
W przygotowanych przez organizatorów katego-
riach biegowych wystartowali zawodnicy z ró˝nych
regionów naszego kraju i nie tylko, bowiem goÊciliÊmy
równie˝ uczestników, którzy  przyjechali specjalnie
ze Szkocji. Karty biegowe odebrali zawodnicy na wóz-
kach inwalidzkich, biegacze z dysfunkcjami ruchowymi,

z niepe∏nosprawnoÊciami intelektualnymi, a tak˝e
biegacze sprawni, w tym dzieci i m∏odzie˝ z ciechociƒ-
skich szkó∏. Zawody uroczyÊcie otworzy∏ burmistrz
Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz w asyÊcie Mariana
Ogrodowskiego - zast´pcy burmistrza. Honorowym
goÊciem, a zarazem startujàcym zawodnikiem by∏ An-
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„Bieg Solny - razem biegamy,
razem s∏uchamy”

W sobot´ 5 wrzeÊnia 2015 r. po raz XXVII na ulicach Ciechocinka odby∏ si´ Integracyjny
Minimaraton „Bieg Solny”, który jest jednà z najbardziej znanych tego typu imprez sportowo-
integracyjnych w Polsce.

SPORTSPORT
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Jak zwykle rywalizacja przebiega∏a na dystansie
5200 m na p´tlach wokó∏ ciechociƒskich t´˝ni. WÊród
zwyci´zców nie zabrak∏o zawodników z Ciechocinka.
WÊród biegów kobiet II miejsce wywalczy∏a Katarzy-
na Bylicka (27:00). III pozycj´ w biegach m´˝czyzn
zajà∏ Tomasz Bojanowski (18:55). W kategorii nordic
walking kobiet niepokonana by∏a Marta Dobrzaƒska
(36:15), niestety spoÊród Panów ˝aden ciechocinia-
nin nie stanà∏ na podium.

Kolejny, ostatni tegoroczny bieg, odb´dzie si´
w sobot´ 10 paêdziernika. Ju˝ dziÊ serdecznie Paƒstwa
zapraszamy!

        M. Wzi´ch

Ciechocinek T´˝nie Run
46 zawodniczek i zawodników wzi´∏o udzia∏ w 6 biegu cyklu Grand Prix Ciechocinek T´˝nie

Run w Biegach i Nordic Walking, który rozegrany zosta∏ 19 wrzeÊnia.

toni M´˝yd∏o - pose∏ na sejm RP. Jest ju˝ tradycjà tych
zawodów, ˝e pogoda sprzyja∏a organizatorom imprezy.

W atmosferze dopingu wielu kibiców zgromadzo-
nych przy trasie Minimaratonu wystartowa∏a pierwsza
kategoria biegowa, w której uczestniczyli zawodnicy
na wózkach manualnych oraz o nap´dzie elektrycznym.
Koniecznie nale˝y wspomnieç, ˝e w tej kategorii biego-
wej wystartowali dwaj „weterani”, którzy biorà udzia∏
w imprezie od samego poczàtku, czyli od 27 lat. Byli
to Zbyszek Trescher z Ciechocinka oraz Wojciech Try-
buszewski z Nak∏a. W kolejnych biegach wystartowali:
doroÊli i dzieci - zawodnicy na wózkach aktywnych,
osoby z niepe∏nosprawnoÊciami intelektualnymi oraz
osoby z niepe∏nosprawnoÊciami narzàdu ruchu. W bie-
gu 5 i 6 uczestniczy∏a najwi´ksza grupa startujàcych
- uczniowie g∏ównie z ciechociƒskich szkó∏. Zawody
zakoƒczy∏a grupa biegaczy sprawnych, dla których
zorganizowano dwie podkategorie biegowe - panie
i panowie przebiegli tras´ o d∏ugoÊci  3000 m.

XXVII edycja „Biegu Solnego” zgromadzi∏a na star-
cie bardzo du˝à liczb´ zawodników i kibiców. Po wy-
startowaniu pierwszego biegu organizatorzy jeszcze
d∏ugo zapisywali kolejnych uczestników, których ∏àcz-
nie by∏o blisko 300 osób. Na znacznà liczb´ zg∏oszeƒ
sk∏ada∏y si´ równie˝ grupy zorganizowane, które przy-
by∏y do Ciechocinka z Sierpca, W∏oc∏awka, Racià˝ka,
Aleksandrowa Kujawskiego czy Konina.

Tegoroczna edycja „Biegu Solnego” mia∏a równie˝
artystycznà ods∏on´. Na trasie zawodów, przy linii me-
ty rozstawiony zosta∏ namiot, w którym zainstalowa∏a
si´ legenda polskiej muzyki bluesowej, zespó∏ „Kasa
Chorych”, który wykona∏ kilka swoich wspania∏ych
utworów. Zespó∏, zaprosi∏ wszystkich obecnych na
swój wieczorny koncert do „Sajgonu” w ramach Festi-
walu „Happy Blues Festival”. Organizatorzy zapewniajà,
˝e kolejne edycje tej wspania∏ej imprezy biegowej od-
bywaç si´ b´dà pod has∏em „Razem biegamy, razem
s∏uchamy”.

Minimaraton „Bieg Solny” zakoƒczony zosta∏ uro-
czystoÊcià wr´czenia medali oraz atrakcyjnych nagród

ufundowanych przez burmistrza Leszka Dzier˝ewicza.
Nale˝y nadmieniç, i˝ g∏ównym organizatorem zawodów
by∏ Urzàd Miasta Ciechocinka. Komandorem zawodów
by∏ pe∏nomocnik burmistrza Ciechocinka ds. osób
niepe∏nosprawnych i wspó∏pracy z organizacjami po-
zarzàdowymi. Nieocenionà pomoc organizacyjnà za-
pewniali pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia
Centrum Niezale˝nego ˚ycia w Ciechocinku oraz har-
cerze z ZHR pod dowództwem druha ¸ukasza Ma∏ec-
kiego. Nad bezpieczeƒstwem uczestników czuwali
funkcjonariusze JRG PSP w Ciechocinku, policjanci
z komisariatu policji w Ciechocinku oraz komendy
powiatowej w Aleksandrowie Kuj. Napoje dla zawodni-
ków dostarczy∏o Przedsi´biorstwo Uzdrowisko Ciecho-
cinek, a s∏odkie dro˝d˝ówki przekaza∏a piekarnia Pol-
korn z Ciechocinka. Zawody brawurowo komentowa∏
 manager OÊrodka Sportu i Rekreacji Maciej Wzi´ch,
a s´dzià g∏ównym by∏ Krzysztof Sieradzki - instruktor
Centrum Niezale˝nego ˚ycia w Ciechocinku.

Jerzy Szymaƒski
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