina ME 2013

jutro Polska -  Gruz ja ME 2013

jutro Turcja -  Finlandia ME 2013

jutro Finał MDMP w Cz ęstochowie MDMP

Zobacz więcej wydarzeń

Wybierz : PŚ w skokach  ←  →→

Puchar Świat a w sko kach narciarskich

M Zawodnik Kraj Pkt

1 Gregor Schlierenz auer Austria 1620

2 Anders Bardal Norwegia 999

33 Kamil StochKamil Stoch PolskaPolska 953953

4 Severin Freund Niemcy 923

5 Anders Jacobsen Norwegia 878

Letnia Grand Prix w WiśleLetnia Grand Prix w Wiśle

33  11

LGP: Konkurs drużynowyLGP: Konkurs drużynowy

22  11
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Dodaj komentarzDodaj komentarz 6 Robert Kranjec Słowenia 802

7 Peter Prevc Słowenia 744

8 Richard Freitag Niemcy 736

9 Michael Neumayer Niemcy 678

10 Jan Matura Cz echy 631

11 Tom Hilde Norwegia 618

12 Wolfgang Loitz l Austria 592

13 Jurij Tepes Słowenia 571

14 Simon Ammann Sz wajcaria 553

1515 Piotr ŻyłaPiotr Żyła PolskaPolska 485485

16 Jaka Hvala Słowenia 480

17 Andreas Kofler Austria 473

1818 Maciej KotMaciej Kot PolskaPolska 460460

19 Andreas Stjernen Norwegia 418

20 Andreas Wellinger Niemcy 393

3636 Dawid KubackiDawid Kubacki PolskaPolska 142142

3838 Krz ysz tof MiętusKrz ysz tof Miętus PolskaPolska 103103

5454 Stefan HulaStefan Hula PolskaPolska 2828

6565 Jan Z iobroJan Z iobro PolskaPolska 1111

6868 Aleksander Znisz cz ołAleksander Znisz cz oł PolskaPolska 88

7575 Klemens MurańkaKlemens Murańka PolskaPolska 66

8181 Krz ysz tof BiegunKrz ysz tof Biegun PolskaPolska 11

Kot: Presja na
pewno będzie rosła
-  Medal z dobyty na
igrz yskach olimpijskich
moż e wynagrodz ić cały
sez on -  mówi Maciej Kot

"Nie przejmuję się
gorszymi startami"
Piotr Żyła podkreśla, ż e
słabsz e starty nie robią na
nim wielkiego wraż enia

Maciej Kot: Nie lubię przegrywać
Jędrzejko: Kłopotem łagodna zima
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