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Źródło: PAP/mż

Sportowcy zbierają fundusze na
przygotowania do Soczi!
Piątka sportowców - Aida Bella, Marta Wójcik, Zbigniew Bródka, Szczepan Karpiel-
Bułecka i Piotr Janosz - zbiera pieniądze na przygotowania do igrzysk w Soczi. Ma
im w tym pomóc projekt "X dni do Soczi 2014", w ramach którego odbędzie się m.in.
impreza charytatywna.

Zobacz też

Zagrali na nosie UEFA.
Fantastyczna oprawa na Legii
27.0 8.20 13 21:22

Radović: teraz nic nie zmienimy.
Jedziemy dalej!
27.0 8.20 13 23:37

Rzeźniczak: Rumuni częstymi
faulami wytrącali nas z równowagi

27.0 8.20 13 23:51

Laskowski: Legia przegapiła ten
mecz
28.0 8.20 13 10 :48

Informacje

Sportowcy zbierają fundusze na
przygotowania do Soczi!
28.0 8.20 13 11:42

Aida Bella,  Marta Wójcik, Zbigniew Bródka, Sz cz epan
Karpiel-Bułecka i Piotr Janosz  - organiz ują z biórkę
pieniędz y na swoje treningi.

Lubię to! 72
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Akcja ma pomóc zg romadzić  pieniądze m.in. na odżywki, dodatkowy sprzęt spo rtowy - np. zapasowe płozy czy
odzież do  treningu o raz zaplecze medyczne. Zebrana wspó lnie  kwota zostanie  podzielona między piątkę spo rtowców
bio rących udział w akcji. 

Uczestniczą w niej: łyżwiarki Bella i Wójcik (AZS Po litechnika Opo lska), panczenista Bródka (UKS Błyskawica
Domaniewice), narciarz  Karpiel-Bułecka (AZS AWF Katowice) i snowboardzista Janosz. Sportowcy chcą do  11
listopada zebrać minimum 20 tys. z ł. – Liczymy jednak na to , że  uda nam się  zg romadzić  większą sumę. Ma ona
pomóc nam przygo tować się  do  ig rzysk – powiedziała Bella. Dodała, że  nie  na wszystko  starcza z  pieniędzy, któ re
zawodnicy dostają np. w ramach stypendiów. – Postanowiliśmy więc zawalczyć sami o dodatkowe wsparcie i poprosić o
nie fanów sportu i nie tylko – powiedziała brązowa medalistka mistrzostw Europy w short tracku w szwedzkim
Malmoe. 

W ramach pro jektu "X dni do  Soczi 2014", któ rego  inicjato rem była firma będąca sponso rem piątki zawodników, na
bieżąco  przekazywane są info rmacje  o  przygo towaniach spo rtowców do  o limpiady. Pomysł, by zo rganizować też
zbió rkę pieniędzy, po jawił 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 – powiedział prezes Fundacji Sport Opo lski Guido  Vreuls.

podane na fanpage 'u pro jektu ”X dni do  Soczi” o raz po rtalu Po lak Po trafi, któ ry następnie  przekaże pieniądze Fundacji.
Sportowcy obiecują, że  nie  pozostaną dłużni. Do  wszystkich darczyńców - nawet tych wpłacających po  20 czy 50 zł -
mają trafić  pamiątki: zdjęcia czy koszulki z  autog rafami. Dla wpłacających większe sumy mają być natomiast o sobiste
trening i z  zawodnikami albo  specjalna, sześciomiesięczna edycja kalendarza z  zapisem letnich przygo towań do
o limpiady. W ramach akcji 6 września w Filharmonii Opo lskiej odbędzie  się  też  impreza charytatywna zatytułowana ”X
dni Do  Soczi 2014 Show”. 

Cały dochód z  wejściówek, któ re  kosztują 200 zł 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 spo rtowców i ich przygo towania do  o limpiady. – Chcielibyśmy przy okazji
promować dyscypliny, w których startują – dodał Vreuls.

