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Wiosłowanie dla WOŚP w Krakowie

70-letni oszust z Niemiec wpadł na lotnisku w
Balicach

Rabował mieszkania w całym Krakowie. Okradł
też zakład pogrzebowy

Obława na dzika w okolicach Lasu Borkowskiego.
Zaatakował 3 osoby. Szarżował na policjantów

Elvis żyje! W Krakowie!

Proces ws. "Skóry" nagle odroczony. Dlaczego?
Wraca sprawa zbrodni sprzed lat

Koniec legendy! Bar Mleczny Południowy w
Podgórzu kończy działalność. Jakie są powody?

MotoOrkiestra WOŚP z Energylandiią już w tę
niedzielę w Krakowie!

Podszedł do policjantów i powiedział, że zabił
dziennikarza. Nie żyje Krzysztof Leski

Dyrektor Teatru Bagatela aresztowany. To może
być przełom w śledztwie

Przełomowa decyzja nowego dyrektora. Na
Wawelu w końcu można robić zdjęcia

Zmiany w Muzeum Narodowym. Nowy dyrektor
ze znanym nazwiskiem

Dron na dachu Bazyliki Mariackiej. Sprawcy
postawiono zarzuty [AKTUALIZACJA]

Kraków kupi 50 elektrobusów

Smog powrócił do Krakowa i Małopolski. Normy
wysoko przekroczone

Polska

Andrzej Gut-Mostowy został
nowym wiceministrem rozwoju

Ile można zarobić w urzędzie
miasta?

Europa i świat

Ukraiński samolot jednak
zestrzelony. Jest nagranie, które
ma to potwierdzać

Geblewicz z szansą na nominację
chadeków na szefa Komitetu
Regionów

Wielkimi krokami zbliża się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To dzień, kiedy Polacy

tworzą jedną wielką rodzinę i wspólnie grają dla chorych dzieci. Akcji nie mogło zabraknąć także w

Krakowie. 11 stycznia w Galerii Krakowskiej odbędzie się wielkie wiosłowanie dla Fundacji. To wszystko

z udziałem znanych sportowców.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat kilkanaście tysięcy Polaków spróbowało swoich sił w wielkim wiosłowaniu na

ergometrach i kajakach wioślarskich w całym kraju. Po raz pierwszy do tego szczytnego celu przyłączy się

Galeria Krakowska. Odwiedzający krakowskie centrum handlowe staną do próby ustanowienia rekordu w

największej liczbie osób, które przepłyną na jednym ergometrze wioślarskim dystans 500 metrów.

Najważniejszym punktem wydarzenia będzie Sztafeta Gwiazd, w której udział wezmą sportowcy, a wśród nich:

Zdzisław Bromek – uczestnik IO 1698 r. w Meksyku, Joanna Zając – olimpijka z Soczi, Jakub Mordyl -

reprezentant Polski w biegach, Klaudia Siciarz - polska biegaczka oraz Ewelina Kobryń - koszykarka. Poczynania

startujących będzie można oglądać na żywo w internecie oraz na specjalnych ekranach ustawionych w Galerii

Krakowskiej.

Każdy, kto odwiedzi w tym dniu największą Galerię w centrum Krakowa, będzie miał możliwość spróbowania sił

w wiosłowaniu na ergometrze, a za udział w próbie bicia rekordu otrzyma wyjątkowy certy�kat. Przez cały

dzień odbywać się będzie również zbiórka pieniędzy do puszek WOŚP.

W ubiegłym roku wioślarski rekord należał do Torunia, którego mieszkańcy przepłynęli łącznie 155,5 km. W

akcji wzięło udział 311 osób. Czy w tym roku Kraków pokona miasto piernika? Niezależnie od wyniku wszyscy

grają dla jednej drużyny. Do wydarzenia – oprócz Krakowa – dołączają się mieszkańcy Bydgoszczy, Gdańska,

Lublina, Poznania, Torunia, Szczecina i Warszawy.

