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Prezentacja Marmy-Hadykówki: z miłości do dzieci, żużla i
motorów
Dodał: Grzegorz Drozd, dnia 22.03.2009, 14:23
Takiej imprezy w Rzeszowie jeszcze nie
było.
Rozrywka, muzyka,
żużlowcy i
najważniejsze:
pomoc
drugiemu

HADYKOWKA

człowiekowi. Tym najmłodszym - dzieciom,
które bez pomocy nas dorosłych są
bezradne.

l Czwartego kwietnia (sobota) na rzeszowskim
l rynku odbędzie się prezentacja żużlowej
[drużyny
Marmy-Hadykówki.
Oficjalne
przywitanie rzeszowskich zawodników będzie częścią ogólnopolskiej
akcji charytatywnej „Motoserce". Sportowcy na scenę wyjdą o 18.50
(szczegółowy plan na plakacie poniżej). - Pomysł połączenia obu
imprez jest strzałem w dziesiątkę. Jestem przekonana, że spodoba
się również naszym kibicom - rozpoczyna Marta Półtorak.
- Nasza akcja ma wymiar ogólnokrajowy i będzie przeprowadzona po
raz pierwszy - informuje Mariusz Ciołek, gtówny organizator. Jesteśmy pełni zapału i wierzymy, że wszystko wypali jak należy.
Pomysłodawcą akcji są kluby motocyklowe zrzeszone w Kongresie
Polskich Klubów Motocyklowych. W Rzeszowie za przygotowanie
imprezy odpowiada klub „Soldiers". Większość członków naszego
stowarzyszenia, to zagorzali fani czarnego sportu, dlatego ani na
moment nie wahaliśmy się, aby wspólnie połączyć nasze
przedsięwzięcia. Na tym skorzystają przede wszystkim kibice, którzy
nie powinni nudzić się w sobotni dzień. Przygotowaliśmy moc
atrakcji. Konkursy dla rodzin i dzieci. Pokaz sztuk walki, czy występy
zespołów muzycznych. Najważniejsza jest jednak pomoc dzieciom.
Motocykliści naszego zrzeszenia będą oddawać krew małym
potrzebującym. Zachęcamy każdego, aby zrobił to samo. W naszych
szpitalach są poważne braki w zapasach krwi. Podstawiony autobus,
co dwadzieścia minut będzie zabierał chętnych do punktu
krwiodawstwa. Krew będzie można oddawać w godzinach 9.00-15.00
- informuje Ciotek.
- Wszystko wzięło się z potrzeby serca. Cel jest jak najbardziej
szlachetny, dlatego zachęcamy również do oddawania krwi
wszystkich kibiców - mówi Marta Półtorak. - Taką deklaracje złożył
minister Jan Bury i warto brać z niego przykład. Nie zabraknie także
innych przyjaciół rzeszowskiego żużla z Prezydentem Miasta
Rzeszowa Tadeuszem Ferencem na czele - dodaje.
Na Rynku odbędzie się zjazd motocykli. Początek imprezy punkt
dziesiąta rano. Finał dwanaście godzin później. Nie zabraknie muzyki.
Oprócz kilku zespołów z naszego regionu wystąpi Afromental. Zdolni
muzycy stworzyli oprawę muzyczną do takich filmów jak „39 i pół"
oraz „Kochaj i tańcz". Gwiazdą wieczoru będzie Natalia Korpa z
Ukrainy, która niedawno wystąpić na konkursie Eurowizji.
Sympatyków żużla najbardziej interesuje prezentacja ich ulubieńców.
Potrwa okoto godziny. - Mam nadzieję, że pojawi się cała kadra,
aczkolwiek nie mogę zapewnić na 100%. Jeśli nikomu nie stanie na
drodze występ w lidzie brytyjskiej, to wszyscy stawią się w
komplecie - zapewnia Marta Półtorak. - Kibice będą mogli zobaczyć i
przywitać zawodników w nowym sezonie. Mam nadzieje, że zwłaszcza
nowi żużlowcy zostaną ciepło przyjęci. Dokładnego przebiegu
prezentacji nie chcemy zdradzać. Niech pozostanie niespodzianką i
dodatkową zachętą, aby stawić się na rzeszowskim Rynku. Swój
udział w przygotowaniach mają także kibice. Podkreśliłabym, że jest
to prezentacja od kibiców dla kibiców. Początek sezonu jest bardzo
ważny. Dlatego wierze, że fani nas nie zawiodą i zgotują gremialne i
ciepłe powitanie - dodaje.
- W zeszłym roku prezentacja odbyła się w parkingu masz/n. Ze
względu na deszczową aurę nie wyszła tak, jakbyśmy chcieli. Teraz
również czeka nas impreza pod otwartym niebem. Wierzymy, że tym
razem pogoda nas nie zawiedzie. W godzinach 10.00 - 16.00 w
pobliżu sceny swój punkt rozbiją Maciej Kuciapa i Dawid Lampart.
Zawodnicy ustawią motocykle. Będzie można zrobić sobie wspólne
zdjęcie, porozmawiać, a także dostać od sympatycznych sportowców
autografy, gadżety, czy ulotki - uzupełnia.
- W planach jest kontynuacja imprezy w następnych latach. Ufam, że
to dopiero początek naszej drogi, i z każdym rokiem będziemy
podnosić sobie poprzeczkę. Myślę, że w ten szczególny dzień nie
warto siedzieć przed telewizorem, tylko wyjść wyjść z domu i
przymaszerować na Rynek. Serdecznie zapraszamy - kończy Mariusz
Ciotek.
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