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Komisja	 Międzyzakładowa	
NSZZ	„Solidarność”,	w	jednym	
z	 największych	 zakładów	 pro-
dukcyjnych	w	naszym	regionie,	
ma	 nowego	 przewodniczące-
go.	

18	 stycznia	 br.,	 podczas	
walnego	 zebrania	 delegatów,	
wybrano	na	 to	stanowisko	An-
drzeja	Kuchtę,	dotychczasowe-
go	 zastępcę	 przewodniczące-
go.	

Nowemu	 szefowi	 organiza-
cji	 zakładowej	 życzymy	 wie-
lu	 sukcesów	 i	 owocnej	 pracy	
związkowej.	

Zmiany w WSK!

Pracownicy	spółki	kapitałowej	„Protektor”	S.A.	zakończyli,	26	stycz-
nia,	trwający	25	dni	protest.	Pracodawca	porozumiał	się	ze	związka-
mi	zawodowymi	w	sprawie	dodatkowych	odpraw	i	podziału	środków		
z	Funduszu	Świadczeń	Socjalnych.	Pracownicy,	zwolnieni	29	grud-
nia	2011	r.,	otrzymają	dodatkowe	pieniądze,	a	poza	 tym	podpisane	
porozumienie	określa	również	zasady	współpracy	między	związkami	
zawodowymi	a	pracodawcą.

Szkoda	tylko,	że	wymagało	to	tak	zażartej	walki	i	poświęcenia	ze	
strony	pracowników.	Przecież	porozmawiać	można	było	na	samym	
początku…																																																												Agnieszka Kosierb

Jest porozumienie!

Koniec protestu w LZPS!
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Protestującym towarzyszyli związkowcy z „So-
lidarności” i OPZZ z całego regionu. Przynieśli 
ze sobą transparenty z napisami: „Żądamy prze-

ŻĄDAMY 
PRZESTRZEGANIA 

PRAWA!
Zwolnieni pracownicy LZPS sp. 

z o.o. wyszli 17 stycznia na ulice 
Lublina, by zamanifestować nie-
zadowolenie z postępowania za-
rządu spółki Protektor S.A.

strzegania prawa”, „Nie dla łobuzów”, „Bronimy 
godności pracowników” – Chcemy uświadomić 
mieszkańcom Lublina, że mogą wkrótce podzielić 
nasz los - mówił Marcin Szewc, szef „Solidarności”  
w zakładzie przy ul. Kunickiego.

Manifestacja miała charakter pokojowy, pro-
testujący przeszli chodnikami pod Urząd Wo-
jewódzki, by tam złożyć petycję do wojewody 
lubelskiego. Niestety, pani wojewoda nie miała 
czasu na spotkanie ze związkowcami, dlatego 
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pismo odebrał dyrektor generalny,  Jarosław 
Szymczyk. 

Kolejnym przystankiem były Komenda Wojewódz-
ka Policji oraz Prokuratura Apelacyjna. W imieniu 
komendanta do manifestujących wyszedł rzecznik, 
mł. insp. Janusz Wójtowicz. Natomiast pod proku-
raturą protestujący zostali całkowicie zlekceważe-
ni, a petycję musieli zostawić u portiera.

Przemarsz zakończył się pod bramą LZPS-u, 
gdzie przewodniczący regionalnego NSZZ „Solidar-
ność”, Marian Król podziękował wszystkim uczest-
nikom za wsparcie. – Przyszliśmy powiedzieć za-
rządowi, że będziemy konsekwentnie dążyć, by 
krzywdy pracowników LZPS zostały naprawione. 
Nie odpuścimy. Będziemy tu za tydzień i za mie-
siąc, jeśli będzie taka potrzeba – mówił.

W petycjach pojawiły się zarzuty dotyczące 
bierności oraz niedostatecznego zaangażowania  
w obronę praw pracowniczych i ściganie łamiących 
prawo władz Protektora. Porażająca okazała się 
obojętność przedstawicieli władz w naszym mie-
ście, którzy kompletnie zignorowali protestujących.  
Miałam nadzieję, że żyjemy w demokratycznym 
państwie prawa, w którym szanuje się obywateli. 
Natomiast okazuje się, że otacza nas jakaś specy-
ficzna, nowa odmiana totalitaryzmu, gdzie do gra-
nic absurdu rozrosła się oligarchia władzy, która 
gardzi zwykłym człowiekiem i prawem, a służby 
publiczne służą tylko wybrańcom.

