
GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrzewww.gazeta-miejska.pl31.05.2016 (nr 776)

7wydarzenia

Dzień Dziecka Charytatywnie  
z Fundacją „Biegamy z Sercem”

W niedzielę na terenie Parku Handlowego ARENA odbyły się CHARYTATYWNE Wyścigi Ro-
werkowe. Na 19.06 zaplanowana jest V edycja Tańczymy z SERCEM – ZUMBA & Fitness 
MARATON dla każdego. Wszystko w ramach wspierania dzieci, które potrzebują pomocy.

W drugiej edycji wyścigów rower-
kowych wzięło udział 183 uczest-
ników w wieku od 2 do 9 lat.

Wszyscy otrzymali na mecie pamiątkowe medale 
oraz wzięli udział w konkursie z atrakcyjnymi 
nagrodami. Wartość opłat startowych wnie-
siona przez uczestników, to rekordowa kwota 
4.616,00 zł. W całości zostanie przeznaczona na 
zakup sprzętu sportowego dla dzieci z placówek 
opiekuńczo – wychowawczych. Pięć rowerów 
i kasków już w niedzielę wręczono podopiecz-

nym Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach. Dzięki 
temu ośmioletni Denis wystartował z radością 
na własnym rowerze. W organizacji imprezy 
pomagali wolontariusze z Z.S. im. J. Korcza-
ka, Z.S.O. nr 1 i 4 oraz Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego woj. Śląskiego 
w Gliwicach. Obszerna relacja z  imprezy na 
www.biegamyzsercem.pl

 – Choć nad ranem mocno lało, a w powietrzu 
cały dzień pachniało deszczem, to pogoda dopi-
sała, bo rozpadało się dopiero kilkanaście minut 
po zakończeniu imprezy. Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do sukcesu naszej pięt-

nastej akcji charytatywnej – dodała Justyna 
Mokrzycka z Rady Fundacji. 

W ramach wyścigów odbyły się również po-
kazy sztuk walki (gliwickiego klubu karate 
KYOKUSHIN) i szermierki (sekcji Piasta Gli-
wice) oraz zabawy spor towe zorganizowane 
przez sklepy Toy Planet i DECATHLON, który 
obsługiwał również cieszący się dużym za-
interesowaniem darmowy serwis rowerowy. 
Spora kolejka ustawiła się do stanowiska Stra-
ży Miejskiej, która w ramach zabezpieczenia 
przed kradzieżą znakowała i  rejestrowała 
jednoślady. 

Gospodarz terenu i sponsor całej imprezy – 
Park Handlowy ARENA zapewnił dzieciom sporo 
innych darmowych atrakcji jak: puszczanie ba-
niek mydlanych, gry zręcznościowe czy tłumnie 
oblegane dmuchane zjeżdżalnie. 

Po raz kolejny całą rodziną wzięliśmy udział 
w imprezie organizowanej przez fundację, bo tu 
zawsze panuje niesamowita sportowo – zabawo-
wa atmosfera, która w połączeniu z możliwością 
zrobienia czegoś dobrego dla innych daje wiarę 
i nadzieję w lepszy świat! Skomentowała Anna 
Koralewicz mama Wojtka (4 lata) i Szymka (7 lat). 

19 czerwca zatańczą z SERCEM dla  
6 letniej Ani Starosolskiej z Gliwic!
Celem akcji jest zdobycie środków na dofinan-
sowanie leczenia dziewczynki, którą dotknęła 
nadzwyczaj rzadka choroba genetyczna powo-
dująca przedwczesne starzenie się i opóźnie-
nie rozwojowe – występuje raz na 2 miliony 
osób! Więcej informacji na www.dlaani.pl

Dzięki wsparciu finansowemu sponsora impre-
zy, którym jest Park Handlowy ARENA wartość 

wszystkich opłat za udział zostanie przekazana 
na specjalne subkonto Ani! 

Każdy uczestnik otrzyma: pamiątkowy numer, upo-
minek, napój i baton, kupon na posiłek oraz weźmie 
udział w konkursie z nagrodami, które ufundował 
sklep DECATHLON – bony zakupowe (20szt). 

Maraton charytatywnie poprowadzą licencjono-

wani instruktorzy ZIN: Joanna Dziedzic (Żory), 
Anna Kuśnierz (Kędzierzyn Koźle), Dorota 
Steblok (Rybnik) i Radek Nosal (Gliwice) oraz 
pochodząca z Kuby REGLA. 

Z wielu próśb o udzielenie pomocy – w ramach 
czerwcowej imprezy wybrałem Anię, bo sytuacja 
w jakiej się znajduje wymaga olbrzymich nakła-
dów finansowych. Dodatkowo po pierwszym 
spotkaniu z rodziną Starosolskich zauroczyłem 
się naszą bohaterką oraz z podziwem patrzyłem 
na determinację rodziców w walce o jej życie! 
To również sprawiło, że zacząłem rozważać co 
zrobić by ta edycja przyniosła rekordową kwotę 
pozyskanych pieniędzy – choć poprzednie za-
kończyły się przecież sporymi sukcesami, to 
jednak pomyślałem, że należy zrobić coś wię-
cej. Tak powstał pomysł kolejnej CEGIEŁKI dla 
Ani, a zarazem pamiątki w postaci kubka (cena 
19,99 zł) lub poduszki (34,99 zł), które można 
kupić przez sklep internetowy sire.pl. Dochód 
ze sprzedaży w całości zostanie przekazany 
na leczenie Ani – wszystko to dzięki wsparciu 

Firmy FREAX z Przemyśla, która zrezygnowała 
z zysku! Dodatkowo właściciel firmy pan Ja-
kub Sobczuk postanowił, że za pierwsze 100 
sprzedanych kubków cała kwota (1.999,00 zł) 
trafi dla Ani. Gorąco zachęcam do takiej formy 
wsparcia – zwłaszcza osoby, które nie mogą 
pojawić się 19 czerwca w Parku Handlowym 
ARENA, bo w ten prosty sposób można po-
móc dziewczynce i posiadać pamiątkę z akcji 
– powiedział Artur Szcześniak prezes Fundacji 
„Biegamy z Sercem”. Szczegóły znajdują się 
na www.tanczymyzsercem.pl

Wyścig na 400 metrów 
- roczniki 2007 i 2008

Wyścig na 50 metrów 
- roczniki 2013 i 2014

Wyścig na 100 metrów 
- roczniki 2011 i 2012

Pamiątkowy kubek - CEGIEŁKA dla Ani, który można nabyć do 15 czerwca

Wyścig na 300 metrów 
- roczniki 2009 i 2010

Z okazji Dnia Dziecka Ania 
otrzymała od fundacji 
kubek i poduszkę – cegiełki 
organizowanej dla niej 
19.06 akcji charytatywnej

Oficjalne Przekazanie rowerów dla dzieci  
z Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach

znakowanie rowerów 
przez STRAŻ MIEJSKĄ


