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POLSKA BIEGA w Siewierzu

  Już po raz drugi odbyła się ogólnopolska akcja POLSKA BIEGA – nazwana BIEGIEM WIOSNY. W poprzednim roku w Biegu Jesieni wzięły
udział 162 miejscowości i ponad 40 tysięcy uczestników. By nie zwalniać tempa „Gazeta Wyborcza” przy medialnym wsparciu TVP Sport i
RMF FM zaprosiła wszystkich na Bieg Wiosny w dniu 12 maja 2007 r.. Po zimowej przerwie była to świetna okazja by poprawić sportową
formę.

  Władze samorządowe Miasta i Gminy Siewierz podjęły decyzję o włączeniu się w ten niecodzienny bieg. Patronat honorowy nad biegiem
objął Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.
  Tym samym Siewierz stał się jedną z 206 miejscowości, w których w tym dniu odbyły się BIEGI WIOSNY. Warto również zaznaczyć, że
jedną z 23 miejscowości z całego województwa śląskiego i jedną z 2 miejscowości – obok miasta Bobrowniki z terenu Powiatu
Będzińskiego.
  W akcję promowania zdrowego trybu życia poprzez bieganie, w sposób szczególny, włączyły się gminne placówki szkolno-wychowawcze – w
tym zarówno dzieci, młodzież, nauczyciele i opiekunowie. Nie zabrakło również nieco starszych mieszkańców naszej gminy. W BIEGU WIOSNY
w Siewierzu wzięło udział ponad 300 zawodników w różnym wieku.

  Organizatorami Biegu w Siewierzu byli: Urząd Miasta i Gminy Siewierz – Referat Oświaty Promocji i Kultury - Anna Mzyk; Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Siewierzu/Stowarzyszenie Krzewienia Zdrowego Ruchu – Henryk Wysocki; Koordynator ds. sportu szkolnego Miasta i Gminy
Siewierz – Grzegorz Urbańczyk oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu – LO – Krzysztof Będkowski.

  Oficjalny sygnał START padł z ust Burmistrza Zdzisława Banasia, który uprzednio podziękował wszystkim zawodnikom za liczny udział w biegu.
„Biegacze” wystartowali tuż po godzinie 10.00, po sportowej rozgrzewce przeprowadzonej przez gminnych nauczycieli w-fu na błoniach przy
Zamku Siewierskim, mając do pokonania 3-kilometrowy odcinek trasy. Trasa przebiegała przez teren leśny „SITNA” w Siewierzu. Po kilkunastu
minutach na mecie byli  już pierwsi zawodnicy. Chociaż bieg miał charakter typowej akcji  społecznej organizatorzy przygotowali  nagrody
rzeczowe  dla  najlepszych  biegaczy,  w  kategorii  szkół  podstawowych,  gimnazjum,  szkół  średnich  i  nieco  starszej  części  siewierskiego
społeczeństwa.

  Niezwykłym duchem biegania wykazała się 11-letnia Natalia Fira, uczennica klasy IV Zespołu Szkół w Siewierzu, która tuż po starcie „zgubiła”
podeszwę od swojego buta. Z pomocą przyszła jej koordynatorka siewierskiego biegu p. Anna Mzyk, która jak powiedziała: „…widząc sportowy
zapał Natalki i przeogromną chęć pokonania wyznaczonej trasy biegu, bez namysłu oddałam jej własne buty, choć były na nią trochę za duże”,
zostając na błoniach siewierskiego zamku w skarpetkach. Natalia otrzymała okolicznościową statuetkę biegu dla najbardziej zdeterminowanego
biegacza, którą wręczył Burmistrz Zdzisław Banaś. Nagrodami zostali również uhonorowani najmłodsi uczestnicy biegu: 6-latkowie Kacper
Borkowski i Maciek Nawrot z Przedszkola Publicznego w Siewierzu, którzy bez najmniejszego problemu przebiegli 3-kilometrową trasę biegu.
Okolicznościową statuetkę dla „dorosłego” uczestnika biegu za zajęcie I miejsca otrzymał p. Radosław Ściślicki – nauczyciel z Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Gołuchowicach.

  Sportowy  duch  unosił  się  nad  siewierskim  zamkiem,  na  błoniach  którego  wypoczywali  zawodnicy  i  spożywali  przygotowane  przez
organizatorów napoje chłodzące. Sportowe zmagania odbywały się pod czujnym okiem lekarzy i  karetki  pogotowia z NZOZ „PRIMUS” w
Brudzowicach.
Mamy nadzieję, że w kolejnym biegu, zapewne BIEGU JESIENI, wystartuje jeszcze większa liczba mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz.

Opracowanie i zdjęcia: mgr Anna Mzyk

Więcej informacji nt. przebiegu ogólnopolskiej akcji POLSKA BIEGA
znajdziecie na stronie www.polskabiega.pl
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Najmłodsi uczestnicy biegu: Maciek Nawrot i Kacper Borkowski
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