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Pierwsi na mecie zameldowali 

się biegacze z Charytatywnego 

Biegu VIP.  Zwycięstwo w tej ka-

tegorii przypadło w udziale panu 

Łukaszowi Piskorkowi. Dzięki ich 

hojności już po raz trzeci będzie-

my mogli ufundować stypendium 

dla zdolnych dzieci z wielodziet-

nych rodzin. 

Zaraz po nich zmagania roz-

poczęli studenci oraz młodzież 

ze szkół ponadgimnazjalnych, 

gimnazjów, szkół podstawo-

wych, a także niepełnosprawni. 

Wszyscy oni rywalizowali na 

dystansie 2 km.  

I tak najlepsi wśród 

studentów w tym 

roku okazali się An-

gelika Skoczeń  

i Sylwester Lepiasz. 

Z kolei w rywalizacji 

szkół ponadgimna-

zjalnych pierwsi na 

mecie byli Kamil 

Oleszek oraz Julia 

Pleskaczyńska, na-

tomiast wyścig gim-

nazjalistów wygrali 

Szymon Gustaw  

Blisko 5000 gigantów 

24. Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”,  

4 czerwca br., zameldował się na mecie. W 18 

różnych kategoriach biegowych wystartowało 

blisko 5 tys. zawodników, z czego ponad 500 

osób pokonało trasę 4. PKO Półmaratonu Soli-

darności.  

i Natalia Zych. Wśród uczniów 

szkół podstawowych klas IV-VI 

najlepsi byli Patryk Pułajdowicz 

i Oliwia Zielińska. W tym roku 

bieg niepełnosprawnych wygrali 

Weronika Zaborek oraz Adam 

Bloch. 

Gdy na ulicach rywalizowali 

starsi koledzy i koleżanki, na płycie 
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stadionu Motoru w Lublinie rozpo-

częły się zawody Młodzików (klasy 

I-III szkoły podstawowej) oraz 

przedszkolaków. Trzeba zauwa-

żyć, że w tych kategoriach współ-

zawodnictwo jest na najwyższym 

poziomie. Nie było żadnej taryfy 

ulgowej dla rywali, a zwycięzcy  

z dumą odbierali nagrody na me-

cie. I tak wśród najmłodszych 

zawodników, w swoich katego-

riach, na mecie pierwsi meldowa-

li się: Bobasy – Dawid Omiotek, 

Śpiochy – Filip Waryszak, Skrza-

ty – Radomir Obarski, Krasnale – 

Tomasz Zgierski, klasa I SP – 

Grzegorz Ścioch, kl. II SP – Alek-

sandra Niezgoda, a w kl. III SP – 

Adam Zgierski. 

Ukoronowaniem 24. Biegu 

Solidarności był 4. PKO Półmara-

ton Solidarności. Metę w tej ry-

walizacji przekroczyło ponad 550 

zawodników. Pomimo upału, dali 

z siebie wszystko i wszyscy są 

zwycięzcami. Główne nagrody 

przypadły w tym roku zawodni-

kom z Kenii i to zarówno wśród 

pań, jak i wśród panów. 

Wszystkim, którzy zechcieli 

odpowiedzieć na nasze zapro-

szenie i wzięli udział w Biegu So-

lidarności serdecznie dziękujemy 

i gratulujemy. Bez Was, Drodzy 

Biegacze, nie byłoby tej imprezy.  

To razem z Wami rozpoczęli-

śmy uroczyste świętowanie 36. 

rocznicy „Lubelskiego Lipca 

1980” i już dziś zapraszamy Was 

na start w przyszłym roku –  

3 czerwca 2017 r. 

Wszystkie wyniki z sobotniego 

półmaratonu dostępne są na stro-

nie 4. PKO Półmaratonu Solidar-

ności, w zakładce WYNIKI. 

Natomiast wyniki pozostałych 

biegów są dostępne na naszej 

stronie interne-

towej, w za-

kładce Bieg 

Solidarności. 

 

Agnieszka   

Kosierb 
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24. Bieg Solidarności – fotorelacja 
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Domagają się, deklarowanego 

podczas kampanii wyborczej, 

anulowania umowy na zakup 

wielozadaniowego śmigłowca 

Caracal. 

– Z rosnącym niepokojem od-

notowujemy bierność rządu  

w realizacji Programu Moderniza-

cji Technicznej Polskich Sił Zbroj-

nych, szczególnie w zakresie za-

kupu śmigłowca wielozadaniowe-

go – czytamy w liście. 

Związkowcy przypominają  

w nim o zapewnieniach czoło-

wych polityków tworzących obec-

ny rząd, którzy deklarowali anulo-

wanie kontraktu z Airbusem i ulo-

kowanie zamówień w zakładach 

produkujących w Polsce. Roman 

Jakim, szef sekcji informuje, że 

MON nie prowadzi z krajowymi 

oferentami żadnych rozmów 

technicznych w tej sprawie  

i zwraca uwagę, że nadal obo-

wiązuje decyzja podjęta przez 

rząd PO-PSL. 