Agnieszka Kosierb
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W świątecznym numerze Biuletynu prze-
czytałam dywagacje o tym, czy pracownik 
w dzisiejszych czasach jest jeszcze człowie-
kiem…i, niestety, nachodzą mnie smutne 
refleksje, że chyba jednak nie… Dlaczego, 
zapytacie Państwo? Już wyjaśniam. Naj-
pierw z mojego rodzimego podwórka. Otóż 
okazuje się, że jeśli jesteś tylko szeregowym 
pracownikiem, to twoim głównym zada-
niem jest słuchać poleceń i je wykonywać. 
Nieważne, że bardzo często na swojej ro-
bocie znasz się lepiej niż twój przełożony… 
Przecież on jest ważniejszy i z zasady wie 
lepiej. Koniec, kropka. Wszelka dyskusja jest 
absolutnie zbędna. Najwyżej potem zrobisz 
to jeszcze raz, tak, jak należy. Bo w re-
zultacie zwykle okazuje się, że to ty mia-
łeś rację, ale szef w życiu nie przyzna się 
do błędu, przecież to pracownik źle wyko-
nał swoje zadanie…No i wspomniana przez 

Okiem 
związkowca

TYLKO SZEF JEST 
CZŁOWIEKIEM?

„zaniepokojoną” asertywność bardzo by 
się przydała, tylko czy nie skończy się ona 
rozwiązaniem umowy o pracę? Chyba może 
być różnie…

Z drugiej jednak strony, jeśli będziemy 
siedzieć cicho, to będzie coraz gorzej. Jakoś 
tak się porobiło, że pracodawca uważa, że 
jeśli płaci pracownikowi pensję, to staje się 
właścicielem jego czasu, myśli, poglądów.  
A sytuacja na rynku pracy sprawia, że coraz 
częściej poddajemy się bezsensownym wy-
mysłom naszych szefów.

Nawet obserwując ostatnie wydarzenia 
w „Protektorze” dochodzę do wniosku, że 
zwykły człowiek kompletnie się dziś nie liczy. 
I, co straszniejsze, nie tylko dla pracodawcy. 
Sytuacja pracowników LZPS-u udowodniła, 
że można potraktować pracowników gorzej 
niż przedmioty i tak naprawdę nie ma moż-
liwości  powstrzymania pracodawcy. Prawo 
nie działa, władza się nie wtrąca, wszyscy 
generalnie ludzi mają w d…, przepraszam 
za wyrażenie, ale jak to inaczej ująć? Wszel-
kie działania trafiają w pustkę albo w mur 
obojętności…

Jak to zmienić? Szczerze mówiąc, nie 
wiem… Może metodą jest rozmowa z innymi 
pracownikami i próba dotarcia do rozsądku 
szefa? A może państwo macie jakieś sposoby? 
Chętnie się dowiem… A na razie pozostaje 
nam tylko uważać, by nagle nie okazało się, 
że w naszym życiu nie ma już nic poza pra-
cą…

~zaniepokojona II

Z  KOMISJI   KRAJOWEJ

NSZZ„Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawo-
dowych zdecydowały o zawieszeniu prac w zespo-
łach Komisji Trójstronnej (KT). Związki zorganizują też  
w najbliższym czasie wspólne akcje protestacyjne.

O tych planach poinformowali, 16 stycznia, na 
konferencji prasowej, szefowie „Solidarności” – Piotr 
Duda, OPZZ – Jan Guz i Forum ZZ – Tadeusz Chwał-
ka. Była to pierwsza w historii wspólna konferen-
cja prasowa liderów 3 reprezentatywnych central 
związkowych. Po raz pierwszy też 3 duże centrale 
związkowe zamierzają podjąć wspólnie tak zdecy-
dowane działania.

– Skończył się okres sielanki dla tego rządu. Z tym 
rządem trzeba rozmawiać tylko siłowo. Zawieszenie 
prac w zespołach Komisji Trójstronnych to tylko począ-
tek. Od dziś działamy wspólnie, to co temu rządowi  
w nowej kadencji się udało to to, że związki zawo-
dowe wspólnie starają się przeciwdziałać złu i jego 
arogancji – mówił przewodniczący KK Piotr Duda.

