Aktywny Poraj

II ZALEW BIEGACZY
II Zalew Biegaczy już za nami. W niedzielę 20 sierpnia na starcie biegu, mimo ulewnej pogody, stawiło się prawie 200
wyjątkowo dzielnych sportowców, którzy chcieli sprawdzić swoje siły w biegu dookoła Zalewu Porajskiego. Mimo
deszczu, zmęczenia i wysiłku, było mnóstwo pozytywnych emocji i radości, a niekiedy nawet łez szczęścia po
pokonaniu własnych granic i przekroczeniu linii mety.
Niedziela przywitała nas strugami deszczu. Ciemne, zaściełane gęstymi chmurami niebo nie dawało szans na poprawę.
I niestety tak było cały dzień: impreza biegowa odbyła się w atmosferze opadów, począwszy od lekkiej mżawki,
poprzez kapuśniaczek, aż do sporej ulewy, a momentami nawet ściany deszczu. Wszyscy zgromadzeni tego dnia na
terenach Mariny Poraj na własnej skórze mogli doświadczyć kaprysów aury.
Na szczęście pogoda nie odstraszyła sportowców, którzy mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych chcieli
sprawdzić swe siły i zmierzyć się z piękną, malowniczą trasą wokół Zalewu Porajskiego, która biegła zarówno poprzez
lasy sosnowe, ścieżki leśne, łachy piasku, a fragmentami nawet asfaltową drogą. Do pokonania było 12,5 km lub 5 km
w czasie nieprzekraczającym 3 godz. Organizatorzy zadbali o właściwe przygotowanie i zabezpieczenie trasy, a także
ustawienie punktów z wodą, żeby biegacze bezpiecznie i w pełni sił pokonali wyznaczony dystans. Oprócz biegu na
dwóch dystansach oraz marszu Nordic Walking na 12,5 km, odbył się także bieg na 200 m dla dzieci.
Biuro zawodów od chwili otwarcia nieustannie wydawało wszystkim biegaczom pakiety startowe, przyjmowało
zgłoszenia dodatkowych osób, które dopiero na miejscu zdecydowały się zapisać na bieg, a także zbierało chętnych
na bieg dla dzieci. Do udziału w II Zalewie Biegaczy zgłosiło się 187 osób oraz 15 dzieci. Zawodnicy przyjechali na
miejsce startu z wielu regionów Polski: głównie z naszej okolicy, ale także z całego Śląska, a nawet z Krakowa i
Wrocławia.
O godz. 10.30 prowadzący zawody i odpowiedzialny za organizację biegu Adam Zaczkowski, kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Urzędu Gminy Poraj, dał sygnał do rozpoczęcia wyścigu.
Pierwsi wystartowali biegacze na 12,5 km. Następnie na starcie stanęli uczestnicy Marszu Nordic Walking na 12,5 km,
biegacze na 5 km oraz dzieciaki. Niecałe 2 godz. później linię mety przekroczył ostatni sportowiec.
Wszyscy uczestnicy, tuż po zakończeniu biegu, otrzymywali srebrny medal Zalewu Biegaczy w kształcie płynącej
żaglówki z kolorowym logotypem Gminy Poraj na żaglu.
Mimo ciężkich warunków, ciągłego deszczu, licznych kałuż i fragmentami śliskiej nawierzchni wszyscy pomyślnie
zakończyli bieg. Ratownicy medyczni musieli co prawda interweniować dwa razy, ale przypadki te okazały się mniej
poważne. Miała także miejsce heroiczna akcja jednego zawodnika, który kończąc bieg zabrał na ręce swoją koleżankę,
mającą problem z kostką i dzielnie doniósł ja na linię mety.
Po sportowych zmaganiach oraz ustaleniu list z ostatecznymi wynikami na zawodników czekała część oficjalna II
Zalewu Biegaczy. Tegoroczna honorowa dekoracja zwycięzców w poszczególnych kategoriach także odbyła się w
towarzystwie deszczu. Listę zwycięzców odczytywał Adam Zaczkowski, organizator biegu oraz kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Urzędu Gminy Poraj. Dyplomy, puchary oraz nagrody
wręczały zastępczyni wójta Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak oraz prezes Stowarzyszenia Marina Poraj Urszula
Grzywacz.
Puchary w tym roku były wyjątkowe. Nietypowe statuetki wykonane ze szkła akrylowego z wygrawerowanym
biegaczem Zalewu zostały zaprojektowane przez Referat Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji, a wykonane
przez uczestników warsztatów artystycznych Centrum Integracji Społecznej w Poraju.
W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali:
●

Bieg Główny 12,5 km - kategoria Open Kobiet:

I miejsce: Paulina Szpilowska
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II miejsce: Agnieszka Jeż
III miejsce: Agnieszka Czyżewska
●

Bieg Główny 12,5 km - kategoria Open Mężczyzn:

I miejsce: Jacek Bodora
II miejsce: Norbert Jachymczyk
III miejsce: Roman Cichoń
●

Bieg Dodatkowy 5 km – kategoria Open Kobiet:

I miejsce: Sandra Szwiec
II miejsce: Aleksandra Bereza
III miejsce: Anna Głód
●

Bieg Dodatkowy 5 km – kategoria Open Mężczyzn:

I miejsce: Aleksander Zięba
II miejsce: Przemysław Solipiwko
III miejsce: Karol Froś
●

Bieg Główny 12,5 km - kategoria Służby Mundurowe Kobiety:

I miejsce: Agnieszka Jeż
II miejsce: Agnieszka Czyżewska
III miejsce: Anna Porzuczek
●

Bieg Główny 12,5 km - kategoria Służby Mundurowe Mężczyźni:

