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K A R T K A  Z  K A L E N D A R Z A

Światowy	Dzień	Pamięci	Ofiar	Wypadków	przy	
Pracy	 i	 Chorób	 Zawodowych	 obchodzony	 jest		
w	 ponad	 70	 krajach.	 Idea	 zrodziła	 się	 w	 Kana-
dzie,	gdzie	na	początku	ubiegłego	wieku	doszło	
do	katastrofy	w	kopalni.	Jej	ofiary	uczcił	w	1986	r.	
Kanadyjski	Kongres	Związków	Zawodowych,	któ-
ry	 przyjął	 datę	28 kwietnia	 jako	 Dzień	 Pamięci	
Pracowników.	Potem	pomysł	podchwyciły	związki	
w	USA.	

Dzień	 Pamięci	 nabrał	 światowego	 charakteru,	
kiedy	w	1996	r.,	w	siedzibie	ONZ	w	Nowym	Jorku,	
delegacja	 związkowców	 zapaliła	 świecę	 pamięci	
dla	uczczenia	pracowników,	którzy	zginęli	lub	cier-
pią	z	powodu	złych	warunków	pracy.	Dziś	zapalona	
świeca	 jest	 symbolem	 tego	 dnia.	W	 1997	 r.	 Mię-
dzynarodowa	Konferencja	Wolnych	Związków	Za-
wodowych	 zaleciła,	 aby	 ogólnoświatowe	 obchody	
odbywały	się	co	roku.

Jak	mówią	związkowcy,	 to	nie	 tylko	dowód	pa-
mięci	 o	 ofiarach	 wypadków,	 ale	 także	 okazja,	 by	
skierować	do	pracodawców	apel	 o	 lepsze	warun-
ki	 pracy.	 Według	 Międzynarodowej	 Konfederacji	
Związków	Zawodowych,	każdego	roku	na	świecie	
dochodzi	do	prawie	360	 tys.	 śmiertelnych	wypad-
ków	przy	pracy,	a	2	mln	osób	zapada	na	choroby	
zawodowe.	Każdego	dnia	średnio	ponad	960	 tys.	
pracowników	uczestniczy	w	wypadkach	przy	pracy,	
a	ponad	5,3	tys.	umiera	z	powodu	chorób	zawodo-
wych.

Najwięcej	 wypadków	 zbiorowych	 przy	 pracy		
w	2011	r.	było	w	woj.	dolnośląskim	–	65,	mazowiec-
kim	–	63,	śląskim	–	58	i	wielkopolskim	–	33.	

Wskaźnik	wypadkowości,	 czyli	 liczba	 osób	 po-
szkodowanych	na	1000	pracujących	(poza	gospo-
darstwami	 indywidualnymi	 w	 rolnictwie)	 ogółem		
w	Polsce	 zwiększył	 się	 z	 8,15	w	 2010	 r.	 do	 8,34		
w	2011	r.	

Zwiększenie	liczby	osób,	które	uległy	wypadkom	
przy	pracy	w	2011	r.	w	stosunku	do	2010	r.,	odno-
towano	w	większości	rodzajów	działalności,	oprócz	
działalności	związanej	z:	górnictwem	i	wydobywa-
niem,	 wytwarzaniem	 i	 zaopatrywaniem	w	 energię	
elektryczną,	gaz,	parę	wodną	i	gorącą	wodę,	han-
dlem,	naprawą	pojazdów	samochodowych,	obsłu-
gą	 rynku	nieruchomości,	 edukacją	oraz	pozostałą	
działalnością	usługową.	

oprac. Agnieszka Kosierb

Dzień Pamięci Ofiar 
Wypadków przy Pracy

Każdy	z	nas	w	dzieciństwie	planował,	kim	zosta-
nie	w	przyszłości.	Jedni	chcieli	być	lekarzami,	inni	
nauczycielami,	a	wśród	chłopców	chyba	najczęściej	
pojawiały	się	dwa	zawody	–	strażak	i	policjant.	Mało	
kto	z	nas	zdawał	sobie	sprawę,	z	czym	tak	napraw-
dę	wiąże	się	praca,	o	której	marzymy.

