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Konstancin-Jeziorna, 17 lutego 2020 r.
Dodajemy biegaczom energii! PSE sponsorem generalnym 40. Półmaratonu Wiązowskiego
PSE zostały sponsorem generalnym 40. Półmaratonu Wiązowskiego. Wydarzenie organizowane
przez Gminę Wiązowna oraz Klub Sportowy Advit Wiązowna to najstarszy, długodystansowy
polski bieg, który otwiera cykl biegowy tzw. Grand Prix Traktu Brzeskiego. Tegoroczna edycja
półmaratonu odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 23 lutego 2020 r.
Trasa 40. Półmaratonu Wiązowskiego przebiega przez tereny miejscowych lasów, pól i wiosek,
otaczających Mazowiecki Park Krajobrazowy. Zawodnicy pobiegną na trasie Wiązowna – Żanęcin –
Dziechciniec – Malcanów – Lipowo – Glinianka (nawrót) – Lipowo – Malcanów – Dziechciniec – Pęclin
– Duchnów – Wiązowna. Półmaraton i wydarzenia towarzyszące są skierowane zarówno do
zawodników uprawiających bieganie wyczynowe oraz amatorskie, jak i zawodników
niepełnosprawnych, młodzieży licealnej, dzieci ze szkół podstawowych, a nawet najmłodszych
miłośników sportu.
Do dyspozycji biegaczy będzie siedem tras. Poza głównym dystansem - 21,0975 km,
zawodnicy mogą rywalizować również na trasie Wiązowskiej 5-tki. Z kolei dzieci i młodzież spróbują
swoich sił w Małym Półmaratonie, Małym Ćwierćmaratonie, a także Biegu Krasnoludków. Start i meta
znajdą się przy Szkole Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie przy ul.
Kościelnej 20.
Na każdego, kto ukończy bieg, czeka pamiątkowy medal. Dodatkowe nagrody otrzyma trzech
najszybszych biegaczy na każdym dystansie. Organizatorzy przewidują, że w tegorocznej edycji
wydarzenia weźmie udział ponad 5 tys. osób.
PSE współpracują z gminą Wiązowna oraz Klubem Sportowym Advit Wiązowna już drugi rok. W 2019
r. firma po raz pierwszy została sponsorem generalnym półmaratonu. Na terenie wiązowskich sołectw
- Woli Duckiej, Woli Karczewskiej, Malcanowa, Dziechcińca, Pęclina, Duchnowa, Boryszewa i Kopek PSE realizują budowę dwutorowej linii 400 kV Kozienice-Miłosna. Dzięki inwestycji spółka będzie
mogła zapewnić niezawodne dostawy energii elektrycznej w północno-wschodniej i centralnej Polsce
oraz zapewnić bezpieczne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice w każdych warunkach.
Patronat honorowy nad 40. Półmaratonem Wiązowskim objęli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski
Komitet Olimpijski, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Wojewoda Mazowiecki oraz Marszałek
Województwa Mazowieckiego.
Szczegółowe informacje na temat biegu dostępne są na stronach www.wiazownapolmaraton.pl oraz
www.tuwiazowna.pl.
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***
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu
przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla
polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.
PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada
za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej
wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności
przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.
PSE jako właściciel ponad 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych
napięć, na terenach realizacji projektów inwestycyjnych oraz działań eksploatacyjnych uruchomiły
ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki. Działalność społeczna PSE koncentruje się na wspieraniu
projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w obszarze oświaty, ochrony
środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty te
mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.
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