– Od 8 listopada Komisja Trójstronna nie ma prze-
wodniczącego. Pół roku nie było posiedzenia plenar-
nego i dzisiaj nie ma go kto zwołać. Na nasz apel, 
aby premier Donald Tusk przejął nadzór na KT, dosta-
liśmy odpowiedź, że za dialog społeczny odpowiada 

Będą protesty przed Euro 2012?
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premier Pawlak. Zwróciliśmy się 
więc do premiera Pawlaka o zwo-
łanie prezydium KT. Jedyną odpo-
wiedzią było spotkanie 5 stycznia  
w Ministerstwie Gospodarki, gdzie 
usłyszeliśmy od premiera Pawlaka, 
że jego mandat wygasł 8 listopa-
da w momencie złożenia rezygnacji  
z funkcji ministra w poprzedniej ka-
dencji. Od tego czasu premier nie 
powołał w skład KT przedstawicieli 
rządu i z tego grona nie wyznaczył 
przewodniczącego. Nie możemy 
skonsumować wypracowanych tam 
stanowisk, ponieważ posiedzenia 
plenarnego nie ma kto zwołać – 
wyjaśniał powody wycofania się 
z prac Komisji Trójstronnej Tadeusz 
Chwałka

– Nasz okręt – Polska tonie. Za 
burtą ponad 2 mln bezrobotnych. 
Kolejne 2 mln zostało zmuszonych 
do emigracji. Następne 2 mln pra-
cuje za głodową pensję, ponad 1 
mln pracuje na umowach śmiecio-
wych. Rząd porzucił już solidaryzm 
społeczny i dialog społeczny. Nikt 
nie dba o pracownika – wyliczał 
Jan Guz, przewodniczący OPZZ. – 
Dlatego zawieszamy nasz udział  
w zespołach KT i ogłaszamy przy-
gotowania do akcji protestacyjnej.

Tylko razem jesteśmy w stanie 
przeciwstawić się obłudnej polity-
ce. Ustaliśmy, że będziemy działali 
wspólnie, a tym celem jest obro-
na przed obłudną polityką. – Ak-
cja ma zaboleć rządzących, a nie 
społeczeństwo. Przygotowujemy 
scenariusz nie tylko jednej akcji. 
Naprawdę skończyła się sielanka. 
Pokazaliśmy dużo dobrej woli – 
mówił Piotr Duda. – Jeśli rząd myśli, 
że da ludziom igrzyska, bo będzie 
Euro, a potem olimpiada i jakoś ten 
rok zleci, to się myli. Zastanawiamy 
się nad wystąpieniem do Michela 
Platiniego, że przed Euro będą pro-
testy. Niech się rząd tłumaczy.

SIS 3

Z  KOMISJI   KRAJOWEJ

Już ponad 700 tysięcy osób poparło inicjatywę zwołania referendum  
w sprawie utrzymania obecnych rozwiązań emerytalnych. Akcja zbierania 
podpisów pod wnioskiem w tej sprawie będzie kontynuowana w kolejnych 
tygodniach.

Jak mówi przewodniczący związku, Piotr Duda, decyzja o rozpoczęciu 
zbierania podpisów była znakomitym posunięciem. – “Solidarność” świet-
nie odczytała społeczne nastroje w tej sprawie. Z liczby zebranych już pod-
pisów, ale również z sygnałów, jakie z różnych stron napływają do naszego 
związku, widać olbrzymie poparcie dla tego pomysłu. To również świetna 
promocja dla naszego związku. Pokazujemy, że możemy być skuteczni nie 
tylko na barykadach, ale i w umiejętnym korzystaniu z demokracji – mówi 
przewodniczący „Solidarności”.

Zebrane do tej pory podpisy trafią wkrótce do Sejmu. Związek nie prze-
rwie jednak akcji. – W zbieranie podpisów zaangażowane są wciąż wszystkie 
struktury “Solidarności” oraz dziesiątki innych związków i organizacji, które 
poparły naszą akcję. Spodziewamy się więc, że ostateczna liczba podpisów 
będzie znacznie wyższa – mówi Piotr Duda.

źródło: www.solidarnosc.org.pl

Przez cały czas można podpisywać petycję w siedzibie ZR w Lublinie, 
ul Królewska 3, pok. 05 (niski parter) i pok. 33.

Wielki sukces akcji „Solidarności”!

W styczniu br. weszły w życie 
kolejne zmiany w Kodeksie pracy. 
Zmienił się wymiar dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego i ojcow-
skiego. 

