Fundacja Mam serce
Nikt z nas nie chciałby, aby wytykano go palcami! Jeśli to dotyczy Twojego dziecka, boli jeszcze bardziej… ale to
wszystko przestaje mieć znaczenie, kiedy jego życie jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie i gdy jest zależne od
ogromnych pieniędzy! Na 300 tys. zł klinika w USA wyceniła życie Antosia – zoperują mu czaszkę, by zrobić miejsce na
rosnący mózg. Następnie wysuną mu niejako twarz do przodu, milimetr po milimetrze. Nie chcemy nawet myśleć co
będzie, jeśli się to nie uda…
BŁAGAMY, RATUJCIE GO RAZEM Z NAMI! Nikt z nas nie ma takich pieniędzy, ale każdy z nas może wpłacić 15 czy 30
zł! Jest nas tutaj kilkaset tysięcy, błagamy każdego z Was z osobna, pomóżcie Antkowi! Zamiast czekolady, kawy czy
kolejnej zabawki podarujcie mu te parę złotych = nowe, godne życie!
Więcej o Antku: https://mam-serce.org/zbiorki/antos-faberski/
JAK POMÓC ANTKOWI?
1. Dokonując płatności online poprzez stronę Fundacji: https://mam-serce.org/zbiorki/antos-faberski
2. Wykonując tradycyjny przelew: Nr konta w Millennium Bank 26 1160 2202 0000 0001 6899
7325 Tytuł przelewu: Operacja Antka Fundacja Mam serce, ul. Szturmowa 9 lok. 4, 02-678
Warszawa

RYSZARD JEDLIŃSKI

OLIMPIJCZYK Z MOSKWY (1980)

Urodzony 9 września 1953 w Płocku, absolwent miejscowego Technikum Elektrycznego im. M. Curie Skłodowskiej (1973)
i warszawskiej AWF (1977), gdzie otrzymał tytuł magistra wf. Piłkarz ręczny, obrotowy (180 cm, 78 kg) ZKS Wisła Płock (od 1966,
trener Stanisław Suliński) i AZS Warszawa. IO 1980 Moskwa: członek drużyny piłki ręcznej - która w grupie elim. (6 druż.)
pokonała Kubę 34: 19 (Jedliński 5 bramek) i Danię 26: 12 (3 bramki), zremisowała z Węgrami 20: 20 oraz przegrała z NRD 21:22
(1 bramka) i Hiszpanią 22: 24, zajmując 4 m. w grupie; w meczu o m. 7-8 wygrała ze Szwajcarią 23: 22 zajmując 7 m. w turnieju
(zw. NRD). Jedliński wystąpił w meczach z Węgrami, Kubą, Danią, NRD i Hiszpanią. Zawodnik grający na pozycji obrotowego.
Brązowy medalista mistrzostw świata w roku 1982. Srebrny medalista Pucharu Świata w 1979 roku. Dwukrotny – brązowy
medalista Akademickich Mistrzostw Świata (1975 – Rumunia) i 1977 (Polska). Mistrz Polski Seniorów. Po mistrzostwach świata w
1982 roku wyjechał do Niemiec gdzie grał w drugoligowym klubie Fredenbeck. W roku 1984 zakończył karierę sportową i podjął
pracę trenera. Pracował, jako szkoleniowiec w klubach: ZKS „Wisła” Płock (Mistrzostwo Polski Seniorów); SSA ORLEN. Obecnie
pracuje w BSV Buxtehude (Niemcy). Aktywny członek Płockiego Klubu Olimpijczyka.(Wikipedia)

