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29 września 2019 roku organizatorzy, Stowarzyszenie Pro Run Wrocław, wraz z mieszkańcami Bielan
Wrocławskich zaprosili chętnych biegaczy na VI edycję Bielańskiego Biegu Rodzinnego. Celem imprezy
było zaangażowanie rodzin do wspólnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, będącego ważnym
czynnikiem integrującym oraz propagującym zdrowy styl życia poprzez sport, rozrywkę i wypoczynek. W
tym roku impreza odbyła się w nowej lokalizacji. Wszyscy uczestnicy biegu wraz z wolontariuszami
spotkali się na parkingu koło Pizzy Hut. Biuro zawodów, w którym uczestnicy biegów mogli się
zarejestrować działało już od 12.00. Frekwencja była naprawdę wysoka, zgłosiło się ponad 500
uczestników. Biegacze wraz z rodzinami przyjechali z różnych stron Dolnego Śląska i nie tylko.
Organizatorzy przygotowali dwie trasy: 5 i 10 - kilometrową, które rozpoczęły się o godz. 1500 i
przebiegały trasami rowerowymi. Ostatni biegacze przekroczyli metę już po godz.1615. Podczas pikniku
odbył się również bieg krasnala dla najmłodszych. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali medale, a
najmłodsi słodki upominek. Prowadzącymi konkurencje byli wolontariusze, 28 ósmoklasistów Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego. Opiekunami podczas zmagań uczestników byli p. Joanna Para i p. Paweł
Rawicki . Uczniowie zaangażowali się w pomoc przy organizacji tego przedsięwzięcia stawiając biuro
zawodów, depozyt, wyznaczając trasę biegu i punktu nawadniania. Wolontariuszki rozlewały i podawały
biegaczom wodę oraz wręczały im medale. Dziewczęta pracowały również przy obsłudze depozytu i w
biurze zawodów, gdzie zapisywały uczestników i rozdawały im numery startowe. Chłopcom, po uprzednim
przygotowaniu startu i mety, zostało przydzielone bardzo odpowiedzialne zadanie - kierowali ruchem
drogowym na trasie biegu. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła piękna słoneczna pogoda, która
zgromadziła licznie przybyłą publiczność. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom,
którzy tak licznie i chętnie przybyli, aby służyć swoim czasem.
Joanna Para
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