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WYDARZENIE

W ciągu 2 lat wybiegali z SERCEM
sprzęt rehabilitacyjny o wartości 153.000,00 zł!
8 maja w Parku Handlowym ARENA odbył się kolejny Piknik Sportowy „Biegamy z Sercem”, którego
celem po raz trzeci było pozyskanie środków finansowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnej młodzieży z Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach. W akcji wzięło udział prawie
1500 osób: zawodników i kibiców, wolontariuszy i członków honorowych fundacji oraz pracowników
technicznych Areny i firmy Mapei.
Start jednego z 12 biegów lda dzieci

W biegach dla dzieci (od 2 do 16
lat) na dystansach od 100 do 1000
metrów wzięło udział 325 zawodników. W marszobiegu dla każdego na
dystansie od 2 do 10 km wystartowało
547 osób. Liczne drużyny wystawiły gliwickie szkoły m.in. ZSO nr
1 i 4 oraz Gimnazjum nr 3 i 10.
Najwięcej „maluszków” wystawiły Piłkarskie Przedszkole Górnika
Start marszobiegu na
Zabrze oraz Tęczowe Przedszkole
dystansie od 2 do 10 km
z Gierałtowic.

Team Piłkarskiego Przedszkola
Górnika Zabrze

– Cieszymy się, iż fundacja wybrała naszą szkołę do realizacji swoich charytatywnych celów. Jej pojawienie się w placówce sprawiło, że nasza młodzież
ruszyła z miejsca, a my (nauczyciele i pracownicy) pokazaliśmy, że nie tylko
służbowe obowiązki potraﬁą nas zmobilizować do wspólnych działań. Z akcji
na akcję rosła frekwencja osób, które z ramienia szkoły brały czynny udział
w imprezach – również rodziców. Takie działania są możliwe tylko w przypadku wyjątkowych wydarzeń, a do takich można zaliczyć współpracę
z fundacją, która oprócz zakupu wysokiej klasy sprzętu
pomaga nam
również na inne sposoby m.in. pokrywając koszty
specjalistycznego wyjazdu na imprezy sportowe
i wycieczki oraz na turnusy rehabilitacyjne – skomentowała Dorota Kaczmarczyk nauczycielka WF
z Zespołu Szkół przy ul. Dolnej Wsi w Gliwicach.

Rekordowo stawili się niepełnosprawni m.in. z W. T. Z. Tęcza i ZSO
nr 7 w Gliwicach, Centrum Edukacji
i Rehabilitacji w Zabrzu, Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego nr 5
w Częstochowie, Zakładu Aktywacji Zawodowej z Gliwic i Zabrza
oraz bohaterowie imprezy młodzież
z Zespołu Szkół im. J. Korczaka.

Symboliczne przekazanie – od lewej sytoją Tomasz Ocieczek
– Dyrektor Zespołu
Szkół im. J. Korczaka,
Wojciech Stokowski
– Dyrektor Parku Handlowego ARENA, Artur
Szcześniak – Prezes
Fundacji „Biegamy
z Sercem”

4 dni po imprezie odbyło się oﬁcjalne przekazanie sprzętu o wartości 64.000,00 zł – 25.810,00
zł pochodziło z opłat startowych, które wnosili jej uczestnicy. Resztę brakującej kwoty dołożyli: Park Handlowy Arena – sponsor imprezy, Firma MAPEI – mecenas Fundacji „Biegamy
z Sercem” oraz Firma IMG z Elbląga – dostawca sprzętu.
Urządzenia zakupione
w poprzednich latach

W trzech edycjach majowej imprezy wzięło
udział prawie 3 tysiące małych i dużych zawodników oraz ponad 200 osób niepełnosprawnych. Łącznie zakupiono
8 profesjonalnych urządzeń o wartości 153.000,00 zł! Przy organizacji – w ramach wolontariatu pomagało ponad 300 uczniów i nauczycieli gliwickich placówek
m.in. z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, 4 i 7, Gimnazjum nr 3 i 8, Z.S. im.
J. Korczaka oraz spora grupa z Zespołu Szkół Prywatnych przy
ul. Witosa w Katowicach.

Biegowy Team z Zespołu Szkół im. J. Korczaka

– Niesamowity wymiar integracji tak dużej grupy osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi uczestnikami naszych sportowo – charytatywnych akcji. Pokazanie niepełnosprawnej młodzieży, że warto wyjść z domów i uczestniczyć w imprezach, które z założenia są wyłącznie dla osób sprawnych ﬁzycznie – jak np.
ZUMBA. Nauka pokory do życia i radości z każdego dnia, której można się nauczyć przebywając wśród osób niepełnosprawnych. Tak w skrócie mogę podsumować trzy edycje Pikniku Sportowego „Biegamy z Sercem” – powiedział Artur Szcześniak, pomysłodawca i organizator akcji. – Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do sukcesów Pikników – zarówno charytatywnych jak i organizacyjnych dodaje Szcześniak, który jest również założycielem i prezesem fundacji.
W najbliższym czasie na terenie Parku Handlowego ARENA fundacja zorganizuje dwie
imprezy: 29.05 drugą edycję Wyścigów Rowerkowych dla dzieci, a 19.06 piątą edycję
Tańczymy z SERCEM – Zumba & Fitness MARATON dla każdego. Celem czerwcowej akcji
będzie pozyskanie środków finansowych na
leczenia 6 letniej Ani Starosolskiej. Dziewczynkę dotknęła nadzwyczaj rzadka choroba
genetyczna Zespół Cockayne’a powodująca
przedwczesne starzenie się i opóźnienie rozwojowe – występuje raz na 2 miliony osób.
Swoją cegiełkę w pomocy dla Ani można
dorzucić również poprzez zakup pamiątkowego kubka z imprezy.
Szczegóły na www.biegamyzsercem.pl
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