V Bieg Uliczny o Gorącą Dynię - duże, ogólnopolskie wydarzenie biegowe przyciągnęło tłumy

27 października w Zwoleniu odbył się bieg uliczny, który przyciągnął rekordową
liczbę uczestników. Na starcie ustawiło się aż 415 zawodników, w tym wielu
znakomitych biegaczy. Gościem specjalnym wydarzenia była czołowa polska biegaczka,
dwukrotna olimpijka Wanda Panfil-Gonzales.
Od kameralnego spotkania do wielkiej sportowej imprezy
Stowarzyszenie Zwoleń Biega zaprosiło biegaczy z całej Polski do zmierzenia swoich sił
w V Ogólnopolskim Biegu Ulicznym o Gorącą Dynię i wspólnej zabawy. – Jak widać dzisiaj po
uśmiechniętych twarzach biegaczy, warto było podjąć ten wysiłek i zorganizować kolejny Bieg o
Gorącą Dynię – powiedział Krzysztof Cywka, prezes Stowarzyszenia Zwoleń Biega. - Pięć lat
temu była to mała, lokalna impreza, która zgromadziła 43 biegaczy. Obecnie rozrosła się do
bardzo dużych rozmiarów. W tegorocznym biegu na starcie stanęło aż 415 zawodników, w tym
ponad 100 osób z powiatu zwoleńskiego. Wśród nich znalazło się wielu utytułowanych biegaczy,
co nas bardzo cieszy i zdecydowanie podnosi rangę wydarzenia. Ale dzisiejsze spotkanie to nie
tylko bieg, to też doskonała zabawa, ponieważ mamy tu mnóstwo stoisk z pysznym jedzeniem i
napojami, muzykę i cudowną atmosferę – dodał Krzysztof Cywka.
- Po raz czwarty biorę udział w Biegu o Gorącą Dynię, mam więc porównanie jak
wyglądały kolejne edycje wydarzenia. Pamiętam początki, kiedy w drugim biegu na starcie
ustawiało się o połowę mniej osób niż dziś, a więc było dość kameralne. Każdego kolejnego
roku impreza stopniowo się rozrastała. Obecnie jest to bardzo fajne, świetnie zorganizowane i
dobrze zabezpieczone wydarzenie. Atmosfera dzisiejszego spotkania jest jak zwykle
rewelacyjna. Jest mnóstwo ludzi i mnóstwo dobrego jedzenia, każdy się bawi i nikomu nie
spieszy się do domu – mówiła Katarzyna Grzeszczyk, uczestniczka biegu.
Nagrody i gratulacje
W organizację wydarzenia włączyło się Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, które
przygotowało dla najlepszych biegaczy nagrody. – Zawsze chętnie wspieramy inicjatywy
sportowe, które wspaniale promują Zwoleń i ojczyste ziemie Jana Kochanowskiego. Cieszymy
się, że mamy tu tak atrakcyjne wydarzenie biegowe. Dziękujemy wszystkim biegaczom, którzy
odpowiedzieli na zaproszenie Stowarzyszenia Zwoleń Biega i przyjechali do Zwolenia, żeby
wziąć udział we wspólnej zabawie – powiedział Waldemar Urbański, starosta zwoleński.
Zawodnicy mieli do pokonania dystans o długości 5 km. Wśród mężczyzn najwyższe
miejsce na podium wywalczył Mateusz Dębski z Radomia. – Bieg o Gorącą Dynię, to świetna
impreza sportowa. Trasa była wymagająca i miejscami trudna, ale przy tym bardzo fajna.
Rywalizacja była zacięta, ale udało mi się dobiec na pierwszej pozycji – powiedział Mateusz
Dębski, zwycięzca biegu. Jak poinformował, jego przygoda z bieganiem rozpoczęła się 10 lat
temu od szkolnych zawodów sportowych i trwa do dziś.
Wśród kobiet najlepsza okazała się Dominika Lukasiewicz z Ostrowca Świętokrzyskiego.
– To bardzo miłe uczucie wygrać tak duży bieg. Biegam już od dziesięciu lat, bo zaczęłam będąc
jeszcze w szkole podstawowej. Zachęcam wszystkim do uprawiania tego sportu – powiedziała
Dominika Lukasiwicz, zwyciężczyni biegu.
Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych biegaczy wręczali: wicestarosta Arkadiusz Sulima,
zastępca burmistrza Zwolenia Grzegorz Molendowski oraz goście specjalni - Miss Polski 2016
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Paulina Maziarz oraz czołowa polska biegaczka Wanda Panfil-Gonzales– Gratuluję absolutnie
wszystkim uczestnikom biegu, ponieważ samo podjęcie wyzwania i przebiegnięcie
pięciokilometrowej trasy jest osobistym sukcesem każdego zawodnika. Oczywiście wyniki są
bardzo ważne, ale chyba najważniejsza jest niepowtarzalna atmosfera dzisiejszego wydarzenia.
Życzę nam wszystkim, oby tak pozytywnych spotkań było w Zwoleniu jak najwięcej - powiedział
wicestarosta Arkadiusz Sulima.
Gość specjalny
Gościem specjalnym imprezy sportowej była Wanda Panfil-Gonzales, czołowa polska
biegaczka, zwyciężczyni maratonów w Nowym Jorku, Tokio, Londynie, Bostonie, w Nagoi w
Japonii oraz dwukrotna olimpijka letnich igrzysk, w Seulu i Barcelonie. Pani Wanda również
stanęła na mecie biegu i w klasyfikacji końcowej zajęła trzecie miejsce na podium wśród kobiet.
– Piękny bieg, super obsada, perfekcyjna organizacja i cudowna atmosfera. Jestem pierwszy raz
w Zwoleniu, ale na pewno nie ostatni – zapewniła Wanda Panfil-Gonzales.
Organizatorem biegu było Stowarzyszenie Zwoleń Biega. Patronat honorowy nad
wydarzeniem objęli: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, Urząd Miasta i
Gminy Zakrzew, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu oraz Dom Kultury w Zwoleniu.
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