Zawód	strażaka	kojarzony	jest	zazwyczaj	z	ga-
szeniem	 pożarów	 i	 chociaż	 stanowią	 one	 jeden		
z	 elementów	 codziennej	 pracy	 to,	 obok	 udziału		
w	akcjach	ratowniczo-gaśniczych,	do	zajęć	straża-
ków	 należy	 także	 działalność	 ratownicza,	 likwido-
wanie	wszelkich	zagrożeń	o	charakterze	chemicz-
nym,	radiologicznym,	ewakuacja	ludności	z	zagro-
żonego	 terenu,	 likwidacja	 zagrożenia	 wodnego		
i	drogowego.	

DZIEŃ STRAŻAKA

W	zależności	od	posiadanej	specjalizacji	straża-
cy	zajmują	się	różnymi	zadaniami:	

•	 ratownik	 wysokościowy	 wyspecjalizowany		
w	technikach	aplinistycznych,	udziela	pomo-
cy	 w	 miejscach,	 które	 są	 trudno	 dostępne	
(kanały,	kominy,	dachy)

•	 strażak	ze	specjalizacją	techniczną	pomaga	
uwolnić	 poszkodowanych	 i	 likwiduje	 skutki	
wypadków	 samochodowych	 i	 katastrof	 bu-
dowlanych,	dzięki	obsłudze	wyspecjalizowa-
nego	sprzętu	

•	 strażacy	 specjalizujący	 się	 w	 ratownictwie	
wodnym	 pomagają	 poszkodowanym	 w	 po-
wodziach,	prowadzą	podwodne	poszukiwa-
nia	osób	zaginionych,	wyciągają	z	wody	za-
topione	pojazdy

•	 specjalizacja	chemiczno-ekologiczna	umoż-
liwia	strażakom	usuwanie	zagrożeń	spowo-

ksawerowka.osp.org.pl
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dy można liczyć na 
większe zaangażo-
wanie pozostałych 
członków związku. 
Ponadto na spo-
tkaniu poruszano 
kwestię przepływu 
informacji. Trudno 
bowiem podejmo-
wać jakiekolwiek 
działania bez kon-
kretnych i szybko 
dostarczanych wia-
domości. W związku 
z tym zapadła decy-
zja, by mobilizować 
związkowców do 
większej aktywno-

ści w przestrzeni elektronicznej.
Mieszkańcy powiatu biłgorajskiego pozy-

tywnie ocenili działalność Zarządu Regionu 
w minionym roku. Jednocześnie podkreślali, 
że ciągle musimy pracować nad wizerunkiem 
naszego związku i oczywiście dbać o jego 
rozwój. Zdaniem związkowców jedną z dróg 
jest oderwanie związku zawodowego od poli-
tyki i nieutożsamianie się z żadną partią po-
lityczną.

Spotkanie można podsumować stwier-
dzeniem, że bez konkretnych działań nie 
można oczekiwać zmian, więc należy być 
aktywnym.

Red.

dowanych	 przez	 niebezpieczne	 substancje	
chemiczne.

Praca	 strażaka	 jest	 bardzo	 odpowiedzialna,	
wykonywana	 często	 w	 trudnych	 warunkach	 at-
mosferycznych	 i	 trudno	 dostępnych	 miejscach,	
dlatego	kandydaci	muszą	wykazywać	się	doskona-
łym	 stanem	 zdrowia,	 kondycją	 fizyczną	 i	 siłą.	 Od	
strażaka	 wymagana	 jest	 odwaga,	 chęć	 niesienia	
pomocy	 poszkodowanym	 i	 gotowość	 do	 naraża-
nia	własnego	zdrowia	i	życia	w	razie	konieczności.		
Przyjeżdżając	 na	 miejsce	 pożaru	 czy	 katastrofy		
z	reguły	nie	są	w	pełni	świadomi	zagrożeń,	które	wi-
doczne	są	np.	dopiero	po	wejściu	do	płonącego	bu-
dynku.	Przybywając	na	miejsce	zdarzenia	do	stra-
żaków	 należy	 bardzo	 często	 udzielenie	 pierwszej	
pomocy	medycznej,	 przeprowadzenie	 akcji	 ratun-

kowej	i	zapobiegnięcie	panice.	Dlatego	istotne	jest	
opanowanie,	 silne	 nerwy	 oraz	 podzielność	 uwagi	
i	umiejętność	szybkiego	reagowania	w	sytuacjach	
kryzysowych.

