
Dwie małe dziewczynki - Milenka i Kornelka - 
walczą z ciężką chorobą i potrzebują pomocy. 
A taką postanowili zorganizować członkowie 
Stargardzkiego Klubu Morsów Miedwianie. 
Jeden z nich, aby ulżyć dzieciom w cierpieniu, 
podjął się niewiarygodnego wyzwania. Posta-
nowił biegać przez cały rok, każdego dnia na 
dystansie nie mniejszym niż 10 km, co powin-
no dać ostatecznie dystans nie mniejszy niż 
3650 km. Stargardzki Mors o imieniu Mariusz 
w ciągu całego roku zamierza brać jednak 
udział w zawodach biegowych na dystansach 
ultra, co powinno zdecydowanie zwiększyć 
ostateczny dystans, ale też niewątpliwie utrud-
ni osiągnięcie postawionego celu. Czy podo-
ła wyzwaniu? Zobaczymy. Od dnia 17 lutego 
2018 roku będzie można śledzić każdy dzień 
biegu oraz ilość wpłaconych pieniędzy na spe-
cjalnie utworzonym fanpage’u na Facebooku o 
nazwie: „Wybiegajmy dzieciom uśmiech”. Link 
do tej strony będzie można również znaleźć na 
naszym klubowym fanpage’u - „Miedwianie - 
Stargardzki Klub Morsów”.
W ten niecodzienny sposób stargardzkie mor-
sy chcą zwrócić uwagę na cierpienie dzieci i 
skłonić potencjalnych sponsorów i reklamo-
dawców do wpłaty pieniędzy na rehabilitację 
i leczenie dziewczynek. O�icjalne rozpoczęcie 
wyzwania odbędzie się w dniu 17 lutego 2018 
roku o godz. 12.00 nad jeziorem Miedwie, w 

pobliżu Am�iteatru w Morzyczynie. Zaprasza-
my wszystkich chętnych do wzięcia udziału w 
kąpieli morsów i charytatywnym biegu. Tego 
dnia będzie można wystartować na dowol-
nym dystansie. Opłata startowa będzie wyno-
sić symboliczną złotówkę za każdy przebyty 
kilometr. Można będzie pobiec dowolną ilość 
kilometrów. Ponadto na plaży będzie możli-
wość skosztowania wypieków, przygotowa-
nych przez naszych morsów, oraz gorącej zupy 
czy herbaty. Wszystkie zebrane pieniądze w 
całości zostaną przeznaczone na ten szczytny, 
opisany wyżej cel. W taki niecodzienny spo-
sób możesz udzielić pomocy dzieciom, popra-
wiając tym samym swoje zdrowie i kondycję. 
Obiecujemy również cudowną zabawę. 
Każdy chętny ma możliwość dokonania bez-
pośrednio opłaty na konto Fundacji Studenc-
kiej „Młodzi-Młodym”: 55 1680 1017 0000 
3000 1614 5263 (PLUS BANK S.A.), w tytu-
le wpisując: „MIEDWIANIE STARGARD 7902                 
- Biegamy dla Milenki i Kornelki”.

* Podczas całego roku mogą się przytra�ić na-
szemu morsowi urazy lub choroba. W te wyjąt-
kowe dni może go zastąpić ktoś inny, z naszej 
morsowo-biegowej grupy. Taki wariant zakła-
damy wyjątkowo i tylko po to, żeby nie utracić 
ciągłości wyzwania, bo najważniejsza jest jed-
nak pomoc dzieciom.

WYBIEGAJMY DZIECIOM 
UŚMIECH…
CZYLI MORS JAK FOREST 
– ROK BIEGU, 
DZIEŃ W DZIEŃ

• TWOJE RADIO 90.3 FM
• DULNY FOTO

• STARGARD. JA SIĘ NIE ŚCIGAM
• OSIR STARGARD SP. Z O.O.

• STARGARDZKI ZWIĄZEK 
WETERANÓW LEKKIEJ ATLETYKI 
• OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

W ŻAROWIE

ONI JUŻ DO NAS DOŁĄCZYLI. DOŁĄCZ I TY!



DZIECI, KTÓRYM POMAGAMY
MILENKA ZIMNOWODA

Urodziła się 08.02.2010 r. jako dziecko 
zdrowe, jednak w wyniku powikłań po-
szczepiennych zatrzymała się oddechowo 
i nastąpiło ciężkie niedotlenienie mózgu. 
Choruje na porażenie czterokończynowe, 
padaczkę lekooporną, małogłowie, nie ma 
pewności, czy cokolwiek widzi i słyszy. 
Przeszła kilka operacji, w tym zabieg �ibro-
tomii. Uczęszcza do przedszkola specjali-
stycznego i wymaga ciągłej rehabilitacji.

KORNELKA CĘCAK

Urodziła się 22.12.2015 r., w 25. tygo-
dniu ciąży z wagą 700 g. Będąc skrajnym 
wcześniakiem boryka się z wieloma pro-
blemami: mózgowe porażenie dziecięce 
pod postacią obustronnego niedowładu 
połowiczego, obustronna ślepota, mało-
ocze, padaczka ogniskowa, wodogłowie 
pokrwotoczne. W swym krótkim życiu 
przeszła już kilka ciężkich operacji. Pomi-
mo przeciwności losu Kornelka jest bar-
dzo pogodna. Jest dzieckiem leżącym i aby 
rozwijać się i lepiej funkcjonować, wyma-
ga codziennej rehabilitacji i opieki wielo-
specjalistycznej.

Kontakt:
Marzena Wójcik, tel. 502 504 487
Joanna Liwuś-Łapińska, tel. 662 016 563

E-mail:
biegamy@

morsyzmiedwia.pl


