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„Jesteśmy głęboko przekona-

ni, że nieprawidłowości i narusze-

nia, o których mowa w pozwie, 

stały w sprzeczności z zasadami 

konkurencji, doprowadzając do 

podjęcia decyzji, która nie leży  

w najlepszym interesie Sił Zbroj-

nych RP, polskiego sektora lotni-

czego oraz polskich podatników. 

Spółka złożyła pozew, gdyż ma 

poczucie, że jest to winna rów-

nież swoim pracownikom, których 

interes jest zagrożony ze wzglę-

du na oczywiste skutki przemy-

słowe podjętej decyzji” – poin-

f o rmowa ł  PZL Świdn ik  

w czerwcu, kiedy to firma złoży-

ła pozew. Od tego czasu nie 

zmieniła stanowiska.  

Ówczesne kierownictwo 

MON zapewniało, że cała pro-

cedura przetargowa przebiegła 

prawidłowo, ale PZL Świdnik 

nie zgadzały się zarówno z za-

pewnieniami, jak i decyzją dys-

kwalifikującą oferowany śmigło-

wiec AW-149. W ocenie PZL 

Świdnik żadna z ofert nie speł-

niała wymogów formalnych. 

Jak przypomina Nasz Dzien-

nik, PZL Świdnik, już w toku po-

stępowania przetargowego, pi-

semnie informowały Inspektorat 

Uzbrojenia MON o dostrzeżo-

nych naruszeniach w postępowa-

niu przetargowym, a 11 maja 20-

15 r. firma wysłała pismo przed-

procesowe do Ministra Obrony 

Narodowej i Inspektoratu Uzbro-

jenia, podsumowując naruszenia 

i nieprawidłowości. Niestety 

wszystkie monity pozostawały 

Przetarg na śmigłowce dla wojska  

do poprawki? 

W miniony piątek (29 stycznia br.) przed Sądem Okręgowym  

w Warszawie rozpoczął się proces, jaki PZL Świdnik wytoczyły 

Inspektoratowi Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Za-

rząd spółki chce unieważnienia przetargu na śmigłowiec wieloza-

daniowy dla polskiej armii. 

bez odpowiedzi. Biorąc pod uwa-

gę materię, jaka jest przedmio-

tem postępowania, i fakt, iż doku-

mentacja przetargowa jest objęta 

tajemnicą, proces toczy się 

z wyłączeniem jawności, a udział 

w rozprawie wzięły tylko strony 

postępowania oraz ich pełnomoc-

nicy. 

Kolejna rozprawa odbędzie się 

w drugiej połowie marca. Przypo-

mnijmy, że ostateczna decyzja 

jeszcze nie zapadła. Trwają ne-

gocjacje offsetowe, również kie-

rownictwo MON analizuje szcze-

gółowo poszczególne etapy prze-

targu. 

oprac. Agnieszka Kosierb 

foto: www.pzl.swidnik.pl 
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Centrum Onkologii Ziemi Lu-

belskiej nie ma ostatnio dobrej 

passy. Ciągle boryka się z pro-

blemami finansowymi, których 

główną przyczyną jest brak ko-

dów resortowych oddzielnych dla 

chirurgii nowotworów. W lipcu 

2015 r. związkowcy z COZL pro-

testowali przed Urzędem Mar-

szałkowskim w Lublinie. Wów-

czas podpisano 

porozumienie, na 

mocy którego miało 

dojść do połączenia 

szpitala onkologicz-

nego ze szpitalem 

Jana Bożego. 

W ubiegły czwar-

tek (28 stycznia br.) 

firma audytowa 

przedstawiła efekt 

swojej pracy, której 

celem było spraw-

dzenie, czy połączenie dwóch 

szpitali jest prawnie możliwe i jak 

je przeprowadzić, żeby uzyskać 

jak najlepsze efekty ekonomiczne, 

zapewniając bezpieczeństwo zdro-

wotne. Zdaniem audytora połącze-

nie jest bardziej potrzebne COZL 

niż Janowi Bożemu, bo wówczas 

onkologia zyska kontrakty mniej-

szego szpitala. Niestety, w wyniku 

tej fuzji pracę może stracić ponad 

550 osób. 

Z kolei Marszałek Wojewódz-

twa Lubelskiego, Sławomir So-

snowski, odpowiedzialnością za 

trudną sytuację centrum onkolo-

gicznego obarcza jego dyrekcję. 