Wymiar urlopu podstawowego 
pozostał na dotychczasowym po-
ziomie, natomiast, zamiast przysłu-
gujących do tej pory 2 lub 3 tygodni 
dodatkowego urlopu, rodzic wycho-
wujący dziecko będzie mógł skorzy-
stać teraz odpowiednio z 4 tygodni 
na 1 dziecko, 6 tygodni na 2 dzieci, 
3 dzieci itd. Ogólnie – dodatkowy 
urlop macierzyński zwiększa się o 2 
lub 3 tygodnie. Wniosek o wykorzy-
stanie urlopu dodatkowego należy 
złożyć najpóźniej 7 dni przed jego 
rozpoczęciem. Urlop ten jest fakul-
tatywny.

Nowelizacja Kodeksu pracy
Urlop ojcowski, przysługujący 

w pierwszym okresie życia dziecka, 
wynosi obecnie 2 tygodnie. 

Urlop macierzyński nie przysłu-
guje już zawodowym rodzinom za-
stępczym.

Kolejną nowością jest możliwość 
wykorzystania zaległego urlopu za 
poprzedni rok do końca trzeciego 
kwartału roku następnego, czyli do 
30 września.

Zmianie uległ również wymiar 
czasu pracy osób niepełnospraw-
nych. Znaczny lub umiarkowa-
ny stopień niepełnosprawności 
uprawnia obecnie do 7-godzinne-
go dnia pracy, po wystawieniu od-
powiedniego zaświadczenia przez 
lekarza.

(ren)

W przygotowanie i przebieg obchodów XXX rocznicy wprowadze-
nia stanu wojennego zaangażowani byli także uczniowie i nauczyciele 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie. Bardzo dziękuje-
my za pomoc i zapraszamy do współpracy w przyszłości. 
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Ośrodek, będący własnością La-
sów Państwowych, położony jest 
na terenie XIX-wiecznego zespołu 

Choć uczestnicy szkolenia ża-
łowali, że to nie wiosna i nie mogą 
podziwiać parku w pełni rozkwitu, 

to mimo wszyst-
ko, nawet przy 
mało sprzyjającej 
spacerom pogo-
dzie, nie mogli 
sobie odmówić 
przechadzki. Roz-
siane po całym 
kompleksie za-
bytkowe budowle 
połączone są ze 
sobą większymi  
i mniejszymi 
ścieżkami i alej-
kami. Całość 

sprawia wrażenie naturalnie ukształ-
towanego terenu, taki był zamysł 
jego twórców. Teren jest pełen kon-
trastów, które w rezultacie dają nie-
samowity efekt. Miejscami gęsto 
zadrzewiony park przechodzi nagle  
w rozległe polany, wznosi się wy-
sokimi skalniakami, by po krótkim 
czasie opaść w cieniste dolinki. 
Drewniane mostki, stylizowane la-
tarnie i klomby  sprawiają, że jest 
tam wiele urokliwych zakątków.   

Po parku można przemieszczać 
się głównymi alejami, ale wkraczając 
na boczne dróżki jest okazja do bliż-
szego zapoznania się z bogatą szatą 
roślinną, występującą tu naturalnie, 
jak i sprowadzoną z różnych krajów. 
Niektóre z nich to przedstawiciele 
rzadkich gatunków. Co ciekawsze 
okazy drzew, krzewów i bylin opi-
sane są na drewnianych tabliczkach. 
Niektóre z nich widziałam pierwszy 

raz w życiu, nie mówiąc o tym, że 
nie miałam wcześniej pojęcia o ich 
występowaniu. 

Różnorodność środowisk skupio-
nych na tym terenie sprawia, że jest 
on siedliskiem wielu zwierząt, w tym 
również znajdujących się pod ochro-
ną. Szczególnym zainteresowaniem 

Wiem, że okres wakacyjnych wyjazdów minął, ale piękne zakątki naszego kraju można odkrywać 
przez cały rok. Tym bardziej, że niedługo ferie zimowe i znowu troche wolnego, przynajmniej dla 
dzieci.

Perła Czartoryskich
Na początku stycznia tego roku pracownicy Biura Informa-

cyjnego regionalnej „Solidarności” wzięli udział w 3-dniowym 
szkoleniu dot. szeroko pojętej informacji związkowej. 

