
agnieszkamrozinskaprv
24.03.2018
Już 7.04 będę miała niezwykła przyjemność po
raz kolejny wziąć udział w @biegponowezycie
wspierajac transplantologię, tym razem w Wiśle
❤ 
Do zobaczenia  
#actress #run #running #new #life #help
#helper #ilovehelp #iloveit #instapic

Tagged users:

shape, agnieszkamrozinskaprv, biegponowezycieshape, agnieszkamrozinskaprv, biegponowezycie

aleksandra.radwan
   

2018-03-24

instagram.com
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ewa_pacula
29.03.2018
Kochani to już 12 Bieg po Nowe Życie-
wspieramy polską transplantologię - Wisła 7
kwiecień- do zobaczenia   
#biegponowezycie #polish #transplantology
#run #for #new #life #charity #energy
#greatpeople #bigheart #see #You #there
#Wisła

Tagged users:

ewa_pacula
@kolendosia Nie ma za co  

kolendosia
  Dziękuję!

ewakuczdesimoni
     

ewa_pacula
@violapiekut  

violapiekut
❤ 

ewa_pacula
@biegponowezycie ❤ 

biegponowezycie
❤ 
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sport_po_transplantacji
31.03.2018
#biegponoweżycie #wisła #hotelgolebiewski
#eska #eskainfo #transplantacja #drugieżycie
@biegponowezycie @golebiewskiwisla
@eskainfo.pl Już za tydzień kolejny „Bieg Po
Nowe Życie”. Serdecznie zapraszam. Do
zobaczenia w Wiśle  

Tagged users:

biegponowezycie, eskainfo.plbiegponowezycie, eskainfo.pl

2018-03-31
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blogstar_pl
7.04.2018
@karolinapilarczyk i @izabelazwierzynska w
@biegponowezycie - kibicujemy ;)   
#charity #biegponowezycie #activelife

Tagged users:

izabelazwierzynska, karolinapilarczyk,izabelazwierzynska, karolinapilarczyk,

biegponowezyciebiegponowezycie
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blogstar_pl
7.04.2018
@karolinapilarczyk i @izabelazwierzynska
reprezentują BlogStar podczas
@biegponowezycie - dziś na rynku w Wiśle
możecie nas spotkać :) #charity
#biegponowezycie #wisla

Tagged users:

izabelazwierzynska, karolinapilarczyk,izabelazwierzynska, karolinapilarczyk,

biegponowezyciebiegponowezycie

2018-04-07
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http://instagram.com/
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cezary_trybanski_official
7.04.2018
12 Bieg Po Nowe Życie. Moja sztafeta zajmuje
3 miejsce  Ale to nie wynik jest
najważniejszy, a wsparcie idei
transplantacji❤  ♂    . #biegponowezycie
#przeszczep #transplantologia #wisła
#wspieramy#transplantacja #ctryb
#nordicwalking #transplant #promotion

Tagged users:

maras400, przemek_saletamaras400, przemek_saleta
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chefrobertsowa
7.04.2018
Wspieram Polską Transplantologię 
@biegponowezycie #szczytnycel #jestemza
#maszeruje #kijki #uśmiech #pogodasprzyja
#sportowiecroku #dbamozdrowie
#zapowietrzony #kaloryfer #życiowaforma
#nordikwalking #charity #event

Tagged users:

tomasz_jakubiak
Tatuś no proszę bo się turlać jie mogę przestać z
Asią   

kucharska.i
Panie Robercie zapraszam do Bolesławca

2018-04-07

instagram.com
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cosmopolitanpl
7.04.2018
Dzisiaj w Wiśle wspierałyśmy transplantację!
Nasza szefowa działu Uroda i Zdrowie
@magblaa wzięła udział w 12. Biegu Po Nowe
Życie ❤  Mamy medal!  
#biegponowezycie #biegponowezycie2018
#wisla #cosmopolitan #cosmogirl #running
#runinggirl #takdlatransplantacji

Tagged users:

biegponowezycie, magblaabiegponowezycie, magblaa

2018-04-07

instagram.com

Strona: 1
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http://instagram.com/cosmopolitanpl


dkms_pl
7.04.2018
W ten słoneczny weekend w Wiśle odbywa się
12. edycja Biegu po Nowe Życie - wydarzenia
promującego polską transplantologię.
Jesteśmy na miejscu, gdzie rejestrujemy
nowych potencjalnych dawców szpiku.   ❤
A na zdjęciu nasza wspaniała drużyna, która
wystartowała podczas Biegu w sztafecie -

