Wiązownica- Kolonia 09.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

Fundacja “PasjoDzielnia” realizuje w ramach swoich działań statutowych oraz
w ramach uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji Masz Głos- BIEG na dystansie 6 km.
Wydarzenie odbędzie się w Wiązownicy-Kolonii dnia 21.03.2020 r.
Trasa biegu (załącznik 1) prowadziła będzie przez najpiękniejsze miejsca w
naszej okolicy (biuro zawodów oraz start spod starej szkoły, po drodze mijamy
mural, wąwóz, starą kopalnię torfu, Pałac Dzięki, kościół).
Wyznaczony odcinek biegowy wiódł będzie częściowo po drogach, gminnych
(nr: 003845 T ,003841 T, 003846 T, droga od Dzięków w stronę Bukowej nr działki
385/2 oraz droga koło cmentarza: nr działki 384) i terenach należących do
Nadleśnictwa Staszów. Trasa biegu będzie różnorodna, występują w niej odcinki
asfaltowe i gruntowe. Drogi te mają charakter lokalny.
W biegu będą mogły brać udział osoby pełnoletnie- wcześniej
zarejestrowane (max 50 osób). Podczas biegu nie planujemy przeprowadzania
profesjonalnego pomiaru czasu, gdyż bieg będzie miał charakter towarzyski. Na
koniec zmagań zostaną wyłonieni zwycięzcy, w których ręce trafią nagrody od
sponsorów imprezy. Będzie to większa motywacja dla początkujących biegaczy,
którzy w normalnych zawodach biegowych nie mieliby szans by zostać
nagrodzonymi.
Poza szerzeniem postaw prozdrowotnych oraz promocji walorów
turystycznych miejscowości chcemy nadać temu wydarzeniu dodatkowy charakter.
Ma to być swoisty memoriał ku pamięci zmarłego rok temu biegacza amatora i
naszego przyjaciela Pawła Grygla. Bieg będzie połączony z wystawą zdjęć,
autorstwa Pawła.
Zwracamy się z prośba o zgodę na przeprowadzenie tego biegu na powyżej
opisanej trasie (start i meta na terenie starej szkoły działka nr. 355). Jednocześnie
oświadczamy, iż trasa biegu jak i sam jego przebieg będzie należycie zabezpieczony
przez Policję, oraz wolontariuszy.

 achęcamy również do wsparcia naszej inicjatywy poprzez ofiarowanie
Z
gadżetów dla uczestników, sponsorowanie części nagród, ufundowanie pakietów
startowych lub wsparcie finansowe organizacji biegu (Nr rachunku bankowy:
35-1600-1462-1889-4167-8000-0001).
Za każdą nawet najdrobniejszą pomoc
dziękujemy!

Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i już teraz
zapraszamy na bieg.