Doceniając	 pracę	 strażaków,	 4	 maja,	 w	 dniu	
wspomnienia	w	Kościele	katolickim	Świętego	Flo-
riana,	obchodzone	jest	ich	święto.	Zainicjował	je	
australijski	strażak	J.J.	Edmondson	z	Melbourne,	
na	pamiątkę	tragicznie	zmarłych	pięciu	kolegów-
strażaków	 (Matta,	 Stuarta,	 Jasona,	 Garry’ego		
i	Chrisa)	2	grudnia	1998	roku	w	Linton.	Próbowali	
ratować	czyjeś	życie	i	mienie	w	czasie	pożaru,	jak	
robią	to	strażacy	na	całym	świecie.	W	Polsce	ofi-
cjalnie	Dzień	Strażaka	obchodzony	jest	od	2003	
roku.

oprac. Agnieszka Kosierb

SEMINARIA PROGRAMOWE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Biłgoraj był ostatnim z miast po-
wiatowych, w których odbyło się spo-
tkanie w ramach Powiatowych Semi-
nariów Programowych. Związkowcy 
zebrani 17 kwietnia br. dyskutowali  
o sprawach dla nich i ich miasta naj-
ważniejszych.

Niezmiennie powracał problem nie-
pewności w zatrudnieniu i strach przed 
utratą pracy. Jest to kwestia najważniej-
sza dla wszystkich miejscowości nasze-
go Regionu, bo niestabilna sytuacja na 
rynku pracy dotyka całego kraju. Nie da 
się ukryć, że ma to także wpływ na ak-
tywność związkowców.

Aktywność w szeregach „Solidarno-
ści” to także temat omawiany w Biłgo-
raju. Zebrani zwracali uwagę, że przy-
kład działania powinien iść od liderów, wte-

Biłgoraj – informacja to podstawa
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Głównym organizatorem biegu jest Region Środko-
wowschodni NSZZ „Solidarność”.

Celem imprezy jest:
• popularyzacja biegów masowych jako ogólnodo-

stępnej formy rekreacji,
• upowszechnianie wśród młodzieży i dorosłych 

postaw prozdrowotnych,
• upamiętnienie 33 rocznicy Lubelskiego Lipca 

1980 i powstania  NSZZ „Solidarność”,
• promocja Lublina i Ziemi Lubelskiej.

PÓŁMARATON – Świdnik-Lublin

• dystans ok. 21 km
• start – godz. 12:00, Port Lotniczy Lublin,
• meta – stadion MKS Start Lublin
• bieg będzie rozegrany przy ograniczonym ruchu 

drogowym, zawodnicy będą korzystać z prawego 
pasa jezdni,

• trasa będzie zabezpieczona przez policję oraz 
służbę porządkową organizatora, 

• zapisy elektronicznie, osobiście lub telefonicz-
nie w biurze zawodów od 15 do 29 maja 2013 r. 
lub w dniu zawodów na miejscu startu, w godz. 
10:00-10:30.

kategorie 
klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet
kategorie wiekowe mężczyzn i kobiet
 I – do 35 lat
 II – 36-55 lat
 III – powyżej 55 lat

BIEGI ULICAMI LUBLINA

Bieg VIP-ów, Bieg Studentów, Bieg Młodzieży
• dystans  ok. 2,5 km
• start – pl. Łokietka (ul. Królewska, ul. Kard. St. 

