Niepowtarzalna licytacja na rzecz niezwykłego człowieka i ostatnia
szansa na zdobycie pakietu na kultowy Bieg Rzeźnika.
Ruszyła aukcja, na której zlicytowany zostanie ostatni dwuosobowy pakiet
startowy umożliwiający zakwalifikowanie do listy uczestników tegorocznego
„Biegu Rzeźnika”. Pakiet ufundowała Fundacja „Bieg Rzeźnika”, a zebrane
fundusze pomogą niewidomemu Jurkowi Płonce - założycielowi Stowarzyszenia
„Nie widzę przeszkód” - w sfinansowaniu wypraw w ramach projektu EuroSummits Adventure (ESA). Jeśli się uda Jurek stanie się pierwszym niewidomym
człowiekiem na świecie, który zdobył Koronę Europy i co najważniejsze udowodni,
że nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia. Licytacja potrwa do
11 maja. Szansę na wygranie ma każdy, dlatego gorąco zachęcamy do udziału
w aukcji.
LINK to licytacji http://allegro.pl/bieg-rzeznika-pakiet-startowy-i6801596964.html
Już 11 czerwca, na blisko 85-kilometrowej wymagającej trasie prowadzącej z Komańczy
do Cisnej, wystartuje jeden z najtrudniejszych biegów organizowanych w Polsce - „Bieg
Rzeźnika”. Start w tym wydarzeniu to marzenie niejednego zapalonego biegacza, zaś
ograniczona liczba uczestników czyni je jeszcze bardziej elitarnym. Oficjalne pakiety
startowe zostały już wyprzedane, dlatego też udział w licytacji to ostatnia szansa na jego
spełnienie.
Podobną ambicję od wielu lat stara się zrealizować Jerzy Płonka – założyciel
Stowarzyszenia „Nie widzę przeszkód” i autor projektu ESA, w ramach którego do końca
2017 roku planuje zdobyć Koronę Europy, czyli 47 najwyższych szczytów Starego
Kontynentu. - Od 2013 roku udało nam się osiągnąć już 42 szczyty. Do zakończenia
projektu i tym samym otrzymania tytułu pierwszego człowieka na świecie, który mając
uszkodzenie wzroku zdobył Koronę Europy pozostało mi już tylko 5 gór – mówi Jerzy
Płonka.
Sukces jest na wyciągnięcie ręki. By go odnieść potrzebne jest wsparcie finansowe. Na
szczęście Fundacja „Bieg Rzeźnika” postanowiła wspomóc tę piękną inicjatywę.
- Udział w „Biegu Rzeźnika” to dla wielu biegaczy ostateczny egzamin ich umiejętności
– to ukoronowanie setek godzin wysiłku, pracy i hektolitrów potu, jakie włożyli w swoje
przygotowanie do tego wydarzenia. Dla Jurka zaś możliwość zdobycia Korony Europy to
ukoronowanie pracy, jaką z każdym dniem wkłada w udowadnianie światu, że
niepełnosprawność nie jest ograniczeniem – tłumaczy Mirosław Biernacki, dyrektor
Biegu Rzeźnika. - Jurek jest niezwykłym człowiekiem. Dzięki ogromnej determinacji
i wierze w ludzi z pasją zdobywa kolejne szczyty – i nie tylko te górskie, ale przede

wszystkim szczyty własnych możliwości. Swoją działalnością pokazuje innym
niepełnosprawnym, że wystarczy odważyć się i uparcie dążyć do celu. Niesie światło
i daje nadzieję tym, którzy z różnych powodów stracili siłę do walki o siebie i swoje
marzenia. Całym sercem wspieramy Jego misję i dlatego tym razem to my pragniemy
pomóc Jurkowi w dotarciu do Jego mety, jaką jest Korona Europy – dodaje Biernacki.
- Jestem niesamowicie szczęśliwy i wdzięczny Organizatorom „Biegu Rzeźnika” za
zaangażowanie, bo dzięki tej pomocy uda mi się do końca zrealizować ten szalony
projekt. Dzięki takim ludziom, spełnienie moich marzeń i osiągnięcie Korony Europy jest
już coraz bliższe i wierzę, że już wkrótce będę mógł znów pokazać światu, że jeśli tylko
uwierzymy w siebie, w swoje możliwości i w ludzi, to żadne ograniczenia nie staną na
drodze naszych marzeń - podsumowuje Jurek.
Licytacja potrwa do 11 maja. Szansę na wygranie ma każdy, dlatego gorąco zachęcamy
do udziału w aukcji.
Więcej informacji na temat Biegu Rzeźnika oraz projektu Euro-Summits Adventure
dostępnych jest na stronach:
http://www.biegrzeznika.pl/
http://niewidzeprzeszkod.pl/projekty/eurosummits-adventure/

