
info@kibice.net Czekamy na relacje ze wszystkich wydarzeń kibicowskich.

Strona główna KIBICE Publicystyka Galeria Forum Terminarze Kontakt

Jesteś tutaj: Strona Główna Lubię to! 14 tys.

Zobacz również

- Sunderland walczy z niesfornymi kibicami 28.12.2012

- Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim 28.12.2012

- "Franz" nie chce do Wisły 28.12.2012

- "Żużlowa" ulica w Toruniu? 28.12.2012

- Polskie miasta zarobiły na EURO 2012 28.12.2012

- Świąteczny konkurs 25.12.2012

- Wesołych Świąt! 23.12.2012

- Kibice Zenitu nie chcą w drużynie czarnych i gejów

19.12.2012

- "Do the Poznan" na salonach 19.12.2012

- Małecki podzielił tureckich kibiców 19.12.2012

Reklama

Clothes of London - oficjalny sklep Lonsdale w

Polsce. Największy wybór ubrań typu Streetwear,

Casual, Retro. Moda męska i damska. Marki Umbro,

Ben Sherman, Fred Perry, Merc London. T-shirty,

koszulki Polo, bluzy, kurtki, płaszcze, swetry i

akcesoria prosto z Carnaby Street! 

28.12.2012

Kalendarz niepełnosprawnych kibiców

Fani Śląska zrzeszeni w Klubie Kibiców Niepełnosprawnych przygotowali specjalny

kalendarz na 2013 rok, na którym znajdują się w towarzystwie wrocławskich

sportowców. 

Do zdjęć pozowali m.in. Renata Mauer-Różańska (strzelectwo), Paweł Rańda

(wioślarstwo), Radosław Hyży (koszykówka) i Sebastian Mila (piłka nożna) w towarzystwie

niepełnosprawnych kibiców i sportowców. 

alendarz został wydany w 750 egzemplarzach. Ma być rozdawany m.in. w różnych konkursach i

przyczyniać się do poszerzania wiedzy na temat osób niepełnosprawnych. Kalendarz powstał w ramach

projektu "My też możemy" finansowanego przez PFRON i Urząd Marszałkowski. 

Poniżej kilka stron z kalendarza. 
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Mariusz Sławek Robert Kacper

P ioter Mańek Damian C huligan

Mateusz Mateusz Kamil Marek

kibice.net na Facebooku

Liczba osób, które lubią kibice.net: 14,752.

Lubię to!

Wty czka społecznościowa Facebooka

 

GRATULUJĘ! Kliknąłeś pierwszy

dzisiaj 02.01.2013 o 09:01:56!

Dokończ i wygraj: 100 zł

Pieniądze szczęścia nie...

A: mają B: dają
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więcej

 

komentarze (3)

~Kibic_Stomilu (29.12.2012 18:10)

-.-.pl

Elegancko.

~TORCIDA HOOLIGANS (29.12.2012 17:13)

-.-.pl

WY WYBIERACIE SIĘ ZA TYDZIEŃ NA AMBER CUP 2013 BO MY W 600 GŁÓW 100 HOOLIES

~komornik (28.12.2012 19:40)

-.-.tvk.wielun.pl

brawo!

dodaj komentarz
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komentarz

 

http://www.kibice.net/news/3787_Kalendarz_niepelnosprawnych_kibicow.html#
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=ra-4d946a47058f3ef5&source=tbx-250&lng=pl&s=wykop&url=http%3A%2F%2Fwww.kibice.net%2Fnews%2F3787_Kalendarz_niepelnosprawnych_kibicow.html&title=Kibice.net%20-%20Kalendarz%20niepe%C5%82nosprawnych%20kibic%C3%B3w&ate=AT-ra-4d946a47058f3ef5/-/-/50e3e971a09f9075/2&frommenu=1&uid=50e3e97144edd5b1&ct=1&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=ra-4d946a47058f3ef5&source=tbx-250&lng=pl&s=google&url=http%3A%2F%2Fwww.kibice.net%2Fnews%2F3787_Kalendarz_niepelnosprawnych_kibicow.html&title=Kibice.net%20-%20Kalendarz%20niepe%C5%82nosprawnych%20kibic%C3%B3w&ate=AT-ra-4d946a47058f3ef5/-/-/50e3e971a09f9075/3&frommenu=1&uid=50e3e9710d8da98f&ct=1&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=ra-4d946a47058f3ef5