Wiosłowanie dla WOŚP w Galerii Krakowskiej odbędzie się 11 stycznia w godzinach 9:00-19:00. Udział w

wiosłowaniu jest bezpłatny. Inicjatorzy i organizatorzy akcji ogólnopolskiej: Maciej Młodzik, Kacper

Czarnota, Izabela DylewskaPartnerzy: WOŚP, Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo, Wielkopolski Związek

Towarzystw Wioślarskich
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Jest pierwsza zagraniczna kapela, która zagra na Pol'and'Rock
Festival

KRAKÓW - NAJNOWSZE INFORMACJE

Najpopularniejsze w tym
tygodniu

Mnóstwo krwi i silnik wyrwany
spod maski - śmiertelny
wypadek w Zakliczynie

Wieliczka z uchwalonym
budżetem. Jest najwyższy w
historii!

Krzeszowice. Miasto
zaplanowało szereg atrakcji na
styczeń

Wadowice. Zwłoki kobiety nad
Skawą. Ustalono tożsamość
o�ary [AKTUALIZACJA]

Australia płonie. Na szczęście są
tacy, którzy w tym piekle ratują
zwierzęta

Najczęściej czytane na Głos24

Tarnów. Przemoc w ZSEO.
Nauczyciel uderzył w twarz
uczennicę

Niepołomice. Nowe zarzuty dla
burmistrza Romana Ptaka

Brzesko. Tak się kończą głupie
pomysły

Mnóstwo krwi i silnik wyrwany
spod maski - śmiertelny
wypadek w Zakliczynie

Szczucin: Nie przejeżdżaj
obojętnie. Reaguj jak oni

Uwaga! Duże zmiany na stacji
Skawina

Nowy Targ. Ma tylko 15 lat i już 2
przestępstwa na koncie

Olkusz: Potrącony przez własną
głupotę

Tarnów. Zamknięta na własnym balkonie

0 Komentarzy Głos24 Zaloguj1

t Tweet f Udostępnij Sortuj według najnowszych

Rozpocznij dyskusję...

Skomentuj jako pierwszy.

Subskrybuj
✉

Dodaj Disqus do swojej strony
d

Polityka prywatności Disqus
🔒

 Poleć

Patronat honorowy nad imprezą objęli Prezydenci Miast: Krakowa, Bydgoszczy, Gdańska, Lublina,

Poznania, Torunia, Szczecina, Warszawy.

Wiosłowanie dla WOŚP w
Krakowie

70-letni oszust z Niemiec
wpadł na lotnisku w
Balicach

Rabował mieszkania w
całym Krakowie. Okradł też
zakład pogrzebowy

Obława na dzika w
okolicach Lasu
Borkowskiego. Zaatakował 3
osoby. Szarżował na

Elvis żyje! W Krakowie! Proces ws. "Skóry" nagle
odroczony. Dlaczego? Wraca
sprawa zbrodni sprzed lat

Koniec legendy! Bar Mleczny
Południowy w Podgórzu
kończy działalność. Jakie są
powody?

MotoOrkiestra WOŚP z
Energylandiią już w tę
niedzielę w Krakowie!

Podszedł do policjantów i
powiedział, że zabił
dziennikarza. Nie żyje
Krzysztof LeskiPolecane dla Ciebie przez TaboolaLinki sponsorowane

