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„Zrzutka” dla polskich sportowców na
Olimpiadę w Soczi

 

Reprezentantki Polski w short  t racku i brązowe medalistki ostatnich mist rzostw
Europy - Marta Wójcik i Aida Bella są zmuszone prosić o wsparcie f inansowe
internautów.

Agencja ForUm podała, że polskie sportsmenki bez pomocy internautów mogą
mieć problem z przygotowaniem się do Olimpiady w Soczi. Wg nich środki
przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki są niewystarczające, dlatego
niezbędna jest  pomoc z zewnąt rz, dzięki której zakupią odpowiedni sprzęt  oraz
zapewnią sobie profesjonalną opiekę medyczną.
Łyżwiarki wraz z innymi sportowcami założyły specjalną st ronę internetową „X dni
do Soczi 2014 - Polacy na Igrzyska Olimpijskie”, by z pomocą internautów zebrać
brakujące środki f inansowe.  
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Więcej wiadomości na temat  tego, jak Polskę i Polaków opisują zagraniczne media
znajdziecie na portalu www.onionas.pl.
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  Mazowsze, najbogatszy region w Polsce, jest
na skraju bankructwa z  powodu...  

więcej »

Wg brytyjskiego polityka Polska
sprowokowała Hitlera w 1939
  Jak donosi brytyjskie ,,Mirror", seria wpadek
nie opuszcza polityków,...  

Rabin Polski może odejść z
powodu zakazu uboju rytualnego
  The Jewish Daily Forward informuje, że
naczelny rabin Polski z łoży rezygnację,...  

Polska mięsem armatnim Zachodu
  Jak podała agencja NewsBalt, w listopadz ie
2013r. na terytorium Polski, Litwy,...  

Afera w Filipinach po zakupie
polskich śmigłowców
  Wielkie zamieszanie powstało w Republice
Filipin w związku z  zakupem 8 polskich...  
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Auschwitz-Birkenau 1 mln dolarów
  Portal   news.mail   poinformował o decyz ji
Rosji, która...  
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1920  armia czerwona bronisław komorowski
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