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W pierwszą niedzielę wakacji odbyło się w Lubartowie XII Miejskie Święto  Roweru. Już o
godzinie ósmej na trasę wyjechali pierwsi miłośnicy  rekreacji rowerowej. Uczestnicy pokonywali
siedemnastokilometrową rundę -  Lubartów ul. Gazowa - Nowodwór - Kozłówka - Skrobów -
Lubartów.  Tradycyjnie, każdy kto przynajmniej raz przejechał  tę trasę otrzymał  pamiątkowy
dyplom oraz okolicznościową koszulkę. W imprezie wzięła  udział rekordowa liczba uczestników
- 1561 osób.

  

  

Bardzo cieszy fakt, że w naszym mieście jest tak wielu  zwolenników zdrowego, aktywnego
wypoczynku. W święcie brali udział  goście z Warszawy, Kielc, Łodzi, Kłodzka, Zakopanego
oraz z całej  Lubelszczyzny.Rekordzistą tegorocznego święta był Kamil Głowacki z  Lubartowa.
Przejechał on 238 km /14 rund/. Niewiele mniejszy dystans,  bo 221 km pokonał pochodzący z
Kielc - Paweł Wójcicki.A pośród pań  Renata Prokopowicz /153 km/ oraz Małgorzata Domańska
/119 km/ obie z  Lubartowa. Łącznie wszyscy uczestnicy przejechali 54802 km. Nad 
bezpieczeństwem uczestników czuwali funkcjonariusze Komendy powiatowej  Policji w
lubartowie pod dowództwem kom. Waldemara Sławińskiego.  Policjanci wspierani przez
strażaków z OSP dyżurowali na niebezpiecznych  skrzyżowaniach. Zdarzało się również, że
upominali niesfornych rowerzystów.Ważnym  punktem imprezy były konkursy sprawdzające
znajomość przepisów o ruchu  drogowym. Najwyższym poziomem wiedzy w tej dziedzinie
wykazał się  Krzysztof Pszczoła /I miejsce/, Michał Oleksiński /II miejsce/ i  Marek Nowakowski
/III miejsce/. Najsprawniejszy na torze przeszkód  okazał się  najmłodszy wśród uczestników
konkursu - Andrzej  Wróblewski.  Jedyną dziewczynką, która odważyła się spróbować  swych sił
w  zmaganiach na torze była Kaja Sowińska.Ogromne emocje wzbudziło  losowanie trzech
rowerów górskich oraz innych atrakcyjnych nagród  ufundowanych przez sponsorów /jeden
rower ufundowany został przez  MKTR"RELAKS"/. W najbliższym czasie na ręce władz
województwa, powiatu  lubartowskiego oraz miasta Lubartowa złożona zostanie petycja
podpisana  przez 962 uczestników XII Święta Roweru. Apelują oni o budowę ścieżek 
rowerowych. Organizatorzy są ogromnie wdzięczni wszystkim, dzięki którym  możliwe było
przeprowadzenie tej imprezy.

  

 Podziękowania należą się sponsorom, którzy finansowo i rzeczowo wsparli  święto -
szczególnie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz PZU S.A.
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