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 WĘGROWSKI
 BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Z okazji 11 listopada w wielu polskich miastach odbywają się biegi niepodległości. 
Od 10 lat również węgrowianie mogą w ten sposób uczcić Narodowe Święto Niepodległości.
Po raz pierwszy do wspólnego biegania mieszkańcy Węgrowa zostali zaproszeni w 2008
roku. Inicjatorami i organizatorami imprezy, w której wzięło udział 160 zawodników, było
Gimnazjum w Węgrowie i Stowarzyszenie Nauka-Rozwój. Większość zawodników
pierwszego biegu stanowiła młodzież węgrowskich szkół.W kolejnych latach Węgrowski
Bieg Niepodległości cieszył się coraz większą popularnością. Bez względu na warunki
pogodowe startowali w nim biegacze w różnych kategoriach wiekowych: przedszkolaki,
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli. Każdy
uczestnik otrzymywał okolicznościową koszulkę, a zwycięzcy - puchary i dyplomy.
Wyróżnienia przyznawano także najmłodszemu i najstarszemu zawodnikowi. Z każdym
rokiem mieszkańcy Węgrowa coraz liczniej gromadzą się 11 listopada na Rynku Mariackim,
by kibicować biegaczom. Szczególnie żywiołowo dopingują najmłodszych sportowców. 

Marzena Wołynko - opiekun zespołu redakcyjnego
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 BIEGAĆ KAŻDY MOŻE

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Uroczyste obchody 99. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości rozpoczęły się w Bazylice
Mniejszej, gdzie została odprawiona msza św. w
intencji ojczyzny. Następnie mieszkańcy Węgrowa
złożyli kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego. W południe mimo wietrznej i deszczowej
pogody 296 węgrowian wzięło udział w jubileuszowym
X Biegu Niepodległości zorganizowanym przez naszą
szkołę. Zawodnicy startowali w dziewięciu kategoriach.
Na starcie nie zabrakło przedszkolaków, pojawili się
też uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz
wielu dorosłych zawodników. Zwycięzcy otrzymali
puchary, medale i dyplomy. Wyróżniono również
najmłodszego i najstarszego zawodnika. Wszyscy,
którzy przekroczyli linię mety, otrzymali ufundowane
przez sponsorów upominki. Uczestnicy biegu mogli
zregenerować siły, spożywając ciepły posiłek.

Hanna Chojnowska
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ORGANIZACJA BIEGU 
TO PRACA ZESPOŁOWA

Węgrowski Bieg Niepodległości to duże wyzwanie dla
całej szkolnej społeczności. Przygotowania do imprezy
zaczynają się na wiele tygodni przed Świętem
Niepodległości. Biorą w nich udział nie tylko
nauczyciele wychowania fizycznego, chociaż to oni są
dowodzą całą akcją – wyznaczają trasę, ustalają
sprawy organizacyjne. W dniu 11 listopada do działań
włączają się wszyscy nauczyciele i uczniowie. Każdy
ma wyznaczone zadania. Jedni pracują w „biurze”
imprezy, zapisując osoby startujące w biegu, inni
wręczają numery startowe i okolicznościowe koszulki,
a jeszcze inni zajmują się przygotowaniem upominków
dla biegaczy. Od samego początku pan Marek Okrasa
pełni funkcję prowadzącego imprezę i świetnie sobie
radzi z tym zadaniem. Ci, którzy mają piękny
charakter pisma, wypisują dyplomy. Inni pomagają w
wręczaniu dyplomów, medali i pucharów. Panie
kucharki przygotowują poczęstunek i serwują ciepła
herbatkę. Sukces Węgrowskiego Biegu Niepodległości
to praca zespołowa. W organizacji imprezy szkołę
wspiera Stowarzyszenie Nauka-Rozwój, którego
prezesem jest pan Radosław
Łuszczyński. M.Wołynko
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RAZEM MOŻNA WIĘCEJ

 Od 10 lat Węgrowski Bieg Niepodległości integruje
środowisko lokalne. Organizatorów wspierają
policjanci, strażacy, pracownicy Węgrowskiego
Ośrodka Kultury i harcerze oraz liczni sponsorzy. 
Od lat są z nami:
- Firma” Addit”
- Fabryka Mebli „Filipek”’
- Zakład Produkcyjno-Usługowy „Bagiński”
- Hurtownia „Farex”,
- Hurtownia „Sigma”,
- Firma "Kostkar"
- Firma „Jar-Met”
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
W tym roku do grona sponsorów dołączyły fimy 
Hochland oraz MEBLOMASTER.

W imieniu całej szkolnej społeczności dziękujemy
za życzliwość i zaangażowanie w przygotowanie
 X Węgrowskiego Biegu Niepodległości!

Zespół redakcyjny gazetki "Byle do Dzwonka"

Numer specjalny gazetki opracowali Natalia
Wołynko z III D i Juliusz Łuczak z VII B.
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