Polska przyjęła zaproszenie na IO w
Soczi
26 .0 3.20 13 18:14

Obradujący we wtorek w Warsz awie z arz ąd PKOl
jednogłośnie prz yjął z aprosz enie na prz ysz łorocz ne
z imowe igrz yska.

Zbigniew Bródka (fot. Getty Images )

Lubię to! Licz ba osób, które to lubią: 72. Zarejestruj się, aby z obacz yć co lubią Twoi z najomi.
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Wtycz ka s po łecz noś ciowa Facebooka

 

Katarz yna Kope ć-Z ie mcz yk

to jest jakaś total ż enująca sytuacja.... takie historie to tylko w Polsce mam wraż enie są moż liwe... ;/

Odpowiedz  ·  · Lubię to! · 23 godz . temu1

Igor Bogusz

Trz ymam kciuki i ż ycz ę powodz enia!

Odpowiedz  · Lubię to! · 23 godz . temu

Przeczytaj dodatkowo:Przeczytaj dodatkowo:

Ko walczyk: t ysiąc kilo met ró w na nart ach pękło !
Justyna Kowalczyk ma za sobą wyczerpujące zgrupowanie w Nowej Zelandii. Nie ma jednak
mowy o odpoczynku, bo igrzyska o limpijskie w Soczi coraz bliżej. – Ko lejny miesiąc
spędzimy w Tatrach – powiedziała mistrzyni o limpijska. więcej

Messi, Ribery, Ro naldo . Kt o  piłkarzem sezo nu?
Przy okazji losowania grup Ligi Mistrzów, na gali w Monaco wyłoniony zostanie najlepszy
piłkarz sezonu 2012/13 w Europie. W czo łowej tró jce znaleźli się Franck Ribery z Bayernu
Monachium, Lionel Messi z FC Barcelona oraz Cristiano… więcej

Ko nt uzja Kuciaka. W piąt ek zabieg
Dusan Kuciak doznał urazu łąkotki. Słowacki bramkarz w piątek przejdzie zabieg artroskopii
ko lana i na pewno nie zagra w meczu Legii z Cracovią. więcej

Przed lo so waniem LM: Bo russia w t rzecim ko szyku
Finalista zeszłorocznej edycji imprezy Borussia Dortmund, w której występuje trzech po lskich
piłkarzy, znajdzie się dopiero  w trzecim koszyku przed czwartkowym losowaniem Ligi
Mistrzów. W pierwszym będą m.in. obrońca tytułu Bayern… więcej

Piłka  no żna Dziś, 29 .0 8.20 13 0 1:39 Piłka  no żna Dziś, 29 .0 8.20 13 28.0 8.20 13 12:19

Warto zobaczyć ...i przeczytać
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Zobacz jak Messi spudłował z karnego!

Drugi mecz  o Superpuchar Hisz panii. Leo Mess i mógł
prz esądz ić o z wycięs twie swojej druż yny.

Piłka  no żna Dziś, 29 .0 8.20 13
0 1:26

Piłka  no żna Dziś, 29 .0 8.20 13
0 1:44

Barcelona – Atletico: F. Luis
nokautuje i... dostaje
czerwoną kartkę

Drugi mecz  o Superpuchar Hisz panii. W końcówce spotkania
Filipe Luis  os łabia swój z espół.

Barcelona – Atletico:
kapitalna interwencja
Valdesa

Drugi mecz  o Superpuchar Hisz panii. Victor Valdes  uratował
Barcelonę prz ed s tratą bramki.

Barcelona – Atletico:
niespodziewana "atrakcja".
Kibic na boisku

Drugi mecz  o Superpuchar Hisz panii. W dolicz onym cz as ie
spotkanie prz erwał jeden z  fanów, który prz edarł s ię na płytę
boiska.

Piłka  no żna 28.0 8.20 13 12:59

28.0 8.20 13 0 6 :39

Diabeł tkwi w szczegółach 
Życie płynie dalej,  ale prz ynajmniej prz ez
chwilę moż na (s iedemnas ty raz )
z as tanowić s ię,  cz ego i dlacz ego

z abrakło.

