XXVII INTEGRACYJNY MINIMARATON
5 września 2015 roku w Ciechocinku odbył się XXVII Integracyjny Minimaraton –
„Bieg Solny”, który corocznie organizowany jest przez Burmistrza Miasta
Ciechocinka przy współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Niezależnego Życia
„SAJGON” w Ciechocinku.
W imprezie wzięło udział 250 zawodników z całego kraju – osoby na wózkach,
biegacze z dysfunkcjami ruchowymi, intelektualnymi oraz biegacze sprawni.
Trasa Minimaratonu wiodła ulicami Ciechocinka, a długość jednego okrążenia
wynosiła 500 metrów.
Pierwszy bieg dla osób na wózkach manualnych i z napędem elektrycznym
otworzył Poseł RP Antoni Mężydło – mistrz świata w maratonie
parlamentarzystów.
Powiat sierpecki i miasto Sierpc w XXVII Integracyjnym Minimaratonie
reprezentowała dwudziestoosobowa drużyna z Sierpeckiego Stowarzyszenia
„Szansa na Życie”, która była wspierana przez wolontariuszy i opiekunów.
Zawodnicy drużyny rywalizowali w następujących kategoriach:
Kategoria B – dorosłe osoby na wózkach manualnych z dysfunkcją kończyn
dolnych i dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych:
II miejsce – Angelika Meler, III miejsce – Angelika Żółtowska
udział : Paweł Świtkowski, Piotr Świtkowski, Dawid Szubka
Kategoria C – dorośli biegacze z dysfunkcją narządu ruchu
III miejsce – Mariusz Witkowski
Kategoria C1 – dorośli biegacze z dysfunkcjami intelektualnymi
I miejsce – Waldemar Kruszewski, III miejsce – Krzysztof Jędrzejewski
Kategoria X – dzieci poruszające się na wózkach
I miejsce – Piotr Woźniak
Kategoria Y- dzieci z dysfunkcjami ruchu:
I miejsce – Oliwia Tomaszewska
Kategoria Y1 – dzieci i młodzież z dysfunkcjami intelektualnymi
udział: Jacek Żuchowski
Kategoria Z – dzieci i młodzież w wieku 7-12 lat
udział: Jan Woźniak i Patryk Stachowicz
Kategoria Krasnal (500m)

udział: Bartosz Stachowicz i Jarosław Jaworski
Kategoria „VIP” – bieg na 3000 m (3km) dla sprawnych (zdrowych) biegaczy
Wśród biegaczy: Poseł Antoni Mężydło, Marcin Strych – ciechociński radny
miejski, Wojciech Rychter, Żuchowska Małgorzata, Wioletta Tomaszewska,
Marzena Woźniak i Zbigniew Woźniak – zawodnicy „Szansy na Życie”.
Ogólnie drużyna Sierpeckiego Stowarzyszenia zdobyła 7 medali i jest to
kolejny sukces.
Medale i nagrody zwycięzcom wręczał Poseł Antoni Mężydło i Burmistrz Miasta
Ciechocinka Leszek Dzierżewicz. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali
pamiątkowe koszulki.
Powiatowy Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Wojciech Rychter w imieniu
Starosty Sierpeckiego odczytał podziękowanie dla organizatorów XXVII
Integracyjnego Minimaratonu za zaproszenie zawodników niepełnosprawnych z
powiatu sierpeckiego do czynnego udziału w „Biegu Solnym”.
Organizatorzy imprezy oprócz medali i nagród przygotowali dla uczestników i
kibiców dodatkową atrakcję – zagrał legendarny zespół „Kasa Chorych”.
Podczas „Biegu Solnego” dopisała pogoda, panowały dobre nastroje i zostały
zawarte nowe znajomości.
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