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Brawa dla Sylwii i Mateusza
27.08.2018.

CHOSZCZNO. Jak najlepiej wypromować własną imprezę lub stowarzyszenie? Na pewno tak, jak to
wczoraj zrobiła choszczeńska para SYLWIA TELATYŃSKA - MATEUSZ LEŚNIAK. Sylwia biegając pod
szyldem Aktywne Choszczno, po raz trzeci z rzędu wygrała PKO Półmaraton Szczecin, natomiast Mateusz
firmując &bdquo;Choszczeńską 10&rdquo;, zajął w tym biegu drugie miejsce.

39.
PKO Półmaraton Szczecin zgromadził na starcie prawie dwa tysiące
biegaczy, w tym dość liczną grupę z Choszczna. Po raz trzeci z rzędu w
biegu tym wystartowała prezes Stowarzyszenia Aktywne Choszczno SYLWIA TELATYŃSKA (na
zdjęciu). Tu warto przypomnieć, że pani Sylwia w poprzednich dwóch
edycjach triumfowała w kategorii kobiet, więc nikogo nie dziwiło to, że
tym razem marzyło się jej zwycięstwo. &ndash; Wygrywając w ubiegłorocznej
edycji, pobiłam rekord życiowy o ponad 6 minut. Tym razem warunki do
biegu były zdecydowanie lepsze, ale ja nie myślałam o poprawieniu
najlepszego czasu, lecz tylko o zwycięstwie. Już po pierwszych
kilometrach wiedziałam, że prowadzę, a potem już spokojnie kontrolowałam
bieg do samej mety &ndash; tak dzisiaj skomentowała swój start. Oczywiście
jest przeszczęśliwa, bo jest pierwszą kobietą w historii tego biegu,
która wygrała go trzy razy z rzędu.
Za dwa tygodnie startuje 21. odsłona Choszczeńskiej 10 i tu nasza
biegaczka też pewnie miałaby dużo do powiedzenia, ale zdradziła nam, że
jej start nie jest pewny. &ndash; Stowarzyszenie Aktywne Choszczno obiecało
pomoc w organizacji biegu i trudno byłoby mi to pogodzić &ndash; tłumaczy.
Drugim bohaterem opisywanego półmaratonu został choszcznianin MATEUSZ LEŚNIAK
(na zdjęciu), który w kategorii mężczyzn zajął drugie miejsce. Jego
start, a jeszcze bardziej wynik jaki osiągnął, wychwalała S. Telatyńska.
Tu wystarczy tylko przytoczyć, że Mateusz dwa lata temu przebiegł ten
półmaraton w czasie 1:33:18, a wczoraj pobił ten wynik o prawie 16 minut
(1:17:21)! Znawcy tematu doskonale wiedzą, że taki wyczyn spokojnie
nazwać można..., krokiem w biegowy kosmos.
Wspomnieliśmy też, że w biegu tym wystartowała grupa biegaczy z Choszczna i
warto podkreślić, że w stawce prawie dwóch tysięcy biegaczy, którzy
przekroczyli linie mety, byli również: KAMIL DZIETCZYK, LESZEK WERAKSO, MIROSŁAW FLIS, PIOTR
WASIELEWSKI, MATEUSZ PRUSEK, DAWID BORKOWSKI, MIROSŁAW PAŃCZYK, SŁAWOMIR WARELIŚ i
TERESA SIWKO.
Jeszcze bardziej cieszy fakt, że w tej chwili na liście startowej do
Choszczeńskiej 10 znajduje się już ponad 100. biegaczy z Choszczna. To
dopiero będzie rekord.
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