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POLACY NA CZELE PODCZAS LOTNEJ PREMII 72. TOUR DE POLOGNE NA RYNKU W SIEWIERZU!

    W dniu 3 sierpnia 2015 przez Gminę Siewierz przebiegała trasa drugiego etapu 72. Tour de Pologne z Częstochowy do Dąbrowy Górniczej. Z
tej  okazji  na  siewierskim rynku  zorganizowana została  lotna  premia,  mająca  na  celu  zaktywizowanie  zawodników i  zachęcenie  ich  do
przeprowadzenia efektownej ucieczki od peletonu, za co otrzymują dodatkowe punkty.

    Tuż po starcie w Częstochowie uciekło pięciu kolarzy. W grupce było dwóch Polaków – Kamil Gradek z Reprezentacji Polski oraz Adrian Kurek
z CCC Sprandi Polkowice, a także Marcus Burghardt (BMC Racing), Martinj Keizer (LottoNL-Jumbo) i Sander Armee (Lotto-Soudal). Jako pierwszy
punkt pomiarowy usytuowany na rynku minął Kamil Gradek, a zaraz za nim przemknęli Adrian Kurek oraz Marcus Burghardt i to ich łupem padły
premiowane punkty. Niecałe dwie minuty za czołówką do Siewierza wjechał peleton. Trasa wyścigu prowadziła m.in. ulicami Kielecką, Żwirki i
Wigury, 3 maja, Częstochowską, Bohaterów, Piłsudskiego i Krakowską. Druga premia lotna rozegrała się w Będzinie. Zawodnicy wjechali na nią
w następujące kolejności Martinj Keizer, Marcus Burghardt, Kamil Gradek.

    Tym samym reprezentant Polski zdobył po drugim etapie granatową koszulkę Lotto dla najaktywniejszego zawodnika wyścigu. Kamil Gradek
nie ukrywał zadowolenia z dobrej postawy i osiągniętego wyniku - jak sam mówił w udzielonym po etapie wywiadzie - szczególnie zależało mu
na pokazaniu dobrej formy w rodzinnych stronach, gdyż zawodnik pochodzi z pobliskiego Mysłowa w Gminie Koziegłowy, gdzie rozpoczynał
kolarskie treningi, a na premii lotnej w Siewierzu dopingowała go jego rodzina.

    Podczas imprezy wyścig komentował na żywo gminny koordynator ds. sportu Jacek Gruszczyński. Zawodnicy mogli liczyć na wsparcie
zgromadzonych na siewierskim rynku kibiców, którzy przygotowali  wspaniałe dekoracje oraz dopingowali  kolarzy przy pomocy gadżetów
otrzymanych  od  sponsorów  wyścigu.  Przyjazd  kolarzy  poprzedziło  bowiem pojawienie  się  kolumny  reklamowej  składającej  się  z  wielu
intrygujących pojazdów.

    Gmina Siewierz wraz z członkami Stowarzyszenia Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego przygotowała specjalny transparent i oprawę
pt. „Rowerowa Husaria do boju!” zagrzewającą reprezentantów Polski do walki o jak najlepsze pozycje. Nie zabrakło również wystrzałów z
hakownicy oraz radosnej muzyki, którą przygrywała Orkiestra Dęta OSP Siewierz. W specjalne rowerowe koszulki i  biało-czerwone barwy
przyodziane zostały także siewierskie panny, górujące nad fontanną. Również mieszkańcy naszej gminy ochoczo przystąpili do akcji „Kibicujemy
kolarzom – udekorujmy Polskę na 72. Tour de Pologne” zainicjowanej przez organizatorów wyścigu, czego efektem był  kolorowy tłum i
niezwykła atmosfera kolarskiego święta, która zapanowała na rynku.

    Podczas wyścigu nie mogło oczywiście zabraknąć głównych organizatorów: Czesława Langa - Dyrektora Generalnego 72. Tour de Pologne,
Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Siewierz  Zdzisława  Banasia  –  patrona  i  organizatora  etapu  siewierskiego,  Zastępcy  Burmistrza  -  Dariusza
Waluszczyka oraz Damiana Dawczyńskiego – Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki, który czuwał nad przebiegiem
imprezy. Na siewierskim rynku zagościł również Wicepremier Janusz Piechociński, który znalazł czas na krótką pogawędkę z mieszkańcami
naszej gminy oraz przyjął od Burmistrza upominek zawierający pamiątki z Siewierza.

    Nad bezpieczeństwem przejeżdżających kolarzy czuwali funkcjonariusze z Powiatowej Komendy Policji w Będzinie i Komisariatu Policji w
Siewierzu oraz strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Siewierz: Brudzowice, Dziewki, Gołuchowice, Leśniaki, Nowa Wioska, Piwoń,
Podwarpie, Siewierz, Siewierz Osiedle, Tuliszów, Wojkowice Kościelne, Żelisławice, którym serdecznie dziękujemy. Podziękowania należą się
również mieszkańcom Siewierza i okolic za wyrozumiałość związaną z powstałymi utrudnieniami w ruchu drogowym.
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