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UKRAINO, JESTEŚMY Z TOBĄ!
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W niedzielę na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich odbył
się charytatywny maraton sportowo-taneczny. W imprezie, która miała na celu
integrację społeczności ukraińskiej z mieszkańcami miasta, wzięło udział blisko 100
uczestników. Z zebranych środków ﬁnansowych zostanie zakupiony sprzęt medyczny,
który traﬁ do ukraińskich policjantów i żołnierzy.
Policjanci z Piekar chcąc wesprzeć walczących w Ukrainie policjantów i żołnierzy, zorganizowali ze
Stowarzyszeniem "Lecymy Durś", Urzędem Miasta Piekary Śląskie oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i
Rekreacji w Piekarach Śląskich charytatywny maraton sportowo-taneczny. Przedsięwzięcie miało na celu
zintegrowanie społeczności ukraińskiej z mieszkańcami miasta oraz pozyskanie funduszy na zakup sprzętu
medycznego dla ukraińskich policjantów i żołnierzy. W niedzielę o godzinie 16.00 w hali MOSiR przy ul.
Ziętka 60zebranych uczestników przywitali organizatorzy na czele z Prezydent Miasta Piekary Śląskie Panią
Sławą Umińską-Duraj. Mł. asp. Aleksandra Zydyk przeprowadziła prelekcję na temat zagrożeń związanych z
imigracją oraz przestrzegła przed osobami, które próbują zdobyć zaufanie obywateli Ukrainy, oferując pomoc,
a w rzeczywistości zajmują się handlem ludźmi. Na uczestników ćwiczących pod okiem wykwaliﬁkowanych
trenerów ﬁtness czekały 4 treningi trwające po 45 minut każdy. Zajęcia taneczne "Zumby" rozpoczął gość
specjalny - pochodząca z Ukrainy instruktorka Anna Gridina. Następnie odbył się trening wzmacniający
"Strong Nation" z Katarzyną Licau i kolejny "Paco Dance" prowadzony przez rodowitego Senegalczyka Paco
Mbengue. Ostatnie ćwiczenia "Płaski brzuch", poprowadzone były przez Kamila Pawełczyka. W trakcie przerw
pomiędzy treningami, na scenie wystąpili artyści z Polski i Ukrainy, którzy zaprezentowali swoje umiejętności
taneczne, gry na skrzypcach, freestyle z piłką oraz wokalne. Dla najmłodszych przygotowany został kącik
malucha, w którym czekał Sznupek oraz różne atrakcje takie jak malowanie twarzy, układanie puzzli,
warsztaty origami oraz gry i zabawy integracyjne prowadzone przez przedstawicieli Dzielnicowego Domu
Kultury w Dąbrówce Wielkiej, Stowarzyszenia "Lecymy Durś" oraz pochodzącego z Chile Claudio Basaez
Gutierrez. Dla zainteresowanych przedstawiciele Stowarzyszenia "ProMedical" prowadzili instruktaż udzielania
pierwszej pomocy.