Zarzuca kierującym szpitalem, że 

bez potrzeby zatrudnili ponad 

300 osób, bez zgody organu 

nadrzędnego, jakim jest urząd 

marszałkowski. 

W odpowiedzi na te zarzuty, 

„Solidarność” COZL wraz z Za-

rządem Regionu Środkowo-

W s c h o d n i e g o  N S Z Z 

„Solidarność”, wystosowała ko-

munikat, w którym czytamy, że: 

„na zatrudnienie kadry niezbęd-

nej do realizacji procesu rozbu-

dowy i modernizacji COZL, trwa-

jącego od 2008 r., wielokrotnie 

wyrażali zgodę zarówno Marsza-

łek Województwa Lubelskiego, 

jak i Wojewoda, więc nie odbyło 

się to bez zgody i wiedzy Zarzą-

du Województwa Lubelskiego, 

jak twierdzono podczas obrad 

Sejmiku. Odbyło się to również 

za zgodą LOW NFZ oraz Mini-

sterstwa Zdrowia, jak również 

Ministerstwa Rozwoju Regional-

nego (MRR) i Ministerstwa Finan-

sów (MF). Wszystkie pisma, rów-

nież i te o potrzebach zatrudnie-

nia, były do tych podmiotów kie-

rowane i nigdy Marszałek ani Za-

rząd nie odpowiedzieli negatyw-

nie i nie zakazali w/w działań. 

Wszystkie dokumenty były podpi-

sywane na bieżąco i nie kwestio-

nowane. Nigdy nie było zakazu 

kontynuacji ze strony Marszałka  

i Zarządu Województwa Lubel-

skiego rozpoczętego procesu 

rozbudowy, w tym zatrudnienia.” 

Podkreślają również, że za-

trudnienie 327 osób uzasadnia 

gwarancja finansowania nowo 

utworzonych oddziałów, sformu-

łowana w piśmie z dnia 

2.10.2008 r., podpisanym przez 

p.o. Dyrektora Lubelskiego Od-

działu Wojewódzkiego NFZ, An-

drzeja Kowalika. Warunkiem było 

wypełnienie przez COZL obliga-

toryjnych zapisów kontraktowa-

nia, które zostały dotrzymane. 

Ponadto związkowcy wyja-

śniają, że nieprawdą jest, że no-

we zakresy chirur-

giczne w COZL ma-

ją charakter ogól-

noprofilowy. Są to 

chirurgie nowotwo-

rów, a ich ogólne 

nazwy wynikają  

z braku w Polsce 

kodów resortowych 

oddzielnych dla chi-

rurgii nowotworów  

i tak na przykład: 

chirurgia nowotwo-

rów głowy i szyi nazywa się oto-

rynolaryngologią, itd. 

– Audytor, Pan Jakub Szulc, 

mówiąc o możliwości finansowa-

nia nowych zakresów w COZL, 

odniósł się tylko do konkursów 

ofert, a wiemy, że mogą być ro-

kowania i cesje. Zgodnie z usta-

wą o świadczeniach zdrowotnych 

finansowanych ze środków pu-

blicznych, art. 148 nakazuje, aby 

przy wyborze oferty brano pod 

uwagę kompleksowość i dostęp-

ność udzielanych świadczeń,  

w przypadku COZL, onkologicz-

nych – czytamy w komunikacie. 

 „Solidarność” z COZL doma-

ga się konsultacji społecznych 

oraz przedstawienia problemu na 

forum Wojewódzkiej Rady Dialo-

gu Społecznego. 

Pełna treść komunikatu do-

s t ę p n a  n a  s t r o n i e 

www.solidarnosc.org.pl/lublin 

Agnieszka Kosierb 

500 osób na bruk – fuzja onkologii  

i „Jana Bożego” w Lublinie 
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Aż 84 proc. umów-zleceń jest 

podpisywanych, ponieważ pracują-

cy nie mają innego wyboru –  wyni-

ka z badania GUS. Do tego poło-

wa samozatrudnionych pracuje 

najemnie w miejscu i czasie wy-

znaczonym przez pracodawcę.   

Eksperci GUS, opracowując 

wyniki badania „Pracujący  

w nietypowych formach zatrud-

nienia" wyliczyli, że podczas 

pierwszych 9 miesięcy 2014 r. 

co najmniej milion osób (czyli 

minimum 6,9 proc. wszystkich 

pracujących) wykonywało pracę 

zarobkową w oparciu o inną for-

mę umowy o pracę niż umowy 

objęte Kodeksem pracy. Chodzi 

tu o umowy-zlecenia, umowy  

o dzieło oraz tzw. samozatrud-

nienie, czyli świadczenie usług 

przez osobę prowadzącą wła-

sną działalność gospodarczą. 