– Nie rozumiemy dlaczego – 

wbrew obietnicom – przetarg na 

śmigłowiec wielozadaniowy nie 

został anulowany, dlaczego Mini-

sterstwo Rozwoju nadal prowadzi 

wielokrotnie już przedłużane roz-

„Solidarność” przemysłu lotniczego:  

Domagamy się decyzji  

Czas mija, decyzji nie ma. Narasta rozgoryczenie i nieza-

dowolenie załóg firm lotniczych – piszą związkowcy z Sekcji 

Krajowej Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność” do pre-

mier Beaty Szydło i ministra obrony narodowej Antoniego 

Macierewicza.  

mowy offsetowe z Airbusem – 

piszą dalej związkowcy. 

Według „Solidarności” z prze-

mysłu lotniczego błędna jest kon-

cepcja zakupu jednej platformy 

śmigłowcowej, co ich zdaniem jest 

niekorzystne dla polskiej gospo-

darki i bezpieczeństwa państwa. 

Podają przykład katastrofy norwe-

skiego śmigłowca Super Puma, 

który jest siostrzaną konstrukcją do 

oferowanego Polsce Caracala. 

– Chcemy wierzyć, że dobra 

zmiana nadejdzie także w branży 

lotniczej, a słowo polityków, dane 

publicznie pracownikom i społe-

czeństwu, zostanie dotrzymane – 

napisali na koniec i dodali, że 

wiara już jednak nie wystarcza, 

domagamy się decyzji. 

www.solidarnosc.org.pl 

foto: www.pzl.swidnik.pl 
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Szczególne słowa wdzięczno-

ści panowie skierowali do wolon-

tariuszy, którzy licznie stawili się 

4 czerwca br., by wspierać biega-

czy i organizatorów. Bez nich nie 

byłoby możliwe przeprowadzenie 

tak dużej imprezy. 

Bieg Solidarności to także po-

czątek obchodów wy-

darzeń „Lubelskiego 

Lipca 1980”. Spotkanie 

z dziennikarzami było 

okazją do zaproszenia 

do udziału w uroczysto-

ściach, które w  bieżą-

cym roku zaplanowane 

są na 17 lipca 2016 r.  

i odbędą się na terenie 

dawnej lubelskiej Loko-

motywowni. Organiza-

torami są: Wojewoda 

Lubelski Przemysław 

Czarnek, Sekcja Krajo-

wa Kolejarzy NSZZ 

„Solidarność” oraz Re-

gion Środkowo-

Wschodni NSZZ 

„Solidarność”. Udział  

w uroczystościach  

i wsparcie organizacyj-

ne zapowiedzieli między innymi: 

Marszałek Województwa Lubel-

skiego Sławomir Sosnowski  

i Prezydent Miasta Lublin Krzysz-

tof Żuk, a honorowym patrona-

tem obchody objął Arcybiskup 

Lubelski Stanisław Budzik. 

Tradycyjnie pod Pomnikiem 

Doli Kolejarskiej odbędzie się 

uroczysta Msza św. i część ofi-

cjalna uroczystości, a po nich fe-

styn wraz z częścią artystyczną 

(lokalizacja zostanie podana 

wkrótce). 

Ponadto „Fundacja Ruchu 

Solidarności Rodzin” przygoto-

wała projekt, którego celem jest 

stworzenie portretu miasta Lu-

blina. W czerwcu uczniowie 

szkoły plastycznej w Lublinie 

(gimnazjum i liceum) oraz 

mieszkańcy Lublina będą malo-

wać wspólny obraz miasta. Za-

daniem artystów będzie poka-

zanie związków między falą 

strajków z lipca 1980 roku  

i współczesnym Lublinem   

w „Portrecie Miasta”. Wspólne 

malowanie odbędzie się   

w Ogrodzie Saskim. 

Bieg Solidarności rozpoczął obchody 

„Lubelskiego Lipca 1980” 

Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność” i Dyrektor Biegu Marek Wątorski, na specjal-

nej konferencji prasowej, podsumowali 24. Bieg Solidarno-

ści „Lubelski Lipiec 1980” i podziękowali wszystkim, którzy 

pomagali przy jego organizacji. 

W lipcu Fundacja zaprasza na 

piknik rodzinny z okazji Lubel-

skiego Lipca, do Ogrodu Saskie-

go. W programie między innymi: 

 animacje i zabawy dla dzieci  

i młodzieży, 

 pokazy i turnieje gier planszo-

wych, 

 konkurs wiedzy o Lubelskim 

Lipcu i PRL-u,  

 koncert lubelskich artystów, 

którzy zaśpiewają hity PRL  

w nowych aranżacjach. 

Na Krakowskim Przedmieściu 

pojawi się 50 flag związanych  

z 36. rocznicą „Lubelskiego Lip-

ca 1980”, w dniach 1-15 lipca. 

Na poszczególnych flagach za-

mieścimy kalendarium strajków 

z 1980 roku. W ten sposób infor-

macje, czym był Lubelski Lipiec, 

dotrą do kilkudziesięciu tysięcy 

mieszkańców i turystów, odwie-

dzających centrum Lublina. 

Agnieszka Kosierb 
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