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V BIEG PRZEŁAJOWY IM. ST. SIERŻ. MARKA SIENICKIEGO
W Bytomiu odbyły się V Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Biegu Przełajowym im. st. sierż. Marka
Sienickiego. Mimo deszczowej aury i jesiennego chłodu wystartowało w nich aż 221 biegaczy mundurowych i cywili. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Dla najlepszych
przygotowano puchary oraz dyplomy.
Zawody otworzył Komendant Miejski Policji w Bytomiu insp. Andrzej Brzozowski. Szef bytomskiego garnizonu przywitał
zawodników oraz zebranych gości. Komendant życzył startującym powodzenia aby wszyscy cali i zdrowi ukończyli bieg
ponieważ aura nie sprzyjała biegaczom ze względu na padający od kilku dni deszcz oraz jesienny chłód.
Przypomnijmy, że 2 maja minęła 27. rocznica tragicznej śmierci st. sierż. Marka Sienickiego, który służył w Komendzie
Miejskiej Policji w Bytomiu. Zginął na służbie, zastrzelony przez bandytów. Co roku, w rocznicę jego śmierci policjanci
składają kwiaty i pełnią wartę honorową pod pamiątkowym obeliskiem.
Od czterech lat pamięć naszego kolegi czcimy szczególnie – wojewódzkimi mistrzostwami w biegu przełajowym.
Organizatorem zawodów jest Komenda Miejska Policji w Bytomiu, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, bytomski
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz NSZZP w Bytomiu. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Bytomia. Patronat
medialny: Życie Bytomskie, Radio Piekary oraz TV Silesia. W zabezpieczeniu imprezy sportowej pomagali bytomscy strażacy,
strażnicy miejscy, medycy oraz uczniowie klas policyjnych ze szkoły przy ul. Webera.
Zawody odbyły się 15 maja na terenie ośrodka Sport Dolina w Bytomiu przy ul. Blachówka. Bieg rozpoczął się o godz. 11:30.
Wystartowało 221 biegaczy, w tym 181 funkcjonariuszy reprezentujących służby mundurowe z województwa śląskiego oraz
35 cywilów i 5 emerytów. W biegu wziął udział syn poległego policjanta - Marek Sienicki oraz Pierwszy Zastępca Komendanta
Miejskiego Policji w Bytomiu podinsp. Dariusz Dziurka.
Drużynowo wygrali zawodnicy reprezentujący Komendę Miejską Policji w Katowicach. Wyniki zawodów znajdują się na stronie
https://www.zmierzymyczas.pl/wyniki.html
Trasa dla kobiet i mężczyzn wynosiła około 9 km, poprowadzona została drogami gruntowymi, w tym przez rezerwat
przyrody Segiet. Zwycięzcy zawodów otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy. Dla każdego kto ukończy bieg, przewidziano
pamiątkowy medal. Nagrody wręczali: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia,
Komendant Miejski Policji w Bytomiu insp. Andrzej Brzozowski oraz prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.
Artystyczną oprawę imprezy zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Na zakończenie komendant Brzozowski pogratulował wszystkim zawodnikom hartu ducha i wytrwałości, którzy mimo
ciężkich warunków atmosferycznych tak licznie stawili się na starcie zawodów.
W trakcie zawodów prowadzona była zbiórka na rzecz dziewczynki Mai KRZACZEK, wnuczki emerytowanego policjanta
bytomskiej komendy. Dziewczynka ma 4 lata. Zdiagnozowano u niej najgorszy typ nowotworu – neuroblastomię złośliwą z
przerzutami. Maja jest podopieczną Fundacji Iskierka. Zachęcamy do wsparcia małej dziewczynki na zawodach lub poprzez
podarowanie 1% podatku KRS 0000248546 dla Mai KRZACZEK lub na Subkonto Mai w Fundacji Iskierka: 89 1050 0099 6781
1000 1000 0829. https://fundacjaiskierka.pl/podopieczni/maja-krzaczek-z-bytomia/
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