Dla ok. 2/3 tej grupy wykonywa-

na praca była główną, w tym  

w zdecydowanej większo-

ści, jedyną pracą zarobko-

wą w tym czasie, informuje 

portal nowyobywatel.pl.  

Najpopularniejszą formą 

zatrudnienia jest praca wy-

konywana w oparciu o umo-

wę-zlecenie – dotyczy ona 

aż 65,7 proc. ogółu omawianej 

grupy. Samozatrudnieni w ra-

mach umowy o świadczenie 

usług stanowili 16,1 proc. Dla 

przeważającej liczby osób praca 

w oparciu o takie umowy nie była 

ich dobrowolnym wyborem.  

W przypadku umów-zleceń aż 

84,3 proc. pracujących nie miała 

innego wyboru (w przypadku po-

zostałych umów cywilnopraw-

nych było to 65,4 proc.).   

W przypadku 51,3 proc. samo-

zatrudnionych pracodawca uza-

leżnił powierzenie im pracy od 

założenia przez pracowników 

działalności gospodarczej.  

GUS o nietypowych 

formach zatrudnienia 

– Pracownicy w Polsce są 

zniewalani poprzez nieludzką 

pracę, poprzez umowy śmiecio-

we, poprzez różne formy zatrud-

nienia – mówi Piotr Duda, lider 

NSZZ „Solidarność" – Absurdal-

ne tłumaczenia poprzedniej wła-

dzy, że uelastycznienie obniży 

bezrobocie to rządowa bajka. 

Wystarczy spojrzeć na przykład 

Włoch czy Hiszpanii, gdzie popu-

larne są elastyczne formy zatrud-

nienia. Stopa bezrobocia w tych 

krajach jest rekordowo wysoka – 

dodaje szef Związku. 

www.solidarnosc.org.pl 

foto: www.solidarnosc.gda.pl 

Wszystkich zainteresowanych historią Lublina zapraszamy do 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, przy  

ul. Narutowicza 4. 

Złoty wiek Lublina 
W ramach akcji „700 lat mia-

sta Lublina  spotkania z historią" 

Towarzystwo Biblioteki Publicz-

nej im. Hieronima Łopacińskiego 

przygotowało cykl wykładów  

o naszym mieście. Spotkania  

z historykami odbywają się raz  

w miesiącu. Najbliższy wykład – 

11 lutego br., o godz. 17.00 – wy-

głosi dr Grażyna Jakimińska – 

historyk, muzealnik i dyplomowa-

ny kustosz. Będzie opowiadała  

o Złotym Wieku naszego piękne-

go Lublina. Zapraszamy wszyst-

kich do Galerii Biblioteki! Wstęp 

wolny.  

Projekt jest realizowany przy 

pomocy finansowej Miasta Lu-

blin.  

Red. 

foto: www.bip.lublin.eu 
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Zwycięstwo niezależnej myśli 

w postaci narodzin masowego 

ruchu społecznego i powstania 

Związku, dało nam, w pamiętnym 

roku 1980, nadzieję, a także im-

puls do działania w sferze spo-

łecznej, niedostępnej w czasach 

„władzy ludowej”. 

W 2015 r. minęło 35 lat od po-

wstania Niezależnego Samorząd-

nego Związku Zawodowego 

„Solidarność” w KUL. Działalność 

Związku na Uniwersytecie była  

i jest niezwykle ważna, nie tylko ze 

względu na jej wymiar związkowy. 

Stworzyła ona możliwości szersze-

go dotarcia do społeczeństwa pol-

skiego z tym, co oprócz bogactwa 

badań naukowych, osiągnięć dy-

daktycznych i sukcesów w działal-

ności krajowej i zagranicznej na-

szych profesorów i studentów było 

zawsze specyfiką 

KUL.  

Przy tak ważnej 

okazji nie sposób 

nie przypomnieć 

udziału KUL w po-

wstaniu i trwaniu 

NSZZ „Solidarność”. 