Tagged users:

2018-04-07

instagram.com

Strona: 1

http://instagram.com/
http://instagram.com/dkms_pl


fundacjatransplantologii
7.04.2018
IV Gala Polskiej Transplantologii „Drugie życie”
#gala #biegponowezycie #galatransplantologii
#transplantacja #promujemy #przeszczepy
#transplantologia #wisła #przeszczep
#fundacjatransplantologii
#fundacjarozwojutransplantologi

Tagged users:

mariuszmroziewiczmariuszmroziewicz

2018-04-07

instagram.com
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http://instagram.com/fundacjatransplantologii


instylepl
7.04.2018
Dziś jesteśmy w Wiśle i bierzemy udział w
@biegponowezycie – projekcie społecznym na
rzecz działań prozdrowotnych, wspierającym
ideę transplantologii. #biegponowezycie
#instylepl #wisla

Tagged users:

damian_gajda
❣ ❣ ❣ 

2018-04-07

instagram.com
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lowcy.b
7.04.2018
Zaraz zaczynamy. Kto pierwszy ten
lepszy #lowcyb #januszekabaretu #sport
#biegponowezycie #transplantacja #wspieramy

Tagged users:

2018-04-07

instagram.com

Strona: 1

http://instagram.com/
http://instagram.com/lowcy.b


menshealthpolska
7.04.2018
Ekipa MH w składzie Mariusz Jurasik, Dawid
Kajkowski i Tomasz Międlarz w Wiśle na Biegu
po Nowe Życie. Pozdrawiamy!
#menshealthpolska #biegponowezycie #wisla

Tagged users:

2018-04-07

instagram.com

Strona: 1

http://instagram.com/
http://instagram.com/menshealthpolska


monika_wilczak
7.04.2018
Ukończone   zmęczone ale szczęśliwe  
niesamowita inicjatywa, i na pewno dalej chce
byc tego częścią  ☀  Bravo dla
organizatorów @biegponowezycie  
 wspieramy transplantologię   Medale
zdobyte, sztafeta ukończona    Adrian
Wieczorek dzięki   moja sztafeto  

Tagged users:

annalucinskaannalucinska

2018-04-07

instagram.com
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http://instagram.com/monika_wilczak


nataliarybarczyk.official
7.04.2018
  Dziś w Wiśle odbywa się 12. edycji
@biegponowezycie   
Gwiazdy polskiego show-biznesu, sportowcy,
prezenterzy i inne osobistości jak co roku
spotkają się w sercu Beskidu Śląskiego, by
promować polską transplantologię.  
  Punktualnie o 12.00 rozpocznie się

Tagged users:

tomam87
Uwielbiam pomagać   Właśnie przed chwilą
oddałam krew   Jestem honorowym krwiodawcą,
potencjalnym dawcą szpiku i w razie "W" dawcą
narządów   W pełni popieram tego typu akcje  
   

inka_swk
Jasne, że tak!   i zachęcam innych do
pomagania  

magdalena.leonczak
@nataliarybarczyk.official jeszcze rok temu jak
moja przepuklina na szalala jak teraz dawalam z
siebie wszystko zawsze bylam pierwsza taraz
ledwo 5km biegne ale gdy jest bieg harytatywny
zawsze pomagam

agiii_tuna
Super sprawa  

2018-04-07
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artur_siodmiak
8.04.2018
@biegponowezycie po raz kolejny był
fantastyczny #transplantologia#pomagamy

Tagged users:

2018-04-07

instagram.com
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martakuligowska
8.04.2018
@biegponowezycie -       jak zawsze
fanatyczna pogoda i super atmosfera. Team
#tvn24 w pełnym składzie   ♀   ♀ W
naszej sztafecie Hela i Franek i pan Lucjan,
który jest 10 lat po przeszczepie nerki i jest w
świetnej formie, co udowodnił w trakcie biegu.
Zajęliśmy 8. miejsce na 60 sztafet  

Tagged users:

katarzynasakiewiczkatarzynasakiewicz

syla2508
          

radek.run
Brawo dla całej sztafety!    

2018-04-08
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