Znakomita oglądalność meczu
Legia – Steaua w TVP 
Spotkanie mis trz a Polski z e Steauą

Bukaresz t ciesz yło s ię ogromną popularnością.

Północ – południe 
Moż na prz enieść trybunę północną na
południe, ale kompasu nie da s ię osz ukać.

Superpuchar Hiszpanii dla Barcelony! Duet Messi
– Neymar bez błysku

We nge r z re z ygnował z  transfe ru bramkarz a

Uraz  Podolskie go je dnak poważ ny

Śląsk we ź mie  prz ykład z  Widz e wa i Wis ły?

Kontuz ja Kuciaka. W piąte k z abie g

Buz ała: me cz  z  Górnikie m to nie  bę dą sz achy

Me ss i,  Ribe ry, Ronaldo. Kto piłkarz e m se z onu?

Enge l: Le gia nie  trafiła z  formą na

Galerie zdjęć
Piłka nożna
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– Neymar bez błysku
Piłkarze Dumy Katalonii sięgnęli po  Superpuchar Hiszpanii.

Srogie lanie. Urszula Radwańska poza US Open
Młodsza z  sió str Radwańskich nie  przebrnęła drug iej rundy na
kortach US Open.

najważ nie jsz e  me cz e  

Supe rpuchar Hisz panii dla Barce lony

Ste phe ns  obawiała s ię  Uli.  "Gra podobnie  do
s ios try"

Ursz ula Radwańska odpadła z  US Ope n

Jame s  Blake  z akończ ył karie rę

Srogie  lanie . Ursz ula Radwańska poz a US Ope n

Radwańska: nic nie  wie dz iałam o te j rywalce

Dwa se ty, dwa oblicz a, ale  Is ia gra dale j!

US Ope n: Matkowski pokonał Fyrs te nbe rga

US Ope n: Agnie sz ka Radwańska w trz e cie j
rundz ie !

Tre fl Sopot skomple tował skład na se z on

EuroBaske t: prz e grany sparing rywali Polaków

TOP 5: podkosz owe  due ty Europy

Zagranicz ny te rce t dołącz a do Asse co

Sonda

Kto s ię gnie  po Supe rpuchar Europy?

WYŚLIJ

Chelsea FC

Bayern Monachium

Facebook

Tenis

Koszykówka
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Kelati: EuroBasket? Moja szansa na odkupienie!
Jest naturalizowanym zawodnikiem w reprezentacji Po lski,
mimo  to  czuje  się  jak w o jczyźnie .

Cz y Polacy z dali os tate cz ny te s t w Lublinie ?

10 powodów, dla których Polacy z ais tnie ją na
ME

Ke lati: EuroBaske t? Moja sz ansa na
odkupie nie !

Chyliński: mus imy "dokarmiać" piłkami
Gortata i Lampe go 

Hisz pańskie  me dia: Kubica odmówił
Hyundaiowi

Rajd Faraonów odwołany. Tytuł dla Comy

Button i Pe re z  z os taną w McLare nie

Rajd Kowie ński: udany powrót Chuchały 

WRC: prz ysz łość Sordo nadal nie pe wna

TVP Sport

Like

51,392 people like TVP Sport.

Facebook s ocia l  p lug in

Darmowe Randki Bezpłatny
Elmaz.pl/DarmoweRandki

Nawiąż kontakt  za darmo Flirtuj, czatuj,
znajdź miłość

Moto
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Dyscypliny

Button i Perez zostaną w McLarenie
Szef McLarena Martin Whitmarsh nie  planuje  zatrudnić
nowych kierowców.

Hampel ostrzega: czeka na nas specyficzny tor
Zawodnik Stelmetu Falubazu Zielona Góra przed pierwszym
półfinałowym starciem z Unią Tarnów.

