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Inicjatywa &bdquo;Trzcińsko-Zdrój &ndash; nasza mała ojczyzna&rdquo; serdecznie zaprasza
wszystkich którzy chcieli by spędzić aktywnie &ndash; na sportowo swój wolny czas na
&bdquo;MAJÓWKĘ Z KAJAKAMI&rdquo; &ndash; która odbędzie się 3 maja 2014 roku na Jeziorze
Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Pływanie kajakami rozpoczynamy 3 maja w sobotę o godz. 10.00 przez
cały niemal dzień w zależności od pogody i sił :) Spotykamy się przy podkowie (obok 2 mostku niedaleko
Domu Pomocy Społecznej i Amfiteatru). Do dyspozycji na dzień dzisiejszy mamy 4 kajaki dwuosobowe z
kamizelkami ratunkowymi i wiosłami oraz jedną łódkę. Kajaki do bezpłatnego użyczenia zaoferowali:
Bartek Mockałło z wypożyczalnia kajaków z Myśliborza &bdquo;ZAJE&rdquo; ( 3 sztuki ) oraz Małgorzata
Makarońska (1 sztuk), łódkę dwuosobową Paweł Dunowski. Za pływanie nic nie płacimy. Jest szansa iż
kajaków i łódek będzie więcej. Osoby niepełnoletnie mogą pływać kajakami wyłącznie pod nadzorem osób
pełnoletnich. Każdy z uczestników bierze udział w pływaniu na własną odpowiedzialność. Każda osoba
(para) będzie mogła popływać po jeziorze ok. 1 godz. Lub dłużej w zależności od ilości chętnych. Nad
bezpieczeństwem uczestników będzie czuwała osoba przeszkolona z zakresu ratownictwa morskiego. Jeśli
ktoś z was chciałby się dołączyć do pływania ze swoim sprzętem lub chciałby taki sprzęt udostępnić to
serdecznie zapraszamy. Kontakt - Marcin Czesyk 888 126 683. Jest to w Trzcińsku-Zdroju wydarzenie
zupełnie nowe. Nasze jezior Miejskie jest po prostu niewykorzystane totalnie i nic od dawna się w tym
temacie nie dzieje. Dlatego chcemy zaktywizować ten akwen i zmienić sytuacje i zacząć promować sporty
wodne. Wiemy że to nie będzie ani łatwe ani efektu nie uzyskamy od razu, ale taka imprezą chcemy
pokazać że można aktywnie i miło spędzić wolny czas na łonie natury. Chcemy tez pokazać mieszkańcom
ze można uprawiać u nas sporty wodne co wpływa pozytywnie na nasze zdrowie. Taka promocja
kajakarstwa i sygnał dla władz miasta aby pilnie zainwestować w podstawową infrastrukturę naszego
jeziora. Sponsorami naszego pływania są: Apteka Millenium, Wypożyczalnia Kajaków
&bdquo;Zaje&rdquo; z Myśliborza oraz &bdquo;Inicjatywa Trzcińsko-Zdrój nasza mała ojczyzna&rdquo;.
Więcej informacji o majówce na profilu Facebook &ndash; Trzcińsko-Zdrój nasza mała ojczyzna. Patronat
medialny nad impreza obieli Gazeta Chojeńska, portal iGryfino.pl, portal Chojna24.pl , portal
www.trzcinsko.com
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