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Jubileuszowy „Bieg Solny”
- 25 lat wspólnego biegania!

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

W sobot´ 7 wrzeÊnia 2013 r. na ulicach Ciechocinka
odby∏ si´ XXV Jubileuszowy Integracyjny Minimaraton
„Bieg Solny”, który jest jednà z najstarszych i najbar-
dziej znanych imprez sportowo - integracyjnych w Pol-
sce. W jubileuszowym minimaratonie wystartowali za-
wodnicy z ca∏ej Polski. By∏y to osoby na wózkach,
biegacze z dysfunkcjami ruchowymi, z niepe∏nospra-
wnoÊciami intelektualnymi, a tak˝e biegacze sprawni,
w tym dzieci i m∏odzie˝ z ciechociƒskich szkó∏. Zawody
jak zwykle uroczyÊcie otworzy∏ Leszek Dzier˝ewicz -
Burmistrz Ciechocinka w asyÊcie Aldony Nocnej - Prze-
wodniczàcej Rady Miasta Ciechocinka. Aura sprzyja∏a
organizatorom imprezy. Przy bezwietrznej i s∏onecznej
pogodzie oraz dopingowi wielu kibiców wystartowa∏a
pierwsza kategoria biegowa, w której uczestniczyli za-
wodnicy na wózkach manualnych oraz o nap´dzie
elektrycznym. W tym miejscu nale˝y nadmieniç,
˝e w tej kategorii biegowej wystartowali dwaj „wetera-
ni”, którzy biorà udzia∏ w imprezie od samego poczàtku,
czyli od 25 lat. Byli to Zbyszek Trescher z Ciechocinka
oraz Wojciech Trybuszewski z Nak∏a. W kolejnym biegu
wystartowali doroÊli i dzieci - zawodnicy na wózkach
aktywnych (parasportowych). Kolejne biegi zgroma-
dzi∏y na stracie osoby z niepe∏nosprawnoÊciami inte-
lektualnymi oraz osoby z niepe∏nosprawnoÊciami na-
-rzàdu ruchu. W biegu 5 i 6 uczestniczy∏a najwi´ksza
grupa startujàcych - dzieci i m∏odzie˝ z ciechociƒskich

szkó∏. Z uwagi na du˝à iloÊç zg∏oszeƒ organizatorzy
zdecydowali o podzieleniu tych biegów na osobne
starty dziewczàt oraz ch∏opców. Zgodnie z regulaminem
zawodów kolejnà kategorià biegowà by∏a kategoria
„VIP”, do której zg∏osili si´ zaproszeni goÊcie oraz
przedstawiciele lokalnych instytucji. Zawody zakoƒczy∏a
grupa biegaczy sprawnych, dla których zorganizowano
dwie podkategorie biegowe -  panie przebieg∏y tras´
o d∏ugoÊci  4000 m, a panowie 5000 m.

Tegoroczna edycja biegu zgromadzi∏a na starcie
rekordowà liczb´ zawodników i kibiców. Po wystarto-
waniu pierwszego biegu organizatorzy jeszcze d∏ugo
zapisywali kolejnych uczestników, których ∏àcznie by∏o
ponad 300. Na te rekordowà liczb´ zg∏oszeƒ sk∏ada∏y
si´ równie˝ grupy zorganizowane, które przyby∏y
do Ciechocinka z: Brodnicy, Sierpca, Nowego Miasta
Lubawskiego, W∏oc∏awka, Racià˝ka, Aleksandrowa,
Radziejowa. W grupach zorganizowanych zawodnikami
by∏y osoby z niepe∏nosprawnoÊciami, w tym g∏ównie
z dysfunkcjami intelektualnymi.

Organizatorzy „Biegu Solnego” zdajà sobie spraw´,
z tego ˝e uprawianie sportu pobudza do aktywnego
˝ycia, staje si´ êród∏em radoÊci, a jednoczeÊnie odpr´˝a
i oddala negatywne myÊli o w∏asnych ograniczeniach.
Pozwala osobie z niepe∏nosprawnoÊcià wyrwaç si´
z monotonii codziennego ˝ycia, a b´dàc jednoczeÊnie
êród∏em rehabilitacji, usprawnia i usamodzielnia, zwi´-
kszajàc tym samym szanse na normalne uczestnictwo
we wszystkich p∏aszczyznach ˝ycia.

XXV Jubileuszowy „Bieg Solny” zakoƒczony zosta∏
uroczystoÊcià wr´czenia medali oraz atrakcyjnych na-
gród ufundowanych przez Leszka Dzier˝ewicza - Bur-
mistrza Ciechocinka. G∏ównym organizatorem zawo-
dów by∏ Urzàd Miasta Ciechocinka. Pomoc organiza-
cyjnà zapewniali wolontariusze Stowarzyszenia Cen-
trum Niezale˝nego ˚ycia w Ciechocinku oraz harcerze
z ZHR pod dowództwem ¸ukasza Ma∏eckiego. Nad bez-
pieczeƒstwem uczestników czuwali funkcjonariusze
JRG PSP w Ciechocinku, policjanci z Komisariatu Policji
w Ciechocinku oraz Komedy Powiatowej w Aleksan-
drowie Kujawskim. Napoje dla zawodników dostarczy∏o
Przedsi´biorstwo Uzdrowisko Ciechocinek, s∏odkie
dro˝d˝ówki przekaza∏a piekarnia Polkorn z Ciechocin-
ka. Zawody brawurowo komentowali Barbara Kozber
- dziennikarka TVP Oddzia∏ w Bydgoszczy oraz Miros∏aw
Piesak - uczestnik „Biegu Solnego” sprzed 25 lat, spor-
towiec, wielokrotny reprezentant Polski na Paraolim-
piadzie. S´dzià g∏ównym by∏ Krzysztof Sieradzki - in-
struktor Centrum Niezale˝nego ˚ycia w Ciechocinku.
Ca∏oÊcià koordynowa∏ Jerzy Szymaƒski - pe∏nomocnik
Burmistrza ds. osób niepe∏nosprawnych i wspó∏pracy
z organizacjami pozarzàdowymi.
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