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Choć od tegorocznego Biegu Piekarczyka minął już miesiąc, to wielu jego uczestników nadal
powraca myślami do największej imprezy biegowej w naszym mieście. Poniżej przedstawiamy
relację wideo z tego wydarzenia.
Bieg Piekarczyka pobił kolejny rekord, a na starcie tegorocznej edycji stanęło ponad 600
zawodniczek i zawodników. Z tego grona najlepiej zaprezentował się Kenijczyk Dominik
Musyimi, który trasę liczącą 10 kilometrów pokonał w czasie 32 minuty i 15 sekund. Kolejne
miejsca na podium zajęli: reprezentant Białorusi Henadz Verkhavodkin i Jurii Vykhopen z
Ukrainy. I choć biegacze zmagali się nie tylko z własnymi słabościami, ale także wysoką
temperaturą, to jak co roku chwalili zarówno piękną trasę jak i organizację imprezy.
- Cieszy nas, że co roku ilość biegaczy rośnie, a i komentarze po biegu są bardzo pozytywne twierdzi Marek Wnuk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Impreza przypadła do
gustu nie tylko mieszkańcom, ale także zawodnikom z Polski i zagranicy, którzy chwali
organizację tego biegu. Zdajemy sobie sprawę, że nadal musimy pracować nad poprawą
pewnych elementów. Już na mecie uczestnicy przekazywali nam konstruktywne uwagi, które
przyjęliśmy z pokorą. Trzeba je przeanalizować, by w przyszłym roku bieg stał na jeszcze
wyższym poziomie.
Bieg Piekarczyka to także doskonała promocja nie tylko Starego Miasta ale całego Elbląga.
Biegacze z innych miast, a często także zagraniczni zawodnicy, oprócz rywalizacji sportowej
mają okazję choć trochę poznać nasze miasto, jego historię, zabytki oraz ciekawe miejsca. Z
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biegu wracając nie tylko z okolicznościowym medalem, ale także z miłym wspomnieniem
Elbląga. Zachęcamy do obejrzenia filmu, by jeszcze raz przeżyć to co wydarzyło się 26 czerwca
podczas VIII Biegu Piekarczyka.
TBOmrCq-_CU
Organizatorami Biegu Piekarczyka byli: Witold Wróblewski Prezydent Elbląga, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji, natomiast współorganizatorem Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy.
Sponsorami Biegu Piekarczyka byli: GE Power sp.z.o.o, PZU, Reproskan, , FLSmidth Maag Gear, Rehactivity fizjoterapia&fitness, Media
Markt,McDonald’s, Hydrobud, GO Sport, BIG, Centrum Fitness Odnowy i Rehabilitacji Endorfina Fit , Kwiatkowski-bielizna, Kawiarnia u
Aktorów, Falkon, Drozd, Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy, Awangarda, Sport Lux,Chleb Marathon, Uni-Med. Gabinet Rehabilitacyjny –
Kamińscy, Krzysztof Panas – imprezy, reklama, Fundacja Recal, TAFISA, BIG – Hurtownia.
Patroni medialni: Telewizja Elbląska, Dziennik Elbląski, Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, Radio ESKA, Maratony Polska.
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