
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Biegaczko! Biegaczu! 

 

 Aż trudno pomyśled, jak ten 

czas szybko leci… To już prawie rok 

minął od Naszego ostatniego 

spotkania. Po raz kolejny dziękujemy 

tym, którzy zaszczycili nas swoją 

obecnością i z przyjemnością 

zapraszamy na II edycję Biegu 

Charytatywnego „Skrzydło Anioła”  

Mamy jednak nadzieję, że pasjonatów 

anielskiego biegania i maszerowania 

znajdzie się w tym roku jeszcze więcej  Liczymy na WAS  

 29.05.2011 r. spotkajmy się po raz drugi w Luzinie na terenach przy hali widowiskowo sportowej GOSRiT    

im. Macieja Płażyoskiego w Luzinie. Czekamy na Ciebie już od 11:00. Właśnie wtedy otwieramy nasze biuro 

zawodów. Wychodząc naprzeciw Twoim pasjom i upodobaniom proponujemy do wyboru Bieg Charytatywny na 5km 

lub Marsz Charytatywny na 3km. Liczymy, że 

znajdziesz konkurencję, która sprawi Ci najwięcej 

przyjemności. Swój udział w Biegu lub Marszu 

możesz potwierdzid wysyłając mail na adres: 

monika007@autograf. pl. 

 Wielka sportowa integracja rozpocznie się 

już o 12:00, kiedy to młodzi niepełnosprawni 

sportowcy rozpoczną zmagania w konkurencjach             

III Kaszubskiej Paraolimpiady. Będą oni kibicowali Ci 

podczas całego biegu lub marszu, których start planujemy na 14:00. Na mecie będzie czekał na Ciebie aniołek –          

- symbol naszej wdzięczności za Twoją obecnośd. Tego dnia chcielibyśmy poczęstowad Cię także domowym, pysznym 

ciastem oraz gorącą kawą lub herbatą. Około godziny 15:00 uhonorujemy zwycięzców a następnie rozlosujemy  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

atrakcyjne nagrody wśród wszystkich uczestników Biegu i Marszu. Planujemy mnóstwo niespodzianek i wierzymy, że 

nie zabraknie Cię wśród Nas  

 29 maj to niedziela – dzieo rodzinny. Dlatego zapraszamy całą Twoją rodzinę. Zabierz ze sobą swoje małe 

pociechy i pokaż im swoją pasję. Nie bój się, że malec zostanie bez opieki na czas przygotowao związanych ze 

startem. Specjalnie dla Was otworzymy „świetlicę” dla dzieci uczestników naszego Biegu i Marszu. Twój mały aniołek 

zostanie pod fachową opieką pedagogów-wychowawców. 

 Wszystkie informacje znajdziesz w kalendarzu na stronie www.maratonypolskie.pl oraz na 

www.skrzydloaniola.hpu.pl. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Zadzwoo 692  109 021 lub napisz maila 

na adres: monika007@autograf.pl. 

 Ten dzieo bez Ciebie nie będzie tak wyjątkowy dlatego liczymy, że spotkamy się na starcie. 

 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy 

Społecznośd Świetlicy Integracyjnej 

„Skrzydło Anioła” 

 

 

 


