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Spełniły się oczekiwania organizatorów co do liczby uczestników XIII Święta Roweru, które 2
lipca odbyło się w Lubartowie. 2145  miłośników dwóch kółek - to rekordowy wynik imprezy, a
uczestnicy z wielu miast  Polski i z zagranicy mogą tylko potwierdzić rozmiar i ponadlokalność 
tego święta. Oprócz mieszkańców Lubartowa i okolic przybyli rowerzyści z  Puław, Lublina, Ryk,
Warszawy, Kielc, Łodzi oraz zagraniczni goście z  Litwy, Ukrainy , a nawet z USA. Na
tegoroczny rajd rekordową liczbę  uczestników przyciągnęły przede wszystkim nagrody /m.in.
trzy rowery górskie/ i liczne atrakcje - pamiątkowa koszulka, dyplom uczestnictwa,  miska
pysznej grochówki, czy perspektywa wylosowania licznych nagród na  pewno zmotywowała nie
jednego do pokonania chociaż jednej rundy trasy.  Rekord to 15 rund - a pobił go Paweł
Wójcicki z Kielc 272 km. Równie  dobry okazał się Szczepan Dziewulski, który pokonał 14
okrążeń /255 km/.  Renata Prokopowicz /9 rund/- już kolejny raz była faworytką wśród  kobiet, a
tuż za nią Marta Marzec /7rund /. Na nagrodę i wyróżnienie  zasłużył także najstarszy i
najmłodszy uczestnik. Wielkie brawa należą  się 3 - letniej Julii Aftyka, Ani Rogali, Zuzannie
Sternik, Kubie  Biłgoraj, Zuzannie Serwin oraz 79 - letniemu Marianowi Malesie i  Bolesławowi
Turowskiemu. Niezapomniano również o najliczniejszych  rodzinach, które wyruszyły na trasę.
Państwo Wiąckowie i Lipscy  sześcioosobowym składem w tej kategorii przebili wszystkich. Na 
szczególne wyróżnienie zasługuje także Zenon Ozon, który jako osoba  niepełnosprawna
pokonał rundę na wózku inwalidzkim. Przemierzaniu  rowerowych kilometrów towarzyszyły
konkursy ze znajomości przepisów  ruchu drogowego, rowerowy tor przeszkód, znakowanie
rowerów oraz występy  artystyczne. Na scenie pojawili się artyści z MDK, grupa taneczna z SP 
nr3, soliści z I LO z zespołem muzycznym, a także goście zagraniczni -  artyści z Raseiniai.
Szczególnym zainteresowaniem cieszył się pokaz  trialu wykonany przez członków koła "Kolesa
 Witrow" z Ukrainy.  Uczestnicy Swięta Roweru przejechali razem trasę liczącą 65654km. 
Organizatorzy Święta Roweru Janusz Pożak /MKS Lewart/, Tadeusz  Matwiejczyk /MKTR
"RELAKS"/ oraz Jakub Wróblewski dziękują wszystkim  uczestnikom imprezy za aktywny udział
w imprezie, licznym  wolontariuszom, szczególnie członkom Relaksu i pracownikom firmy Luvi
za  duży wkład pracy w przygotowaniu tego święta.

  

  

Szczególne podziękowania należą się licznym sponsorom a w szczególności: Bankowi
Gospodarki Żywnościowej, Polskiemu Związkowi Kolarskiemu,  Autokomisowi "Czarny Kot",
władzom miasta Lubartów i powiatu  Lubartowskiego, PZU SA, firmom Betax, Vendo, Hovet,
drukarni DAKO,  Trykacz, VIP, Nałęczowianka, Stella Pack, Gaspol, Wibro - materiały 
budowlane, ZGK Lubartów, Technokolla, Merida, Hasa, Galerii Mody,  Artmex, ZE Lubzel SA,
MTS, MKTR "RELAKS". Organizatorzy zapowiadają, że  za rok szykuje się jeszcze większa
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impreza, a za dwa lata na jubileusz  XV lecia przewiduje się liczbę ponad 5000 tysięcy
uczestników i 15  rowerów do rozlosowania.

  

T.M.
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