wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko jubilata, wiek, miasto, nazwa firmy dyscyplina i imiê kolegi

Urodziny ukrytego mistrza.
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Adam Schneider nasz mistrz kolarski obchodzi 40-te urodziny.
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O tym, ¿e ruch to zdrowie, wiedz¹ wszyscy. Aktywnoœæ fizyczn¹ zalecaj¹ zarówno lekarze, jak
i psychologowie. Spoœród sportów, ka¿dy mo¿e wybraæ coœ dla siebie. Jedni chodz¹ na aerobik,
inni graj¹ w tenisa, æwicz¹ jogê. S¹ jednak i tacy, którzy sport traktuj¹ nie tylko jako hobby, ale
trenuj¹c wytrwale, osi¹gaj¹ sukcesy na skalê miêdzynarodow¹. Na co dzieñ lekarze, piekarze,
nauczyciele, in¿ynierowie tymczasem nic nie wskazuje, ¿e mamy do czynienia z mistrzami.
Przyk³adem takiej osoby jest 40-letni Pan Adam Schneider z Solca. Na co dzieñ pracuje on w
firmie INTERGOL. Jest spokojnym, sumiennym pracownikiem i powszechnie lubianym koleg¹.
Niewiele osób jednak wie o jego osi¹gniêciach sportowych. Pan Krzysztof bowiem uprawia jazdê
na rowerze wyczynowo. Zacz¹³ trenowaæ doœæ wczeœnie i od razu bardzo spodoba³a mu siê ta
dyscyplina. Jak mówi, to co go zafascynowa³o w tej dyscyplinie by³o to, ¿e oprócz kondycji
potrzebna jest wiedza techniczna i silne ³ydki.
¯eby osi¹gn¹æ sukces trzeba jednak du¿o trenowaæ. Czêste treningi, maratony i godziny na
si³owni. Pan Krzysztof musi dbaæ o to, ¿eby nie wyjœæ z formy. Oprócz praktyki wzbogaca swoj¹
wiedzê o teoriê, która pomaga mu rozwijaæ swoje umiejêtnoœci. Dla pocz¹tkuj¹cych w tej
dyscyplinie sportu Pan Krzysztof gor¹co poleca wypady rowerowe za miasto. Od razu jednak
uprzedza, ¿e na swojej drodze mo¿na wpaœæ na dziób ptaka lub zaliczyæ rundê boksersk¹ z
niezdyscyplinowanym pieszym id¹cym po œcie¿ce rowerowej.
Pan Krzysztof ma na swoim koncie wiele sukcesów. Wygra³ wyœcig z mistrzyni¹ Polski, Maj¹
W³oszczowsk¹ w 2012. Zapewne niewielu jest w Europie równie utalentowanych zawodników.
Nie zapominajmy bowiem, ¿e Polacy zawsze byli uwa¿ani za doskona³ych sportowców.
Szkoda, ¿e tak niewiele osób chce uprawiaæ t¹ dyscyplinê wyczynowo. Mo¿e gdyby
zainteresowa³o siê tym wiêcej osób, w koñcu mielibyœmy now¹ dyscyplinê sportu, w której
bylibyœmy naprawdê dobrzy. A gra warta jest œwieczki. Mo¿e wiêcej osób wyje¿d¿a³oby rowerem
na wczasy i chocia¿by do pracy.
Jak mówi nam znajomy naszego mistrza Pan Piotr, Krzysztof ma ogromne szanse na medal
olimpijski. - On po prostu jest œwietny w tym co robi i ma genialnie opracowan¹ technikê.
W dzieñ swoich urodzin czyli 15.02.2013 roku, Pan Adam Schneider dla poszerzenia swoich
zainteresowañ postanowi³ wst¹piæ do Klubu Morsów zdobywaæ nastêpne sukcesy. ¯yczymy mu
wszystkiego najlepszego i trzymamy kciuki za powodzenie zarówno na rowerze jak i w wodzie.

Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

