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29 maja odbył się pierwszy bieg dla Maćka. Podczas imprezy były zbierane pieniądze na Jego
rehabilitację.  Całość przygotowała Fundacja Czarodziejska Góra oraz Wrocławski Klub
Wysokogórski. Impreza plenerowa odbyła się  terenie CH BOREK (ul. Hallera) we Wrocławiu.

Nasza fundacja była odpowiedzialna za zbiórkę publiczną do puszek (6szt.) – na rzecz naszego
podopiecznego - tytułowego Maćka Jacha. Puszki zostały przygotowane przez mamę Maćka –
Agatę, a wolontariuszami były osoby zaprzyjaźnione z rodziną. Całą imprezę zaplanował,
koordynował i prowadził tato Maćka - Paweł.

Maciek na mecie. Wziął udział w Biegu dlaKrasnali i pokonał dystans 160m na własnych
nóżkach.

    Impreza trwała kilka godzin, pogoda dopisała. Większość imprezy wypełniał sport, ale była
też część rozrywkowa: 

- pokaz tańca utalentowanego KAMILA KUCHARZEWSKIEGO (znany z TV, gdzie brał udział w
You Can Dance). Kamil po swoim pokazie udzielił krótkiej lekcji tańca dzieciom, 

- konkursy dla dzieci,
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- pokaz sprzętu sportowego, 

- pokaz udzielania pierwszej pomocy.

 

Biegi odbyły się w III kategoriach:

1/10km - Uczestnicy najdłuższego biegu byli zachwyceni trasą, która przebiegała przez Park
Grabiszyński. 

2/1600m(mila olimpijska)

3/160m dla dzieci – Bieg Krasnali

 

W ostatnim biegu uczestniczył bohater dnia - Maciek; z pomocą siostry Kasi i przyjaciela
rodziny.

Po biegach odbyło się uroczyste wręczanie pucharów i medali oraz pamiątkowych dyplomów.

Wszyscy zawodnicy biorący udział w biegach – dostali na pamiątkę piękny symboliczny medal ,
co było wyrazem podziękowania w imieniu Maćka i Jego rodziny. Każdy z tej imprezy wyniósł
pewne doświadczenia i wspomnienia , ale wszystkich na pewno połączyła chęć pomocy
Maćkowi i zamiłowanie do sportu.
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Dziękujemy naszym wolontariuszom za wielkie oddanie przy zbieraniu datków do puszek.

Dziękujemy pięknie wszystkim darczyńcom za wsparcie i pomoc dla Maćka.

W trakcie imprezy udało się nam wspólnie zebrać kwotę 2706 zł, która będzie wykorzystana na
leczenie i rehabilitację Maćka. Sponsorzy sfinansowali zakup dwóch sportowych wózków Baby
Jogger Performance, które zostaną przekazane rodzinom, które chcą biegać razem ze swoimi
niepełnosprawnymi dziećmi.

Poniżej klika fotek: 
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