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To było zdrowe święto 
Przecisnąć się przez pi. Obrońców Warszawy było wczoraj 
niemożnością. Wszystko za sprawą II Biegu Niepodległości 
JUSTYNA WOJA 

Już po raz drugi spod pomnika Pił
sudskiego wystartowali miłośnicy 
biegania. I nie była to sportowa im
prezą bo nie o wynik chodziło. Właś
nie w taki zdrowy sposób Święto Nie
podległości postanowili uczcić przed
stawiciele najbardziej sportowych 
płockich szkól, tj. „Siedemdziesiąt
ki" i działającej przy ZST Szkoły Mi
strzostwa Sportowego. Gośćmi ho
norowymi biegu byli ponadto miłoś
nicy sportu - biskup płocki Piotr Li
bera oraz prezydent Płocka Miro
sław Milewski. Oczywiście obaj wzię
li udział w symbolicznym biegu 
otwierającym imprezę. 

A już później, nieco mniej rekre
acyjnie, na starcie biegu stanęło pra
wie 400 zawodników w kategoriach 
szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadpodstawowych oraz w katego
rii open. Na zawodników czekały pa
miątkowe dyplomy, medale, pucha
ry oraz nagrody rzeczowe. Ci najlep
si z najlepszych otrzymali jeszcze 
specjalne puchary ufundowane przez 
prezydenta i biskupa płockiego. 

Prezydent Mirosław Milewski rozciąga 
się przed biegiem 

- Oj nie pierwszy raz uczestniczę 
w takim biegu - opowiadał uśmiech
nięty biskup Piotr Libera. - Może nie 
biegam zawodowo, ale za to dużo jeż
dżę na rowerze. Wczoraj nawet udało 
mi się przejechać 35 km. To świetny 
sposób na zdrowie, bo w zdrowym cie
le zdrowy duch - dodał biskup. 

Także prezydent Mirosław Milews
ki chwalił się jazdą na rowerze. - U mnie 
z bieganiem jest trochę trudniej, parę 
razy wmiesiącu gram tylko wpiłkę noż
ną - przyznał Mirosław Milewski. - A i na 
rowerze jeżdżę tylko kilka kilometrów 
dziennie w okolicach Imielnicy. 

Uwagę przykuwał jeszcze weteran 
tras biegowych - 80-letni Eugeniusz 
Malanowski. Mimo ręki w gipsie wys
tartował w kategorii open. - Ten start 
traktuję bardziej duchowo, patriotycz
nie niż sportowo. Jestem jednym 
z tych, którzy utracili wolność i wie
dzą, co to znaczyją odzyskać. Cieszę 
się, że tradycja obchodzenia tego świę
ta nabiera w Płocku takiego rozmachu 
- mówił wzruszony na mecie. O 

| Zwycięzcy biegów 
•» szkoły podstawowe: Dominika Or
likowska (SP 6), Bartosz Felbor (SP 
12); gimnazja: Marcelina Kawecka (G 
1), Michał Ciarkowski (G1); szkoły po-
nadgimnazjalne: Katarzyna Markow
ska, Michał Flak (III LO); open: Na
talia Stachorczak, Wojciech Więc
kowski.© 

http://www.wyborcza.pl