Wyszyńskiego, ul. Zamojska, Stary most na By-
strzycy, Rondo Lubelski Lipiec 80 i Aleje Zyg-
muntowskie)

• meta – stadion MKS Start Lublin
• zgłoszenia zbiorowe (w formie pisemnej z po-

działem na kategorie) oraz indywidualne oso-
biście lub telefonicznej przyjmowane będą  
w biurze zawodów od 15 do 29 maja 2013 r. 
Nie będą przyjmowane zgłoszenia w dniu za-
wodów!

Start
godz. 9:30 – bieg Vip-ów
godz. 9:40 – bieg studentów
godz. 9:50 – I bieg – chłopcy szkoły ponadgimnazjalne
godz. 10:00 – II bieg – dziewczęta szkoły ponadgimna-

zjalne
godz. 10:15 – III bieg – chłopcy gimnazjum
godz. 10:25 – IV bieg – dziewczęta gimnazjum
godz. 10:40 – V bieg – chłopcy szkoły podstawowe, kla-

sy 4-6
godz. 10:50 – VI bieg – dziewczęta szkoły podstawowe, 

klasy 4-6

Bieg Niepełnosprawnych
• dystans  ok. 2,5 km
• start – godz. 10:55 z pl. Łokietka (ul. Królewska, 

ul. Kard. St. Wyszyńskiego, ul. Zamojska, Sta-
ry most na Bystrzycy, Rondo Lubelski Lipiec 80  
i Aleje Zygmuntowskie)

• meta – stadion MKS Start Lublin
• zapisy przyjmowane będą w formie pisemnej 

lub telefonicznie w biurze zawodów od 15 do 29 
maja 2013 r. Nie będą przyjmowane zgłoszenia 
w dniu zawodów!

BIEGI NA BIEŻNI STADIONU 
MKS START LUBLIN

Bieg Krasnali
• dystans – 150-300 m
• start – od godz. 11:15
• zapisy – na płycie stadionu w dniu zawodów od 

godz. 10:30
Bobas – rocznik 2009 i młodsi dystans – 150 m
Śpioch – rocznik 2008 – dystans 200 m
Skrzat – rocznik 2007 – dystans 250 m
Krasnal –  rocznik 2006 – dystans 300 m

Bieg Młodzików
• dystans – 350 m
• start – od godz. 11:45
• zapisy – w biurze zawodów od 15 do 29 maja 

2013 r. oraz na płycie stadionu w dniu zawo-
dów od godz. 10:30.

godz. 11:45 – szkoły podstawowe, klasa I
godz. 12:00 – szkoły podstawowe, klasa II
godz. 12:15 – szkoły podstawowe, klasa III

XXI Międzynarodowy Bieg Solidarności 
„Lubelski Lipiec 1980”

1 czerwca 2013 r.
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Bieg Niepełnosprawnych Przedszkolaków  
z  Ośrodków Specjalnych

• dystans 150 m. 
• bieg rozpocznie się po zakończeniu Biegu Mło-

dzików.
• zapisy dzieci w dniu zawodów od godz. 10.30 na 

płycie stadionu. 
Uwaga, dzieci muszą być pod opieką osoby dorosłej. 

Opiekun bierze odpowiedzialność za stan zdrowia za-
wodnika. Dla wszystkich uczestników przewidziane są 
nagrody. 

BIURO ZAWODÓW
Zarząd Regionu Środkowowschodniego 

NSZZ Solidarność,
Lublin ul. Królewska 3, niski parter,

tel.  81/ 5320811, w 41 fax. 81/ 5323301, 
e-mail: bieg.lublin@solidarnosc.org.pl

        
WAŻNE
• dokonując zgłoszenia zawodnicy wyrażają zgo-

dę na przetwarzanie ich danych osobowych dla 
potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także 
wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku 
w materiałach informacyjnych i reklamowych 
imprezy.

• protesty dot. wyników w formie pisemnej przyj-
muje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po 
zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane przez 
Sędziego Głównego. Jego decyzje są ostateczne  
i niepodważalne.

Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiąt-
kowy dyplom i koszulkę, słodycze i wodę mineralną.

Wręczenie nagród odbywać się będzie sukcesywnie 
po zakończeniu biegu w poszczególnych kategoriach.

