Bieg Trzech Zamków - biegowa triada wystartowała w
Siewierzu

W niedzielę 12 czerwca w Siewierzu odbył się Bieg Trzech Zamków - pierwszy z biegowej triady
przygotowanej przez Powiat Będziński.

Z okazji obchodów 155-lecia Powiatu Będzińskiego, wczoraj na Zamku w Siewierzu odbył się
pierwszy z trzech zamkowych biegów. Już od wczesnych godzin porannych, ponad 500 entuzjastów
biegania oraz nordic walking pobrało bezpłatne pakiety startowe, potrzebne do wzięcia udziału w
biegu. Trasa w postaci pętli pokonywanej dwukrotnie, była wyznaczona w malowniczych
okolicznościach przyrody w otoczeniu Zamku Siewierskiego oraz ścieżek leśnych i wyniosła łącznie
około 4 km. Po zakończonym biegu Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz Wicestarostą
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Szydłowskim, Burmistrzem Miasta i Gminy Siewierz Zdzisławem Banasiem i Zastępcą Burmistrza
Miasta i Gminy Siewierz Damianem Dawczyńskim wręczyli każdemu z uczestników, który dotarł do
mety, pamiątkowy medal. W połączeniu z dwoma medalami, które będzie można zdobyć już
podczas biegów w Sławkowie i Będzinie stworzy on okazały tryptyk. Następnie zawodnicy biegów i
nordic walking, którzy byli najszybsi stanęli na podium, gdzie zostały im wręczone puchary i
atrakcyjne nagrody. Po wyczerpującym biegu wszyscy uczestnicy mogli liczyć na pyszny,
regenerujący posiłek.
- Dzisiejszy bieg został zorganizowany z myślą o mieszkańcach naszego Powiatu. Bieg Trzech

Zamków, był doskonałą okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu i świetnej zabawy.
Bardzo cieszę się, że aż tyle osób poczuło ducha sportowej rywalizacji. Zachęcam wszystkich do
dalszego hucznego świętowania obchodów 155- lecia Powiatu Będzińskiego w zdrowej, sportowej
formie - powiedział Starosta.
Ponadto w Biegu Trzech Zamków udział wzięli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rafał
Adamczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Będzińskiego Ewa Bierońska, Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Radna Rady Powiatu Będzińskiego Monika PawłowskaDyszy, Radna Rady Powiatu Będzińskiego Anna Pawęzowska, Radny Rady Powiatu Będzińskiego
Przemysław Krasoń, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie mł. bryg.
Arkadiusz Spera
Dodatkowo Starosta Będziński Sebastian Szaleniec przekazał Komendantowi Powiatowej Policji w
Będzinie insp. Arkadiuszowi Więckowi pomoce dydaktyczne w postaci autochodzików, które
pomogą przygotować najmłodsze dzieci do samodzielności w ruchu drogowym. Zestaw zawiera 4
pojazdy: policja, straż pożarna, samochód osobowy i autobus. Dodatkowo są do niego dołączone
dwie maty edukacyjne z ulicą i przejściem dla pieszych oraz znaki drogowe i sygnalizatory świetlne
dla kierowców i pieszych. Miasteczko drogowe będzie wykorzystywane przez Powiatową Policję w
czasie zajęć z dziećmi zarówno w salach jak i terenie.
Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych mieszkańców Powiatu. Miejsko-Gminne Centrum
Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu było odpowiedzialne za przygotowanie rozmaitych atrakcji
dla dzieci m.in. biegu w którym mogli wziąć udział mali sportowcy. Najmłodsi mogli skorzystać
również z atrakcji przygotowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana
Pawła II w Siewierzu, które przygotowało dla dzieciaków zajęcia z animatorami. Dzieci mogły wziąć
udział w konkursie malowania kredą na chodniku czy w zajęciach z zumby. Dla rodzin została
przygotowana terenowa gra miejska z nagrodami. Swoją wiedzę ekologiczną można było
zweryfikować biorąc udział w Kole Fortuny z nagrodami przygotowanymi przez Wydział Środowiska
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Będzinie. W sprawnym przebiegu imprezy pomogli również
uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu Nad
bezpieczeństwem wszystkich uczestników czuwali Strażacy z OSP z Gołuchowic. Ponadto swoje
stoiska przygotowały: Fundacja Pełni Mocy do Pomocy, Oriflame Patrycja Kurowska, Centrum
dentystyczne Promedica oraz Agata Rynk - Psychodietetyka Zielone Pastwiska.
Przypominamy, że kolejny bieg odbędzie się już 4 września w Sławkowie, a ostatni podsumowujący
bieg wystartuje 9 października w Będzinie.
Zapraszamy! Zdobądź wszystkie trzy medale i połącz je w niepowtarzalną całość!
źródło: www.powiat.bedzin.pl
Dodane przez: Marcin
Ostatnia edycja: 2022-06-15 15:34:19

