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Bieg Wiosny w Siewierzu
Kolejny raz pogoda okazała się łaskawa dla uczestników i organizatorów ogólnopolskiej Akcji Polska Biega w Siewierzu. Tegoroczny Bieg
odbył się 17 maja.
Trasa biegu dla większości uczestników była znana z poprzednich edycji akcji. Przebiegała ona leśnymi ścieżkami terenu ”SITNA”, przez błonia
zamku siewierskiego oraz okolice rzeki Czarnej Przemszy, a jej długość liczyła 3 kilometry.
Honorowy patronat nad Biegiem w Siewierzu objął Zdzisław Banaś Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, który osobiście przywitał
uczestników sportowych zmagań, życząc im bezpiecznego biegu oraz sportowej walki „fair play”. Sygnał do startu pierwszej grupie biegaczy dał
Burmistrz, oddając strzał z pistoletu startowego.
W siewierskiej akcji promującej zdrowy styl życia udział wzięły 334 osoby reprezentujące kilka pokoleń. Wśród biegaczy byli najmłodsi
uczniowie ze wszystkich szkół gminy Siewierz oraz nieco starsi mieszkańcy naszej gminy. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników, bieg
przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych tj. szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoły średnie oraz dorośli, z których każda podzielona
była na kategorię żeńską i męską.
Dla najlepszych biegaczy organizatorzy przygotowali puchary i dyplomy. Najlepszą spośród dziewcząt ze szkół podstawowych okazała się
Katarzyna Duda, druga była Paulina Duda, a trzecia Kinga Bochenek. Ze szkół podstawowych pierwszym uczniem, który dotarł na metę był
Damian Mehlich. Drugi na metę dobiegł Adrian Małota, a trzecim okazał się Michał Małota. W grupie gimnazja i szkoły średnie, uczennicą, która
pierwsza przekroczyła linię mety była Katarzyna Duda. Druga na mecie była Daria Nowak, natomiast trzecia Bernadetta Machura. W tej grupie
wiekowej w kategorii męskiej najlepszym okazał się Kamil Baczyński. Drugi był Krzysztof Pasternak, a trzeci Robert Kańtoch. Najszybszą kobietą
w grupie dorosłych była Aneta Nowak. Zaraz po niej do mety dobiegła Edyta Wierzbowska, a trzecia była Ewa Rzepecka. Najlepszym z
mężczyzn okazał się Jacek Gruszczyński, zaraz za nim uplasował się Krystian Kwiecień, a trzeci był Bartosz Kańtoch.
Wszystkim laureatom Biegu Wiosny w Siewierzu serdecznie gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów, uczestnikom dziękujemy za udział, a
wszystkich już dziś zapraszamy na kolejną edycję Akcji Polska Biega.
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