Świe tna jaz da Kubicy w Nie mcz e ch

Kaje tanowicz  najle psz y na Litwie . "Cie sz e  s ię
jak dz ie cko w piaskownicy" 

His torycz ny wynik Robe rta Kubicy 

Pre z e s  Le chmy: krótkie  roz grywki nie
prz yciagną sponsorów

Hampe l os trz e ga: cz e ka na nas  spe cyficz ny tor

Wie lkie  kusz e nie  cz as  z acz ąć! Gdz ie  pójdz ie
Tai?

Gollob z  re korde m. Zde troniz ował le ge ndę
Falubaz u

SE: z namy już  komple t półfinalis tów

Wie lki smute k w Rz e sz owie . Bonus  na
poż e gnanie

Dla kogo półfinał,  dla kogo spade k?

GP Łotwy: wygrana Hancocka. Hampe l
najle psz y z  Polaków

Żużel

Mieszkania półdarmo
Zobacz  ile kosz tuje miesz kanie. Bliska okolica. Sprawdź  z a darmo !

HomeBroker.pl

 PDFmyURL.com

http://extratime.tvp.pl
http://sport.tvp.pl/12211212/button-i-perez-zostana-w-mclarenie
http://sport.tvp.pl/12197795/swietna-jazda-kubicy-w-niemczech
http://sport.tvp.pl/12198382/kajetanowicz-najlepszy-na-litwie-ciesze-sie-jak-dziecko-w-piaskownicy
http://sport.tvp.pl/12198325/historyczny-wynik-roberta-kubicy
http://sport.tvp.pl/436310/zuzel
http://sport.tvp.pl/12202609/hampel-ostrzega-czeka-na-nas-specyficzny-tor
http://sport.tvp.pl/12204081/prezes-lechmy-krotkie-rozgrywki-nie-przyciagna-sponsorow
http://sport.tvp.pl/7640558/hampel-ostrzega-czeka-na-nas-specyficzny-tor
http://sport.tvp.pl/12177350/wielkie-kuszenie-czas-zaczac-gdzie-pojdzie-tai
http://sport.tvp.pl/12153593/gollob-z-rekordem-zdetronizowal-legende-falubazu
http://sport.tvp.pl/12139418/se-znamy-juz-komplet-polfinalistow
http://sport.tvp.pl/1605647/wielki-smutek-w-rzeszowie-bonus-na-pozegnanie
http://sport.tvp.pl/12137342/dla-kogo-polfinal-dla-kogo-spadek
http://sport.tvp.pl/12133184/gp-lotwy-wygrana-hancocka-hampel-najlepszy-z-polakow
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Piłka noż na
Reprez entacja
Eks traklasa
I liga
Liga Mis trz ów
Liga Europejska
Anglia
Francja
Hisz pania
Niemcy
Włochy
PP
Sz kocja

Żuż el
Enea Eks traliga
Grand Prix
DPŚ
Inne ligi

Moto
Rajd Dakar
Rajd Barbórka
Rajdy terenowe
F1
LOTOS RSMP
WRC
RSME
Motocykle
VW Cas trol Cup

Siatkówka
Reprez entacja męż cz yz n
Reprez entacja kobiet
PLS
PLSK
Puchary

Kosz ykówka
Tauron Basket Liga
Reprez entacja męż cz yz n
Ford Germaz  Eks traklasa
Puchary
NBA

Piłka ręcz na
ME Serbia 2012
Liga Mis trz ów
Reprez entacja kobiet
Reprez entacja męż cz yz n
Eks traklasa męż cz yz n
MŚ Sz wecja 2011
Eks traklasa kobiet

Tenis
Aus tralian Open
Wimbledon
French Open
US Open
Poz nań Porsche Open
powered by Enea
Puchar Federacji
Warsaw Open

Skoki
Puchar Świata
P. Kontynentalny
Letnia GP
Lotos  Cup

Inne

PROGRAM TVP Sport
MAGAZYNY
EKSPERCI
REDAKCJA
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