O tym właśnie opo-

wiadają dr Janina 

Gawrysiakowa i Mał-

gorzata Józwik  

w publikacji „NSZZ 

„Solidarność” w Ka-

tolickim Uniwersyte-

cie Lubelskim 1980-

2010”.  Dr Gawrysia-

kowa zwróciła uwagę, że archi-

walia, będące podstawą napisa-

nia książki, były trudne do zbada-

nia. Bardzo często były to doku-

menty zapisane na tzw. przebit-

ce, a więc niewyraźne i trudne do 

dokładnej interpretacji. W wielu 

obszarach działania Związku pro-

wadzone były praktycznie w wa-

runkach konspiracyjnych. Tu mo-

gły pomóc relacje naocznych 

świadków, ale nie do wszystkich 

udało się dotrzeć. Stąd niektórzy 

być może nie znajdą w książce 

wszystkiego, czego oczekiwali. 

Ale na uroczystym spotkaniu 

można było powspominać tamten 

czas i uzupełnić wiedzę o tych 

latach wolności i nadziei. 

Ks. bp Kazimierz Ryczan opo-

wiadał o dniach powstawania Ko-

mitetu Założycielskiego i entuzja-

zmie, działających w nim ludzi. 

Wzruszeń nie dało się ukryć. To 

był dla wielu piękny czas, choć 

niekiedy bardzo trudny i drama-

tyczny. W nurt wspomnień włą-

czył się prof. dr hab. Czesław 

Deptuła. Mówił o ludziach 

„Solidarności”. Nie sposób wy-

mienić ich wszystkich. Śp. Ewa 

Jabłońska-Deptułowa była nie-

zwykle zaangażowana w ideę 

Solidarności. Inni, jak śp. prof. dr 

hab. Łukasz Czuma, ks. dr Woj-

ciech Danielski, ks. prof. dr hab. 

Mieczysław 

Brzozowski, ks. prof. dr hab. 

Zdzisław Chlewiński, ks. prof. dr 

hab. Władysław Prężyna, o. dr 

Piotr Kyć czy o. prof. dr hab. Ivo 

Zieliński wspierali związek swoją 

wiedzą i autorytetem. 

Inni uczestnicy spotkania 

wspominali ważne zadania, reali-

zowane w ramach Komisji Uczel-

nianej. Norbert Wojciechowski, 

człowiek wielu funkcji i ogromne-

go entuzjazmu, przypomniał, jak 

ważna była w tamtym czasie rola 

Zakładu Małej Poligrafii KUL, któ-

rej był kierownikiem. Dramatycz-

ne to były 

p rzeżyc ia . 

Miłe było to, 

że relacji słu-

chali bardzo 

młodzi ludzie, studenci w y -

działu historii na uniwersytecie. 

Dla nich to była niecodzienna 

lekcja.  

Alina Rynio, wieloletnia wice-

przewodnicząca i przewodnicząca 

Komisji, opowiedziała o czasach 

tzw. powtórnej rejestracji Związku 

na KUL oraz o codziennym funk-

cjonowaniu Komisji Uczelnianej  

i Biura Solidarności. Jak zapewni-

ła, w trakcie długoletniej działalno-

ści w „Solidarności”, wielokrotnie  

i na różne sposoby, doświadczała 

„zwyciężania zła dobrem” i czynie-

nia rzeczy niemożliwych możliwy-

mi. Wymagało to jednak 

nowego patrzenia 

na rzeczywistość  

i dostrzegania 

znaków, któ-

rych nikt 

wcześniej nie 

zauważył, wyj-

ścia poza siebie  

i kochania prawdy 

bardziej niż same-

go siebie. 

Nie można zapo-

minać o lu-

dziach, którzy 

tak wiele poświę-

cili „Solidarności” 

w KUL –  śp. 

prof. dr Edward Zwolski, Anna 

Truskolaska, Maria Porębaj-

Kunowska, prof. dr Krystyna 

Stańczakowa, prof. dr Ewa Ba-

rańska, dr Krystyna Szpanbru-

ker, prof. Adam Biela czy nieza-

pomniana Pani Klaudia Chle-

wińska i jeszcze wielu innych, 

wspomagających Komis ję  

w czasach reaktywacji związku. 

Było wielu wspaniałych prze-

wodniczących m.in. dr Andrzej 

Juros, prof. dr Alfons Pilorz czy 

dr Tomasz Ożóg, wiceprzewod-

niczących i sekretarek Komisji 

Święto KUL-owskiej „Solidarności” 
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Uczelnianej. Trudno wyobrazić 

sobie funkcjonowanie Uczelnia-

nej Komisji bez pracy biura  

i pełniących w nim nieocenioną 

rolę fantastycznych kobiet, któ-

re muszą znać się na wszyst-

kim. 