Pobyt w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, 17 km od 
Kalisza, okazał się pożyteczny nie tylko z powodu zdobycia 
nowych umiejętności, ale również odkrycia kolejnego pięknego 
miejsca w naszym kraju. 

zamkowo-parkowego, który rozcią-
gnięty jest na przestrzeni ponad 150 
hektarów. Przez park przepływa le-
niwie rzeka Ciemna. 

wśród spacerowiczów cieszyły się 
żubry oraz pawie.

Park powstał z inicjatywy Jana 
Działyńskiego i jego żony Izabelli 
z Czartoryskich Działyńskiej, ostat-
nich właścicieli majątku. 
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Budynki, w których kiedyś to-
czyło się życie codzienne, są obec-
nie, w przeważającej części, obiek-
tami muzealnymi. Dawniejsza 
gorzelnia, potem dom mieszkalny 
Działyńskich, stanowi dziś jeden  
z kompleksów Muzeum Leśnictwa. 
Należą do niego również niegdysiej-
sze powozownia, owczarnia i dybul. 
Prezentowane tam ekspozycje mają 
za zadanie przybliżyć zwiedzającym 
szeroko pojmowany wpływ lasów na 
człowieka i ludzi na lasy.

Najbardziej rozpoznawanym 
obiektem jest zamek książąt Czar-
toryskich. Najstarsza jego część 
pochodzi z drugiej połowy XVI 

w. Budowla została wzniesiona 
jako dwór obronny przez starostę 
radziejowskiego Rafała Leszczyń-
skiego. Jego potomek rozbudował 
obiekt do okazałej rezydencji ma-
gnackiej. Majątek, na przestrze-
ni wieków, zmieniał kilkakrotnie 
właścicieli, aż wreszcie w 1853 r. 
przeszedł w ręce rodziny Działyń-
skich. Jan Działyński ofiarował go 
ostatecznie swojej żonie Izabelli 
z Czartoryskich, która nie szczę-
dziła czasu i środków, aby dopro-
wadzić go do dawnej świetności. 
To jej zawdzięczamy możliwość 
podziwiania wspaniałych zbiorów 
sztuki. 

Każdemu ze 
zwiedzających 
zapewne coś 
innego utkwiło  
w pamięci. Mo-
gły to być gobe-
liny, obrazy czy 
przepiękne scho-
dy. Ja zwróciłam 
uwagę na wspa-
niale rzeźbione 
meble i drzwi. 
I choć wiem, że 
nie powinno się 
tego robić, nie 

mogłam się oprzeć, aby ich nie do-
tknąć. Drzwi z ciemnego drewna, 
z czterema odrębnymi historiami 
przedstawionymi ręką zręcznego 
rzeźbiarza. Dla mnie cudo!

O ordynacji Czartoryskich moż-
na pisać jeszcze długo, ale po co 
sobie wyobrażać to, co ktoś widział, 
kiedy można samemu przekonać się 
o urodzie i niepowtarzalnym kli-
macie tego miejsca. Zapraszam do 
osobistych odwiedzin. Na pewno nie 
pożałujecie.

Renata Lesicka

 Czy wiecie, że ...
Już po 16 dniach od włożenia  

w gips prawej ręki dochodzi do reorga-
nizacji obszarów mózgu odpowiedzial-
nych za kontrolę ruchów ręki prawej  
i lewej – informuje pismo „Neurology”.  
Zdaniem szwajcarskich naukow-
ców ze Szpitala Uniwersyteckiego 
w Zurychu, obserwacje te mogą za-
owocować nowymi metodami re-
habilitacji osób po udarze mózgu.  
Doszli oni do takich wniosków na 
podstawie badań wśród 10 osób ze 
złamaniem prawej ręki, które wy-
magało co najmniej 14-dniowego 
unieruchomienia jej w gipsie lub 
na temblaku. Wszyscy badani byli 
praworęczni, ale przez ten czas 
używali lewej reki przy wykony-
waniu codziennych czynności, jak 
jedzenie, mycie zębów czy pisanie.  
Mózgi uczestników dwukrotnie 
przebadano z użyciem rezonansu 

