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Jako wydarzenie towarzysz!ce Biegowi zorganizowane zostan! zaj"cia pro#laktyczne dla
nastolatków z Gminy Lipie, w ramach programu pro#laktyki uzale$nie% pt. „Bestia w szkole”
autorstwa Ewy Jasik - Wardali%skiej. B"dzie to pierwsze tego typu wydarzenia w naszym regionie 
skierowane do dzieci pozwalaj!ce pozna& niebezpiecze%stwa jakie wi!$! si" ze spo$ywaniem alko-
holu i stosowaniem u$ywek.

Autorka jest specjalist! psychoterapii uzale$nie%, pedago-
giem resocjalizacyjnym, czynna zawodowo od 24 lat. 
Pracuje z osobami uzale$nionymi i wspó'uzale$nionymi, 
opieraj!c si" na nurcie poznawczo-behawioralnym, a z 
DDA/DDD - u$ywaj!c metody psychodramy. Stworzy'a
i zrealizowa'a wiele programów pro#laktycznych dla 
m'odzie$y oraz za'o$y'a grupy teatralne,
anga$uj!c osoby bezdomne i wykluczone
spo'ecznie. Wspó'pracuje z ruchem trze(wo)ciowym w 
Niemczech, Belgii, Anglii, Szkocji, jest ambasadorem 
Ruchu Spo'ecznego ,,Ku Trze(wo)ci Narodu" Ziem 
Zachodnich Polski, realizuj!c zadania Narodowego 
Programu Trze(wo)ci w Polsce i w)ród Polaków na 
emigracji.
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Sobota 17.09.2022
Stadion sportowy w Parzymiechach

Niedziela 18.09.2022
Stadion sportowy w Parzymiechach

!"##$%&#"'# - Czas pracy biura zawodów crossu rowerowego m!odzie"y szkó! podstawowych
&#"()%$%*+,-./01%203+.453+,%0%6.47,0+-801%953/0%:%;<=+%>?087%@0601%A5418-%;01B5/C
&&"##%$%DEFGE%H%2HDEGI*DE;%DJAGK>H*LJ%MNOL*PLK>*%;*QK;NRIE;F%D@FDSHK>*%;%
PG*DDHK%G*;KG*;T2
&U"## - Rozpoczecie wydawania posi!ków dla zawodników crossu
&U"U# - Zamkni#cie linii mety dla crossu
&'"##%$ Dekoracja zwyci#zców i quiz z nagrodami dla zawodników
&U:##%$%&':'#%$ Czas pracy biura zawodów dla rowerzystów 
&U:##%$%&':(#%$ Czas biura zawodów dla NW
&(:##%$%DEFGE%PG*DDJ%G*;KG*;K>*%LF%RTDEFLDHK%'V%S2%
&("&#%$%DEFGE%L;%LF%RTDEFLDHK%)%S2
&(:()%$ Rozpocz#cie wydawania posi!ków dla zawodników NW i rowerzystów
&):##%$ Zamkni#cie linii mety dla NW
&):'#%$ Dekoracja zawodników NW
&):)#%$ Przewidywane zamkni#cie linii mety dla crossu
&V:##%$ Przewidywany czas dekoracji rowerzystów
&V:'#%$ Quiz z nagrodami dla zawodników którzy wrzuc$ los w biurze zawodów i b#d$ obecni 
&W:'#%$%U#:## Sala OSP Parzymiechy: Wadarzenie teatralne z udzia!em dzieci, dotykaj$ce proble-
matyki uzale"nie%, wieczór autorski Ewy Jasik- Wardali%skiej, koncert Lecha Zakrzewskiego
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