Dla opiekunów ze szkół najliczniej reprezentowanych 
w Biegu organizatorzy ufundują atrakcyjne nagrody.

Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Na zakończenie imprezy po biegu głównym odbędzie 

się losowanie atrakcyjnych nagród spośród wszystkich 
uczestników biegu młodzieżowego obecnych na stadio-
nie. Nagrodę odbiera osobiście wylosowany zawodnik.  
W przeciwnym wypadku nagroda przechodzi na kolej-
nego wylosowanego. 

Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania 
decyzji w interpretacji zapisów regulaminowych.

Więcej informacji w Regulaminie Biegu 
na stronie www.solidarnosc.org.pl/lublin 

w zakładce Bieg Solidarności

Inicjatywa	 aktywizacji	 młodych	 w	 związku		
w	naszym	Regionie	spotkała	się	z	ogromnym	za-
interesowaniem.	W	weekend,	 12-13	 kwietnia,	 od-
był	 się	 kolejny	 wyjazd	 szkoleniowo-integracyjny.		
Na	 jeziorem	 w	 Firleju	 dyskutowano,	 analizowano		
i	zawierano	nowe	znajomości.

Tym	 razem	 do	 młodych	 związkowców	 dołą-
czyły	 uczestniczki	 poprzedniego,	 marcowego	
wyjazdu.	 Rozmawiały	 ze	 swoimi	 koleżankami	
i	 kolegami	 o	 inicjatywie	 powołania	 w	 naszym	

Młodzi – 
zorganizowani!

Regionie	 sekcji	 młodych	 pod	 nazwą	 „Młodzi		
w	 Solidarności”.	 	 Powstała	 już	 grupa	 robocza,	
która	 opracowuje	 szczegóły	 działalności	 przy-
szłej	 sekcji.	 Za	 nimi	 pierwsze	 spotkania	 z	Pre-
zydium	 ZR,	 które	 z	 radością	 przyjęło	 pomysł		
i	obiecało	wszelką	pomoc	przy	organizacji	i	dzia-
łalności.	Okazuje	się,	że	mamy	wielu	związkow-
ców	z	potencjałem,	chętnych	do	szerokich	dzia-
łań.	Obecni	na	spotkaniu	z	entuzjazmem	przyjęli	
pomysł	 powołania	 sekcji,	 mamy	więc	 nadzieję,	
że	 już	wkrótce	 formalnie	poinformujemy	o	 reje-
stracji	nowej	grupy.

Ponadto	młodzi	 uczestnicy	 szkolenia	 zapozna-
wali	się	z	informacjami	na	temat	działalności	związ-
ku,	 dyskutowali	 o	 podejmowanych	 działaniach,	
przedstawiali	 własne	 pomysły.	 Dzięki	 temu	 spo-
tkaniu	mieli	okazję	wymienić	się	doświadczeniami	
z	 własnych	 miejsc	 pracy,	 nawiązać	 kontakty.	 Jak	
pokazuje	doświadczenie	z	poprzedniego	wyjazdu,	
znajomości	 te	 trwają	 i	przyczyniają	się	do	 lepszej	
pracy.	

Tym	razem	w	Firleju	spotkali	się	młodzi	między	
innymi	z	Kraśnika,	Lublina,	Świdnika	czy	Łęcznej.	
Kolejna	 tura	 już	wkrótce,	mamy	 nadzieję,	 że	 nie-
mniej	owocna….

Agnieszka Kosierb
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Jak	podkreślał	przewodniczący	ZR,	Marian	Król,	
mitem	jest	mówienie	o	tym,	że	jest	jakakolwiek	po-
lityka	prorodzinna.	Mało	 tego,	dokłada	się	kolejne	
rozwiązania	 prawne,	 które	 zniszczą	 rodzinę	 po-
przez	deregulację	czasu	pracy	i	niestabilne	zatrud-
nienie,	bo	nie	tylko	wysokość	dochodów	jest	ważna,	
ale	i	stabilność	życia	codziennego.		

Związkowcy	 i	 sympatycy	 „Solidarności”	 wzięli	
udział	 w	 przedstawieniu,	 którego	 bohaterami	 były	
między	 innymi:	 emerytura	 głodowa,	 renta	 nędzna,	
zasiłek	żebraczy	czy	czarna	dziura	demograficzna.	
Aktorzy	 informowali	w	 swoich	wypowiedział	 o	 dra-
matycznej	sytuacji	młodych,	o	coraz	wyższym	bez-

Wiosna Panie Premierze!
Lubelska „Solidarność” przygotowała happening, mający na celu obudzenie premiera i rządu 

oraz zmobilizowanie ich do działania. Tematem akcji był brak polityki prorodzinnej w naszym kraju. 

robociu,	o	tym,	że	Polacy	mają	dzieci,	owszem,	ale	
za	granicą.	Biciem	w	dzwon	próbowali	obudzić	śpią-
cego	 na	 Placu	 Łokietka	 premiera	 Donalda	 Tuska,	
ale	ten	niestety,	nie	chciał	opuścić	swojego	posłania.	
Nad	tą	częścią	zebranych	powiewał	napis	–	to	jest	
Państwo	Tuska.

Przeciwwagą	
była	 grupa	 dzieci,	
która	wesoło	bawi-
ła	się	na	przygoto-
wanym	 wcześniej	
miejscu.	 Stanowi-
ły	one	alternatywę	
dla	działań	rządu.

Jeszcze	 przed	
h a p p e n i n g i em	
związkowcy	 spa-
cerowali	głównymi	
ulicami	 Lublina,	
z	 wózkami,	 które	
pokazywały	 sytu-
ację	ekonomiczną	
i	społeczną	rodzin	

w	Polsce	 i	Unii	Europejskiej.	Rozdawali	 także	ko-
miksy	 ze	 wspomnianymi	 danymi.	 A	 trzeba	 przy-
znać,	że	Polsce	jeszcze	bardzo	daleko	do	standar-
dów	unijnych,	jeśli	chodzi	o	wsparcie	rodziny.

Dlatego	 lu-
belska	 „Soli-
darność”	 pod-
jęła	 inicjatywę,	
by	 dzień	 15	
maja	 usta-
nowić	 Dniem	
Polskiej	 Ro-
dziny.	 W	 ten	
sposób	 związ-
kowcy	 chcą	
zwrócić	uwagę	
na	fakt,	że	bez	
silnej	 rodziny	
społeczeństwo	
polskie	nie	ma	

szans	 na	 prze-
trwanie.	 Nie	
pomogą	 pseu-
doreformy,	 bo	
tylko	 stabilna	
sytuacja	 rodzi-
ny	i	zastępowal-
ność	pokolenio-
wa	daje	szansę	
na	 normalne	
funkcjonowanie	
społeczeństwa.

Agnieszka 
Kosierb
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Już po raz drugi Niezależne Zrzeszenie Studentów KUL, 
pod patronatem Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu 
Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, zorganizowa-
ło Wielkie Korepetycje z Historii. Wykłady miały charakter 
otwarty i były skierowane głównie do młodzieży szkół po-
nadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Ale wśród zainteresowa-
nych nie zabrakło także studentów i wykładowców.

Już od rana, 24 kwietnia br., można było wysłuchać 
wystąpienia na temat życia w PRL-u. Prelegenci poruszali 
także tematykę stanu wojennego i sejmu „kontraktowe-
go”. Zebrani młodzi ludzie zadawali pytania, by lepiej zro-
zumieć specyfikę i uwarunkowania minionego systemu.

Wielkie Korepetycje z Historii to inicjatywa o cha-
rakterze ogólnopolskim. Jej zadaniem jest dotarcie do 
jak największej liczby słuchaczy, przedstawienie historii 
w sposób ciekawy, jasny i zrozumiały, upowszechnianie 
wiedzy na temat minionego ustroju Polski oraz poszerze-
nie świadomości historycznej.

Agnieszka Kosierb

Potencjalni pracodawcy i pracownicy spotkali się 24 
kwietnia br. w Lublinie na kolejnych Targach Pracy. Im-
preza przyciągnęła rzesze poszukujących zatrudnienia. 
Wśród około stu wystawców byli przedstawiciele róż-
nych branż, od cukierniczych, przez budowlane po urzę-
dy. Pojawiło się także wielu wystawców proponujących 
szkolenia i kursy kwalifikacyjne.

Swoje stoisko miał także Region Środkowowschodni 
NSZZ „Solidarność”, reprezentowany przez koleżanki  
z Działu Rozwoju Związku. Warto bowiem wiedzieć, że 
podejmując pracę mamy prawo do zrzeszania się w związ-
ku zawodowym. I o tym właśnie informowały panie na 
naszym stoisku. Ponadto zachęcały do korzystania z usług 
Agencji Pośrednictwa Pracy, działającej przy ZR.

Mamy nadzieję, że tegoroczni odwiedzający targi 
znajdą interesujące ich zatrudnienie.

Agnieszka Kosierb

Trzy	trasy	o	różnym	stopniu	trudności:
Trasa I żółta dystans 9 km:
Plac	Litewski,	ul.	Kapucyńska,	ul.	Narutowicza,	

ul.	Nadbystrzycka,	ul.	Janowska,	al.	K.Bryńskiego,	
przejazd	 przez	 tamę	 na	 Zalewie	 Zemborzyckim,	
Ośrodek	MOSiR	Wrotków.

Trasa II czerwona dystans 18 km:
Plac	Litewski,	ul.	Kapucyńska,	ul.	Narutowicza,	

ul.	Nadbystrzycka,	ul.	Janowska,	ul.	Krężnicka,	ul.	
Cienista,,	ul.	Osmolicka,	Ośrodek	MOSiR	Wrotków.

Trasa III niebieska dystans 29 km: 
Plac	Litewski,	ul.	Kapucyńska,	ul.	Narutowicza,	

ul.	Nadbystrzycka,	ul.	Janowska,	Stary	Gaj	–	drogi	
leśne	i	szutrowe	przez	Zemborzyce	Podleśne,	Ze-
mborzyce	Wojciechowskie,	wjazd	na	drogę	publicz-
ną	w	Krężnicy	Jarej	ul.	Krężnicka,	kierunek	miejsco-
wość	Nowiny,	Prawiedniki,	ul.	Osmolicka,	Ośrodek	
MOSiR	Wrotków.

Trasa	 niebieska	 dla	 bardziej	 wymagającego		
i	doświadczonego	rowerzysty.	Strome	zjazdy	i	pod-
jazdy	wymagają	od	uczestnika	umiejętności	poru-
szania	 się	w	 terenie	 i	 orientacji	 co	do	 zmiennego	
ukształtowania	podłoża.

Na	naszej	rodzinnej	imprezie	każdy	z	miłośników	
jazdy	na	rowerze	może	znaleźć	coś	dla	siebie.	

A	po	pełnej	wrażeń	rowerowej	wyprawie,	od	go-
dziny	14.00,	w	cieniu	szumiących	drzew,	odpocz-
niemy	na	festynie	rodzinnym	w	Ośrodku	„Słoneczny	
Wrotków”	nad	Zalewem	Zemborzyckim.	Atrakcji	nie	
zabraknie.	 Wszyscy	 chętni	 będą	 mogli	 wypróbo-
wać	ściankę	wspinaczkowa,	popłynąć	pod	żaglami,	
obejrzeć	pokazy	sumo-robotów	 i	 ratownictwa	me-
dycznego.	 Bractwo	 rycerskie	 zapowiedziało	 swe	
przybycie	z	całym	obozem.	A	najmłodsi	będą	mogli	
pokryć	swe	twarze	wesołymi	malunkami.

Red.

III Rodzinny Rajd 
Rowerowy 

Lublin z Rodziną – 
Rowerem bezpiecznie 

do celu
19 maja 2013 r. 

Plac Litewski, godz.12.00

Na KUL-u dokształcano 
historycznie!

Targi Pracy w Lublinie


