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Siewierz w akcji "Polska Biega"

   10 maja w Siewierzu odbyła się kolejna edycji Ogólnopolskiej Akcji „Polska biega”. Na błoniach zamkowych, gdzie przebiegała trasa 5
siewierskiego biegu, zebrało się 309 uczestników. Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i
szkoły średnie oraz dorośli. Długość tegorocznej trasy była dwukrotnie większa niż w latach ubiegłych i wynosiła 6 km. Przebiegała ona leśnymi
ścieżkami terenu Sitna, okolice Czarnej Przemszy oraz błonia zamku w Siewierzu. Honorowy patronat nad Biegiem w Siewierzu objął Zdzisław
Banaś Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz.
    Dla najlepszych biegaczy organizatorzy przygotowali puchary i dyplomy. Najlepszą spośród dziewcząt ze szkół podstawowych tak jak w roku
ubiegłym okazała się Katarzyna Duda. Druga była Wiktoria Milewska, a trzecia Agnieszka Konieczniak. Uczniem ze szkół podstawowych, który
pierwszy dotarł na metę był Patryk Wołoszyn. Drugi dobiegł Tomasz Maślakowski, a trzeci Nikodem Czerwonka. W grupie gimnazja i szkoły
średnie, uczennicą, która pierwsza przekroczyła linię mety była Daria Myrta. Druga do mety dotarła Teresa Pałys, natomiast trzecia Kinga
Bochenek. W tej grupie wiekowej w kategorii męskiej najlepszym podobnie jak w ubiegłym roku okazał się Kamil Baczyński. Drugi był Robert
Kańtoch, a trzeci Sebastian Mehlich. Najszybszą kobietą w grupie dorosłych była Anna Nawrot. Zaraz po niej do mety dobiegła Barbara
Jakubczyk, a trzecia była Aleksandra Serwa. Najlepszym z mężczyzn okazał się Artur Olszewski, zaraz za nim uplasował się Bartosz Kańtoch, a
trzeci był Michał Adamowski. Najliczniejszą rodziną, która wzięła udział w akcji promującej zdrowy styl życia była rodzina Nowrotów. Na starcie
stanęło 7 członków rodziny, począwszy od pięcioletniej Kasi, kończąc na sześćdziesięcioletnim Januszu.
    Wszystkim laureatom siewierskiego biegu serdecznie gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów, uczestnikom dziękujemy za udział, a
wszystkich już dziś zapraszamy na kolejną edycję Akcji Polska Biega.
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