O czasie starań o powtórną 

rejestrację mówił także Andrzej 

Juros. Mimo oporu władz, reje-

stracja się powiodła, dzięki 

wsparciu działaczy naszego 

Związku przez mec. Piotra An-

drzejewskiego i mec. Tomasza 

Przeciechowskiego. 

Były również trudne sprawy 

dla Komisji i władz uniwersytec-

kich. Współtworząca Związek  

w KUL w 1980 r. Irena Gębura, 

wówczas pracownik TN KUL, 

przypomniała czas strajku pra-

cowników Towarzystwa Nauko-

wego KUL, który dla Komisji 

Uczelnianej był niezwykle trud-

ny. Organizacja związkowa mu-

siała się wykazać umiejętnością 

łagodzenia sporów. I tę próbę, 

dzięki właściwym osobom  

w ówczesnym Zarządzie, Orga-

nizacja przeszła pozytywnie. 

To, czego nie da się zapomnieć 

z tamtych lat, to niezwykła wia-

ra w to, co się robiło, entu-

zjazm, pewien rodzaj odwagi  

i wiara w sens społecznego 

działania.  

Najbardziej zasłużeni związ-

kowcy otrzymali pamiątkowe me-

dale z rąk  Przewodniczącego 

Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ „Solidarność” Mariana Kró-

la i Przewodniczącej Regionalnej 

Sekcji Oświaty i Wychowania Te-

resy Misiuk.  

Wspominający swoją 35-letnią 

działalność w „Solidarności” KUL 

dali odczuć słuchaczom, że bar-

dzo cenią sobie doświadczenie 

osobistego udziału w budowaniu 

narodowej tożsamości. Podkre-

ślali, że na jakość związku pracu-

ją wszystkie osoby, które go two-

rzą. Zaangażowanie w działal-

ność związkową, która ma  

u podstaw pomoc ludziom słab-

szym, służy dobru nie tylko poje-

dynczych osób, ale i miejsc,  

w których żyją i pracują. Dlatego 

si lny Związek  Zawodowy  

w Uczelni, czy w innym zakła-

dzie pracy, to w dużej mierze 

gwarancja poszanowania czło-

wieka, jego praw pracowni-

czych, godności pracy i spra-

wiedliwości. Ludzie, dla których 

związek zawodowy jest nieroze-

rwalną częścią ich życia, wierni 

odwiecznym ideałom, chętnie 

dzielący się swoją wiedzą  

i spieszący innym na pomoc, 

nie mają wątpliwości, że taka 

struktura jest potrzebna oso-

bom zatrudnionym w KUL, tak-

że tym, którzy do związku nie 

należą. 

NSZZ „Solidarność”, oprócz 

wypełniania funkcji statutowych, 

niesie ze sobą wspomnienie 

„pokojowej rewolucji”, która uwolni-

ła Polskę od nieludzkiego systemu 

zniewolenia. Niesie pamięć ludzi, 

dzięki którym odzyskaliśmy wol-

ność i nauczyliśmy się odróżniać 

dobro od zła. To dzięki ludziom, 

żyjącym na co dzień solidarnością, 

doświadczamy męstwa, godności  

i uczciwości. Na własne oczy mo-

gliśmy zobaczyć, jak wysoką cenę 

płaci się za dar odzyskiwanej wol-

ności. Świadectwa św. Jana 

Pawła II, bł. ks. Jerzego Popie-

łuszki, Anny Walentynowicz i tylu 

im podobnych, odnoszą się z tą 

samą mocą do naszego „dzisiaj”, 

z jaką odnosiły się do naszego 

„wczoraj”. Walka dobra ze złem 

jest nadal aktualnym wyzwaniem 

dla nas wszystkich.  

Irena Gębura, Alina Rynio 

Czy wiesz, że ... 