magnetycznego. 
Pierwsze bada-
nie wykonano 48 

godzin po urazie prawej ręki, a dru-
gie 16 dni po jej unieruchomieniu.  
 „W krótkim przedziale czasu unieru-
chomienie prawej ręki spowodowało 
zmiany w obszarach mózgu odpo-
wiedzialnych za zdolności czuciowe 
i motoryczne” – tłumaczy współautor 
pracy, Nicki Langer. W lewej pół-
kuli, która kontroluje ruchy prawej 
ręki, zmniejszyła się grubość kory 
mózgu w obszarach czuciowo-ru-
chowych. Podobnie, istota biała two-
rząca lewą drogę korowo-rdzeniową 
uległa większej degradacji.  
Jednocześnie, poprawie sprawności 
ruchowej lewej ręki towarzyszyły 
zmiany anatomiczne w odpowied-
nich obszarach prawej półkuli, kon-
trolującej funkcje tej ręki. Doszło 
tam do pogrubienia kory mózgu  
w obszarach czuciowo-ruchowych; 
rozwinęła się też istota biała tworzą-

ca prawą drogę korowo-rdzeniową.  
Jak komentują autorzy pracy, oznacza 
to, że unieruchomienie kończyny sty-
muluje szybką reorganizację systemu 
czuciowo-ruchowego w mózgu.

wiadomość.ekologia.pl/cieka-
wostki

***
Osobliwością przyrodniczą Ba-

biej Góry jest występująca ponad 
górną linią lasu kosodrzewina - so-
sna górska, kosówka. Jest to krzew 
iglasty, rzadziej drzewo, należące do 
rodziny sosnowate. 

 W Polsce występuje jedynie  
w Tatrach, Sudetach i na  Babiej Gó-
rze. Cechuje się małymi wymaga-
niami siedliskowymi, chroni glebę 
przed erozją, zapobiegając osuwaniu 
się ziemi i lawinom. Igły zawierają 
cenny olejek eteryczny, w Bułgarii 
stosowany jako składnik ziołowych 
herbat. Kosodrzewina objęta jest 
ochroną ścisłą. 

przyroda.polska.pl/ciekawostki/
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Człowiek jest wielki nie 
przez to, co posiada, lecz przez 
to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się  
z innymi. 

                       Jan Paweł II

Fundacja Ruchu Solidarno-
ści Rodzin	 jest	 organizacją	 po-
żytku	publicznego.	

Osoby,	które	w	ciągu	roku	za-
robiły	 opodatkowane	 pieniądze,	
mogą	przekazać	1	%	należnego	
podatku	na	konto	Fundacji.

W	 związku	 z	 kończącym	 się	
rokiem	rozliczeniowym	2011	pra-
gniemy	 zwrócić	 się	 do	 Państwa	
z	 prośbą	 o	 wsparcie	 finansowe	
Fundacji	Ruchu	Solidarności	Ro-
dzin	i	przekazanie	1%	kwoty	po-
datku	 na	 działalność	 statutową	
Fundacji.

Równocześnie	 składamy	
serdeczne	 podziękowania	 tym	
z	 Państwa,	 którzy	 wspiera-
li	 nas	 do	 tej	 pory.	 Dziękujemy	
serdecznie	 za	 zaufanie,	 jakim	
nas	 obdarzyliście.	 Dzięki	 Wam	
możemy	 działać	 konkretnie		
i	 celowo.	Razem	z	Wami	może-
my	pomagać	dzieciom	potrzebu-
jącym,	chorym	i	pokrzywdzonym	
przez	los.

Fundacja	 Ruchu	 Solidarno-
ści	 Rodzin	 została	 założona	
20	marca	1992	roku.	Jej	głów-
nym	 przesłaniem,	 od	 20	 lat,	
jest	 służenie	 dobru	 człowieka,	
we	 wszystkich	 formach	 opty-
malizujących	 warunki	 życia		
i	 rozwoju.	 Wszystkie	 działania	
prowadzone	 przez	 Fundację	
na	rzecz	potrzebujących	dzieci,		
z	ubogich	rodzin	i	osób	niepeł-
nosprawnych,	 mogą	 być	 reali-
zowane	 dzięki	 ludzkiej	 życzli-
wości.

Fundacja Ruchu 
Solidarności Rodzin

20-109 Lublin, ul. Królewska 3, 
tel. 81/532-08-11 wew. 31 lub 26

fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl
www.fundacjaruchusolidarnoscirodzin.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
Nr KRS 0000088689

Nr konta: Bank PEKAO SA III O/Lublin 
88 1240 2382 1111 0000 3895 8209

Podaruj nam swój 

1% podatku 
lub dowolną kwotę pieniędzy

Będziemy wdzięczni, jeśli powiesz o naszej akcji swoim 
znajomym, przyjaciołom i rodzinie. 

Zadbaj, aby Twój podatek 
został należycie wykorzystany.

Ty decydujesz!


