
 
 

Warszawa, 8 lipca 2017r.  

Trzeciego września w niedzielę odbędzie się 10 jubileuszowy Onkobieg Razem po zdrowie!, który jak co 
roku dedykowany jest wszystkim osobom zmagającym się z chorobą nowotworową i ich rodzinom. 
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” i Fundacja United Way Polska zapraszają 
zwolenników spędzania czasu wolnego do aktywnego włączenia się w inicjatywę. Onkobieg Razem po 
zdrowie! jak co roku odbędzie się na terenie Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 
przy ul. Roentgena 5. Rejestracja na bieg odbywa się na dwa sposoby: on-line za pomocą linka: 
http://onkobieg.pl/rejestracja-uzytkownika oraz w dniu biegu od godz. 11:00 do 12:30.  

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków miasta st. Warszawy - Dzielnicy Ursynów. 

Uczestnikom Onkobiegu czas umili występ artystyczny zespołu „Pączki w Tłuszczu” na czele  
z Tomaszem Karolakiem. Ponadto w „miasteczku” Onkobiegu będzie można zapoznać się z materiałami 
poświęconym zarówno wsparciu w leczeniu onkologicznym jak i profilaktyce. Na najmłodszych 
uczestników Onkobiegu czekać będą animatorzy z  grami i zabawami. Ambasadorem biegu od 4 lat jest 
Paweł Nastula – mistrz olimpijski, który zadba o profesjonalną rozgrzewkę uczestników przed biegiem w 
rytm muzyki od DJ Berta. Każde okrążenie biegaczy dopingowane będzie przez Romualda Wójcika, który 
odpowiada za dobrą energię ze sceny.  

Kamil Dolecki i Szymon Bubiłek – organizatorzy Onkobiegu ze Stowarzyszenia Chorych na Mięsaki 
„SARCOMA” w kilku słowach zachęcają do udziału w imprezie: „Od 10 lat biegniemy po zdrowie i dla 
zdrowia, łącząc to co najlepsze: pomoc i jedność”– Kamil Dolecki. „Onkobieg to bieg dla woli życia  
i wsparcia tych osób, które teraz są w trakcie terapii. To niesamowite uczucie być wśród ludzi, którzy 
biegną, aby pomagać”– Szymon Bubiłek. 

Szczegóły dotyczące Onkobiegu Razem po zdrowie! oraz regulamin dostępne są na oficjalnej stronie 
Internetowej Onkobiegu: http://www.onkobieg.pl oraz na www.sarcoma.pl/onkobieg/2017/   

Onkobieg Razem po zdrowie! został objęty Honorowym Patronatem przez Podsekretarza Stanu  

z Ministerstwa Sportu i Turystyki Jana Widerę, Burmistrza Dzielnicy Ursynów Roberta Kempę i Dyrektora 

Centrum Onkologii - Instytut Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie prof. dr hab. n. med. Jan 

Walewskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła redakcja Radia Eska. 

Onkobieg Razem po zdrowie! to pierwsza w Polsce charytatywna impreza biegowa  

o tematyce onkologicznej organizowana od 2008 roku. Od 10 lat w pierwszą niedzielę września 
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uczestnicy Onkobiegu przybywają pod Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. 

Roentgena 5, aby wesprzeć najbardziej potrzebujące osoby chore onkologiczne i ich rodziny.  

Podczas 60 minutowego biegu za każde okrążenie sponsorzy przekazują środki finansowe na wsparcie 

podopiecznych Onkobiegu. Rozmiar imprezy i jej charakter czynią z niej wielkie święto dla wszystkich 

osób zmagających się z chorobą nowotworową, a także dla tych którzy angażują się w pomoc pokonując 

kolejne kilometry. Onkobieg Razem po zdrowie! co roku podkreśla znaczenie wysiłku fizycznego w 

profilaktyce chorób nowotworowych. Na przestrzeni 9 lat w Onkobiegu Razem po zdrowie! wzięło udział 

ponad 8000 uczestników, którzy wybiegali 210 000  zł na wsparcie dla 153 najbardziej potrzebujących 

osób walczących o zdrowie. Każdego roku fundamentem Onkobiegu Razem po zdrowie! jest 50 

osobowy zespół oddanych wolontariuszy.  

Wszelkie pytania dotyczące Onkobiegu Razem po zdrowie! można kierować do Szymona Bubiłka - 

organizatora na adres E-mail: szymon.bubilek@sarcoma.pl ; Tel: 508 147 186 
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