https://glos24.pl/autor/tomasz
https://glos24.pl/olkusz-ladniejszy-niz-krakow-czy-zakopane
https://glos24.pl/wioslowanie-dla-wosp-w-krakowie
https://glos24.pl/ukrainski-samolot-jednak-zestrzelony-jest-nagranie-ktore-ma-to-potwierdzac
https://glos24.pl/ile-mozna-zarobic-w-urzedzie-miasta
https://glos24.pl/jest-pierwsza-zagraniczna-kapela-ktora-zagra-na-polandrock-festival
https://glos24.pl/informacje/krakow
https://glos24.pl/smiertelny-wypadek-w-zakliczynie
https://glos24.pl/wieliczka-z-uchwalonym-budzetem-jest-najwyzszy-w-historii
https://glos24.pl/noworoczne-zabawy-w-krzeszowicach
https://glos24.pl/spacerowicz-znalazl-zwloki-kobiety-nad-skawa
https://glos24.pl/australia-plonie-na-szczescie-sa-tacy-ktorzy-w-tym-piekle-ratuja-zwierzeta
https://glos24.pl/tarnow-przemoc-w-zseo-nauczyciel-uderzyl-w-twarz-uczennice
https://glos24.pl/niepolomice-nowe-zarzuty-dla-romana-ptaka
https://glos24.pl/brzesko-tak-sie-koncza-glupie-pomysly-nastolatkow
https://glos24.pl/smiertelny-wypadek-w-zakliczynie
https://glos24.pl/szczucin-nie-przejezdzaj-obok-tego-obojetnie-reaguj
https://glos24.pl/uwaga-zmiany-na-stacji-skawina
https://glos24.pl/nowy-targ-ma-tylko-15-lat-a-popelnil-az-3-trzy-przestepstwa
https://glos24.pl/olkusz-zostal-potracony-przez-wlasna-glupote
https://glos24.pl/tarnow-zamknieta-na-wlasnym-balkonie
https://disqus.com/
https://disqus.com/home/forums/https-glos24-pl/
https://disqus.com/embed/comments/?base=default&f=https-glos24-pl&t_i=5e1843cb15cdd1526f71495c&t_u=https%3A%2F%2Fglos24.pl%2Fwioslowanie-dla-wosp-w-krakowie&t_e=Wios%C5%82owanie%20dla%20WO%C5%9AP%20w%20Krakowie&t_d=Wios%C5%82owanie%20dla%20WO%C5%9AP%20w%20Krakowie&t_t=Wios%C5%82owanie%20dla%20WO%C5%9AP%20w%20Krakowie&s_o=default&l=pl#
https://disqus.com/home/inbox/
https://disqus.com/embed/comments/?base=default&f=https-glos24-pl&t_i=5e1843cb15cdd1526f71495c&t_u=https%3A%2F%2Fglos24.pl%2Fwioslowanie-dla-wosp-w-krakowie&t_e=Wios%C5%82owanie%20dla%20WO%C5%9AP%20w%20Krakowie&t_d=Wios%C5%82owanie%20dla%20WO%C5%9AP%20w%20Krakowie&t_t=Wios%C5%82owanie%20dla%20WO%C5%9AP%20w%20Krakowie&s_o=default&l=pl#
https://disqus.com/embed/comments/?base=default&f=https-glos24-pl&t_i=5e1843cb15cdd1526f71495c&t_u=https%3A%2F%2Fglos24.pl%2Fwioslowanie-dla-wosp-w-krakowie&t_e=Wios%C5%82owanie%20dla%20WO%C5%9AP%20w%20Krakowie&t_d=Wios%C5%82owanie%20dla%20WO%C5%9AP%20w%20Krakowie&t_t=Wios%C5%82owanie%20dla%20WO%C5%9AP%20w%20Krakowie&s_o=default&l=pl#
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=https-glos24-pl&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy
https://disqus.com/embed/comments/?base=default&f=https-glos24-pl&t_i=5e1843cb15cdd1526f71495c&t_u=https%3A%2F%2Fglos24.pl%2Fwioslowanie-dla-wosp-w-krakowie&t_e=Wios%C5%82owanie%20dla%20WO%C5%9AP%20w%20Krakowie&t_d=Wios%C5%82owanie%20dla%20WO%C5%9AP%20w%20Krakowie&t_t=Wios%C5%82owanie%20dla%20WO%C5%9AP%20w%20Krakowie&s_o=default&l=pl#
https://glos24.pl/wioslowanie-dla-wosp-w-krakowie
https://glos24.pl/untitled-7
https://glos24.pl/okradal-cmentarze-i-mieszkania-odpowie-p
https://glos24.pl/oblawa-na-dzika-w-okolicach-lasu-borkowskiego-zaatakowal-3-osoby-szarzowal-na-policjantow
https://glos24.pl/elvis-zyje-w-krakowie
https://glos24.pl/sprawa-skory-nagly-zwrot-w-sprawie-proces-odroczony
https://glos24.pl/koniec-baru-mlecznego-poludniowego-przy-brodzinskiego
https://glos24.pl/motoorkiestra-wosp-z-energylandiia-juz-w-te-niedziele-w-krakowie
https://glos24.pl/podszedl-do-policjantow-i-przyznal-ze-zabil-dziennikarza
https://popup.taboola.com/pl/?template=colorbox&utm_source=glos24&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/pl/?template=colorbox&utm_source=glos24&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:

