Rekordowa liczba uczestników Poland Business Run. Pakiet wirtualny
dostępny do 31 sierpnia!
31 maja zakończyły się zapisy do Poland Business Run 2022. Do biegu zgłosiła się
rekordowa liczba biegaczy – ponad 30 000. Ale to jeszcze nie koniec. Dla
spóźnialskich do 31 sierpnia jest dostępna rejestracja w ramach pakietu ECO, który
daje możliwość wirtualnego udziału w biegu poprzez aplikację na wybranej przez
siebie trasie. Zawody odbędą się 4 września.
Część osób (ok. 10 000) pobiegnie w Krakowie w tradycyjnym biegu wokół Błoń. Pozostali
uczestnicy będą rywalizować wirtualnie, a ich ostateczną liczbę poznamy 31 sierpnia, po
zamknięciu zapisów w ramach pakietu ECO.
Jest to dobra wiadomość dla tych, którzy jeszcze chcieliby dołączyć do największej sztafety
biznesowej w Polsce.
– Wychodząc naprzeciw prośbom niektórych biegaczy, stworzyliśmy pakiet ECO, w ramach
którego pakiet startowy, czyli numer i medal, otrzymujecie jedynie wirtualnie, a 4 września
biegniecie z aplikacją po dowolnie wybranej trasie. To opcja dla tych, którym nie zależy na
fizycznie wyprodukowanym pakiecie startowym, chcą być przyjaźni środowisku, ale wciąż
pomagać przez bieganie razem z nami! – podkreśla Agnieszka Pleti, prezes Fundacji
Poland Business Run.
Nieograniczeni koniecznością zapakowania i dostarczenia pakietów startowych przed datą
startu, organizatorzy zdecydowali się przedłużyć rejestrację w ramach pakietu ECO, co jest
furtką dla tych, którzy przeoczyli oficjalne zapisy do biegu.
Do startu w Poland Business Run uczestników niezmiennie od 10 lat zagrzewa hasło:
Pobiegniesz – pomożesz! Beneficjentami biegu są osoby po mastektomii oraz z
niepełnosprawnościami narządów ruchu. Tegoroczna sztafeta wystartuje m.in. dla 77letniego Ryszarda spod Wrocławia, którego wieloletnia walka o uratowanie nogi zakończyła
się amputacją.
– Kiedy trafiłem do szpitala ze złamaniem otwartym spowodowanym wypadkiem przy pracy,
nie miałem świadomości, że ten dzień będzie miał tak ogromny wpływ na resztę mojego
życia. Po zabiegu zespolenia kości moja radość trwała krótko, bo nieustannie towarzyszył mi
narastający ból. Okazało się, że w szpitalu zostałem zarażony gronkowcem. W opinii lekarzy
jedynym sposobem na ulgę w bólu i cierpieniu była amputacja. Nigdy nie pogodziłem się z tą
diagnozą i nieustannie walczyłem w nadziei na uratowanie nogi – wspomina Ryszard,
beneficjent Poland Business Run.
Po 8 latach szukania sposobów na wyleczenie, kilkunastu zabiegach chirurgicznych i
wypróbowaniu alternatywnych metod na uratowanie nogi, walka pana Ryszarda zakończyła
się w maju 2020 r. amputacją.
– Moją pasją od zawsze była jazda na rowerze, a teraz myślę tylko o tym, by móc kiedyś
znów swobodnie chodzić, bez obawy o upadek. Chciałbym pójść na spacer z wnuczkiem i
cieszyć się wspólnie spędzonym czasem. Na ten moment mogę tylko obserwować jego
zabawy. Mam nadzieję, że turnus rehabilitacyjny przybliży mnie do swobodniejszego
poruszania się i ułatwi życie z protezą – mówi Ryszard, który dzięki biegaczom weźmie
udział w specjalistycznej rehabilitacji z nauką chodu o protezie.

To tylko jedna z wielu historii osób, które zwracają się o pomoc do Fundacji Poland Business
Run. Osoby, które potrzebują dofinansowania do protez, wózków, rehabilitacji czy spotkań z
psychologami, wciąż mogą wysyłać wnioski o wsparcie.
Szczegółowe informację na stronie organizatora.
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