I miejsce: Roman Cichoń
II miejsce: Marcin Zybowski
III miejsce: Piotr Miśka
●

Bieg Główny 12,5 km - kategoria Najszybszy Mieszkaniec Gminy Poraj:

I miejsce: Mateusz Całek oddał nagrodę Michałowi Gilowi
II miejsce: Patryk Marciniak
III miejsce: Tomasz Maroń
●

Marsz Nordic Walking 12,5 km - kategoria Open Kobiet:

I miejsce: Kinga Zwolińska
II miejsce: Beata Sajdak
III miejsce: Urszula Olbrych
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●

Marsz Nordic Walking 12,5 km - kategoria Open Mężczyzn:

I miejsce: Zbigniew Ujejski
II miejsce: Sebastian Skonieczny
III miejsce: Gerard Gątek
Zwycięzcy w kategoriach wiekowych Biegu Głównego na 12,5 km:
●

kategoria K20:

I miejsce: Paulina Szpilowska
II miejsce: Anna Szostak
III miejsce: Aleksandra Skrzypczyk
●

kategoria K30:

I miejsce: Agnieszka Jeż
II miejsce: Agnieszka Czyżewska
III miejsce: Anna Porzuczek
●

kategoria K40:

I miejsce: Agnieszka Sularz
II miejsce: Beata Muszel
III miejsce: Renata Matusik Skalska
●

kategoria K50:

I miejsce: Katarzyna Kotas
II miejsce: Małgorzata Strzelczyk
III miejsce: Jolanta Wojciechowska
●

kategoria M20:

I miejsce: Mikołaj Kawelczyk
II miejsce: Jakub Caban
III miejsce: Mateusz Całek
●

kategoria M30:

I miejsce: Jacek Bodora
II miejsce: Norbert Jachymczyk
III miejsce: Roman Cichoń
●

kategoria M40:
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I miejsce: Robert Mościński
II miejsce: Piotr Sobczyk
III miejsce: Tomasz Maroń
●

kategoria M50:

I miejsce: Robert Kawelczyk
II miejsce: Witold Maj
III miejsce: Marek Fajer
●

kategoria M60:

I miejsce: Bogdan Gaweł
II miejsce: Ryszard Jałowiec
III miejsce: Fabian Koziarski

Po zakończeniu ceremonii dekorowania zwycięzców zastępczyni wójta Gminy Poraj oficjalnie zamknęła imprezę i
podziękowała wszystkim zaangażowanym za przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia.
- Niebo dzisiaj, jak dobrze widać, strasznie płacze. Na szczęście dookoła widzę same zadowolone, a wręcz szczęśliwe
twarze. Bardzo się cieszę, że ta brzydka aura nie zepsuła Wam humorów, ani nie odstraszyła i tłumnie wzięliście
udział w II Zalewie Biegaczy. Dziękuję organizatorom i wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie i realizację
tego dużego przedsięwzięcia za trud, poświęcenie,a także podarowanie własnego wolnego czasu dla biegaczy –
podkreślała zastępczyni wójta Katarzyna Kaźmierczak.
- Chciałbym dodatkowo podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji II Zalewu Biegaczy. Komendom
Państwowej Straży Pożarnej i Policji z Myszkowa za profesjonalne zabezpieczenie biegu po drogach publicznych i
współpracę przy organizacji Mistrzostw Służb Mundurowych. Duże podziękowania dla gminnych jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej, z prezesem Mariuszem Karkochą na czele, którzy sprawnie i fachowo pilnowali, aby trasa cały czas
była bezpieczna i drożna. Specjalne podziękowania kieruję również do Rafała Kępskiego, który z wielkim
zaangażowaniem przygotował trasę biegu i czuwał nad jej właściwym zabezpieczeniem. Dziękuję harcerzom, którzy
wspomagali biegaczy na trasie. Dziękuję także ratownikom medycznym, którzy w pełnej gotowości oczekiwali, aby
natychmiast nieść pomoc wszystkim potrzebującym. Osobno chciałbym także podziękować paniom z Samorządowego
Przedszkola Leśne Skrzaty w Poraju, które stworzyły wspaniałe warunki, gdzie dzieci mogły chwilkę odpocząć od
deszczu, bawić się, malować i bezpiecznie przebywać pod okiem czujnych opiekunek. Na koniec chciałbym złożyć
podziękowania sponsorom, dzięki którym II Zalew Biegaczy został zorganizowany: Starostwu Powiatowemu w
Myszkowie, Centrum Integracji Społecznej w Poraju, Towarzystwu Sportowemu Libero z Myszkowa, firmom Kuźnia
Trans i SP-Bikes, a także patronowi medialnemu Kurierowi Porajskiemu. Dziękuję również szczególnie gorąco
wszystkim wolontariuszom, pracownikom Mariny Poraj oraz Urzędu Gminy Poraj. Szczególne podziękowania posyłam
także koordynatorce II Zalewu Biegaczy Zuzannie Pabin, a także jej wspaniałej rodzinie, która bezinteresownie oraz
całkowicie prospołecznie już po raz drugi ochoczo pomogła w organizacji naszego biegu – podkreślał Adam
Zaczkowski.
Drugi już bieg wokół Zalewu Porajskiego na nietypowym dystansie 12,5 km zorganizował i przygotował Urząd Gminy
w Poraju we współpracy ze Stowarzyszeniem Marina Poraj, Centrum Informacji Turystycznej w Poraju, Towarzystwem
Sportowym Libero z Myszkowa, klubem LKS Polonia Poraj, KP Policji w Myszkowie, KP PSP w Myszkowie oraz Centrum
Integracji Społecznej w Poraju.
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