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Jastrzębska Piwna Mila (16 czerwca 2018)
16 czerwca 2018 w Jarze Południowym odbędzie "Jastrzębska Piwna Mila". Bieg polega na pokonaniu dystansu 1 mili (1609 m),
oraz wypiciu 4 piw: pierwszego po starcie sędziego oraz kolejnych 3 po każdej pętli. Bieg rozgrywany będzie w seriach po 30
osób. Każdy uczestnik musi sam otworzyć piwo, a wystartować na kolejną rundę może dopiero po wypiciu całości napoju.
Klasyfikacje sporządzone będą na podstawie uzyskanych czasów poszczególnych uczestników we wszystkich seriach.
Bieg ma charakter zabawy integracyjnej. Aby wziąć udział w biegu nie trzeba być piwoszem, ani wytrawnym biegaczem. Trzeba
mieć dystans do siebie i życia. Poza tym bieg przy okazji ma pomóc zebrać środki na leczenie Dawida Miernika. Impreza odbywa
się pod hasłem - "Za zdrowie Dawida, na zdrowie Dawida".
Dawid Miernik to niezwykle ciekawy świata 15-latek pochodzący z Jastrzębia – Zdroju. Wolny czas poświęca czytaniu, które jest
jego ogromną pasją. Dawid jest uczniem klasy dwujęzycznej, co z łatwością pozwala mu tłumaczyć teksty swoich ulubionych
wykonawców jak Grimes czy Lana del Rey. Przed chorobą wiele energii poświęcał na przygotowania do szkolnych olimpiad i
konkursów. Niestety obecnie, z uwagi na pobyt w szpitalu, nie może brać czynnego udziału w życiu szkoły.
Dotychczasowy tryb życia Dawida został zachwiany pod koniec 2015 roku, kiedy wystąpiły pierwsze problemy ze zdrowiem. Po
etapie diagnostyki rozpoznano chorobę nowotworową – mięsak Ewinga, który objął miednicę. Dawid obecnie jest leczony w
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie przeszedł już radioterapię, a przed nim jeszcze planowany autoprzeszczep komórek
macierzystych, operacja oraz kolejna już chemioterapia.
Największą potrzebą jest obecnie wsparcie Dawida w walce o zdrowie. Mowa tutaj o wsparciu organizmu, który wycieńczony przez
wszystkie terapie wymaga podawania suplementów oraz wlewów witamin, a także stosowania zabiegów zwiększających
odporność.
Pomimo tych wszystkich przeciwności losu Dawid jest niezwykle zdeterminowany i z dystansem podchodzi do tematu choroby.
Jest także świadomy specyfiki choroby, lecz pomimo to potrafi żartować z obecnej sytuacji. Takie podejście mobilizuje całą
rodzinę, która nie poddaje się i z całych sił wspiera Dawida.
Dodatkowo podczas imprezy będzie przeprowadzona tzw Leonowa Mila – bieg na 100 m dla dzieci podczas, którego dzieciaki
muszą wypić soczek Leon.

Dotyczy: Sport, Dla dzieci, Dla młodzieży, Dla dorosłych, Dla osób starszych, Dla rodzin, Dla wszystkich, Lokalne
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