W lutym mijają 72. lata od be-

stialskiej pacyfikacji wsi Borów, 

Łążek Zaklikowski, Wólka Szczec-

ka i Szczecyn w powiecie kraśnic-

kim, przeprowadzonej przez for-

macje niemieckie i ukraińskie. Po-

wodem tej eksterminacji było naj-

prawdopodobniej wsparcie, jakie-

go miejscowa ludność udzielała 

partyzantom Narodowych Sił 

Zbrojnych. Główne uderzenie 

Wehrmachtu, żandarmerii, jedno-

stek SS oraz policji ukraińskiej zo-

stało skierowane w Borów, okre-

ślany wówczas mianem „stolicy” 

NSZ. W godzinach przedpołudnio-

wych 2 lutego 1944 roku otoczona 

wieś została ostrzelana ogniem 

granatników i działek przeciwpan-

cernych, co doprowadziło do zapa-

lenia się wielu zabudowań. Potem 

oprawcy wkroczyli do Borowa 

przeszukując domostwa i mordu-

jąc mieszkańców. Jak wspomina, 

ocalały z masakry, ks. Władysław 

Stańczak: „Wieś została spalona 

prawie cała, pozostał kościół para-

fialny, młyn i 5 domów. Zginęło 

około 200 osób, w tym ksiądz pro-

boszcz Stanisław Skulimowski, 

kierownik szkoły Tadeusz Pra-

czyński i wiele innych osób, prze-

ważnie starcy, dzieci i kobiety. Na-

pastnicy w czasie akcji strzelali do 

wszystkich, których spotkali. Zabi-

tych wrzucali do ognia, a nawet 

mówiono, że zamykali ludzi w do-

mach i podpalali. Inwentarz z całej 

wsi zrabowali Niemcy wspólnie  

z Ukraińcami. Kościół z tabernaku-

lum został zbezczeszczony”.  

Współcześnie historycy spraw-

dzają poszlaki mówiące o tym, że 

pacyfikacja była zainspirowana 

przez komunistyczny donos do 

Niemców na NSZ. Należy wyraź-

nie zaznaczyć, że społeczność 

Borowa i powiązane z nią silne 

zgrupowanie konspiracji narodo-

wej stanowiło poważne zagrożenie 

dla prosowieckiej działalności bo-

jowników Mieczysława Moczara, 

wówczas dowódcy Okręgu II Lu-

belskiego Armii Ludowej. 

oprac. Marcin Paluch 
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Fundacja  

„Ruchu Solidarności Rodzin” 

 

21-109 Lublin, ul. Królewska 3 

tel. 81/53 208 11 wew. 26,  

fax. 81/53 233 01 

e-mail:  

fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl 

 

Organizacja Pożytku Publicznego 

Nr KRS 0000088689 

 

Konto:  

Bank Pekao SA III O/Lublin 

88 1240 2382 1111 0000 3895 8209 

 

To tylko 

1 % 

a tyle dobrego można uczynić 

 

Zadbaj, aby Twoje podatki  

zostały należycie wykorzystane! 

 

Ty decydujesz! 

 

Więcej informacji:  

http://www.solidarnoscrodzin.pl/jeden-procent.html  

Zaczęły się już przygotowania do kolejnej 

edycji Biegu Solidarności. W tym roku wszystkich 

chętnych zapraszamy na start 4 czerwca. 

Przypominamy, że Bieg składa się z dwóch 

imprez sportowych.  

XXIV Bieg Solidarności 

„Lubelski Lipiec 1980” 

Bardziej doświadczonych biegaczy zachęcamy 

do wzięcia udziału w 4. PKO Półmaratonie 

Solidarności. Ponad 21-kilometrowa trasa wiedzie 

od Świdnika do Lublina. Zapisy już trwają! Do 27 

maja 2016 r. zgłoszenia przyjmowane są za 

poś redn ic twem por ta lu  in terne towego 

www.datasport.pl lub za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie 

internetowej www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl. Od 

30 maja 2016 r. zarejestrować się można osobiście 

w biurze zawodów. Do końca marca wpisowe 

jedynie 50 zł. 

W i ę c e j  i n f o r m a c j i  n a  s t r o n i e 

www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl i na naszym profilu 

n a Facebooku.    

W ramach biegu ulicami Lublina VIP-

y oraz młodzież i dzieci z 

Lubelszczyzny wystartują na 2-

k i l o m e t r o w ą  t r a s ę  

z ul. Królewskiej. Meta będzie 

przy stadionie MOSiR Lublin,  

al. Zygmuntowskie 5. Dla 

najmłodszych przewidziano 

Bieg Krasnali (150-300 m) oraz 

Bieg Młodzików (350 m) na płycie 

stadionu MOSiR. Wszystkich, którzy 

zechcą rywalizować na ulicach Lublina zapraszamy 

do biura zawodów od 4 do 31 maja 2016 r. Mile 

widziane zgłoszenia grupowe ze szkół i uczelni! 

W i ę c e j  i n f o r m a c j i  n a  s t r o n i e 

www.solidarnosc.org.pl/lublin w zakładce Bieg 


