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POLSKA BIEGA – SIEWIERZ BIEGA

   Już po raz drugi mieszkańcy Miasta i Gminy Siewierz mieli okazję wziąć udział w ogólnopolskiej akcji „POLSKA BIEGA”.
29 września 2007 r. o godz. 11.00 Burmistrz – honorowy patron biegu – Pan Zdzisław Banaś wystrzałem z pistoletu startowego dał sygnał
uczestnikom do rozpoczęcia Biegu Jesieni. Trasa przebiegała przez zielone tereny "SITNA" oraz błonia zamku siewierskiego w pobliżu rzeki
Czarnej Przemszy. Jej długość wynosiła 3 km.
   W tej akcji,  promującej zdrowy styl życia, w Siewierzu wzięło udział 346 uczestników reprezentujących kilka pokoleń. Ze względu na
bezpieczeństwo uczestników, bieg przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych. Pierwsza kategoria objęła maluchów i uczniów szkoły
podstawowej,  druga  kategoria  była  reprezentowana  przez  uczniów gimnazjum.  W trzeciej  –ostatniej  –  zostali  zakwalifikowani  pozostali
uczestnicy. Mimo, że POLSKA BIEGA ma charakter akcji społecznej organizatorzy przygotowali nagrody rzeczowe dla najlepszych biegaczy oraz
dla wszystkich napoje chłodzące. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała opieka medyczna i karetka pogotowia z NZOZ „PRIMUS” w
Brudzowicach.
   Organizatorem ogólnopolskiej akcji POLSKA BIEGA jest „Gazeta Wyborcza”, TVP 1, RFM FM. Organizatorami Biegu Jesieni w Siewierzu byli:
Urząd Miasta i Gminy Siewierz - Referat Oświaty Promocji i Kultury – Grzegorz Podlejski; Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu - Henryk
Wysocki; Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu - LO - Krzysztof Będkowski oraz Koordynator ds. sportu szkolnego Miasta i Gminy
Siewierz - Grzegorz Urbańczyk.
   Mamy nadzieję, że w następnym biegu będziemy mieli jeszcze większą grupę uczestników.

Artykuł: mgr Grzegorz Podlejski
mgr Rafał Bryła
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Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


