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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 16/2021 

    22.04.2021 

I  znów w Lublinie - na co mocno liczymy - „Pobiegniemy w peletonie poko-

leń”. 28. Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980” i 8. PKO Półmaraton Solidar-

ności to, mamy nadzieję, ponownie setki biegaczy, młodzieży i dzieci na kilku 

trasach, przygotowanych w centrum Lublina i na bieżni stadionu lekkoatletycz-

nego. Bieg Solidarności od lat stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń bie-

gowych w naszym regionie. Dziękujemy Wszystkim, którzy przez ten czas  

z nami współpracowali i biegali oraz zapraszamy do udziału w imprezie także 

w tym roku.  

Zapisy już od poniedziałku, 26 kwietnia br. Spieszcie się, bo liczba 

miejsc ograniczona  

28. Bieg Solidarności tuż tuż… 
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Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne na stronie 

www.solidarnosc.org.pl/lublin 
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Komisja Europejska wydała 

pozytywną decyzję w sprawie 

pomocy udzielonej spółce POL-

REGIO w 2015 roku przez Agen-

cję Rozwoju Przemysłu S.A.  

w wysokości 770 303 500 PLN. 

Ta decyzja oznacza, że KE wyja-

śniła i potwierdziła zgodność 

środków pomocowych na rzecz 

Przewozów Regionalnych 

(obecnie POLREGIO) z unijnymi 

zasadami pomocy państwa. 

Decyzja KE kończy defini-

tywnie formalne postępowanie 

ws. pomocy na restrukturyza-

cję. Spółka informuje, że  

w ubiegłym roku osiągnęła za-

mierzone rezultaty ustabilizo-

wania sytuacji POLRE-

GIO,  podpisując po raz pierw-

szy w 20-letniej historii spółki 

umowy wieloletnie z samorzą-

dami 14 województw o wartości 

9 mld zł, w tym w 8 regionach 

aż na 10 lat. Zapewniła tym sa-

mym stabilną perspektywę fi-

nansową POLREGIO w okresie 

długoterminowym. 

Dobra decyzja dla spółki POLREGIO 

Kolejnym celem było wyjście  

z definicji spółki będącej w trud-

nej sytuacji ekonomicznej, co 

pozwoliło planować moderniza-

cję oraz zakup nowego taboru. 

W tym roku Spółka złożyła wnio-

ski o dofinansowanie z Krajowe-

go Planu Odbudowy projektu 

zakupu i modernizacji taboru  

o łącznej wartości 7 mld zł. 

- Decyzja KE może pomóc  

w realizacji kolejnych inwestycji 

finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej - stwierdza Prezes 

Zarządu POLREGIO sp. z o.o. 

Artur Martyniuk. Przewodniczący 

„Solidarności” w spółce Przewozy 

Regionalne Wiesław Natanek  

z satysfakcją wyraża się o tej de-

cyzji, mówiąc, że „wreszcie spół-

ka POLREGIO może normalnie 

funkcjonować”. 

www.solidarnosc.org.pl 

foto: J. Wolniak  

Serdeczne wyrazy współczucia 
 

RODZINIE 
 

śp. DARIUSZA SZEWCA 
 

składają 
 

Koleżanki i Koledzy  
z Organizacji NSZZ „Solidarność” 

przy Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 

 

Wyrazy żalu i współczucia 
 

Kol. RENACIE ŚNIADECKIEJ 
 

 z powodu śmierci 
 

MAMY 
 

składają 

 
Koleżanki i Koledzy 

z Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty i Wychowania 
nr 2 w Lublinie 
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WOLONTARIAT LUBELSKIEJ SOLIDARNOŚCI 
Nie biegam – pomagam!  

Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980” to aktywna lekcja historii, utrwalanie pamięci o naszych 

lipcowych bohaterach przez sport, a jednocześnie popularyzacja zdrowego stylu życia. To także do-

skonała okazja do promocji NSZZ „Solidarność” i integracji związkowców z mieszkańcami Lubelsz-

czyzny oraz rozbudzania lokalnego patriotyzmu, zwłaszcza wśród młodego pokolenia.  

 

5 czerwca 2021 r., w sobotę, po raz 28 organizujemy jedną z największych i najbardziej rozpo-

znawalnych imprez sportowych. Proponujemy udział w Biegu ulicami Lublina uczniom szkół podsta-

wowych i ponadpodstawowych oraz studentom, a przedstawicieli biznesu zapraszamy do Charyta-

tywnego Biegu Firmowego – wszystkie na dystansie 2300 metrów. Najmłodsi spróbują swoich sił na 

płycie stadionu w ramach Biegu Krasnali i Biegu Młodzików. Natomiast bardziej doświadczeni biega-

cze mogą wziąć udział w 8. PKO Półmaratonie Solidarności i pokonać trasę ponad 21 km.  

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia wymaga od Regionu zgromadzenia ok. 300-osobowej 

grupy wolontariuszy, którzy zadbają o bezpieczeństwo uczestników na trasie biegów, zapewnią ob-

sługę punktów żywienia, obsługę strefy startów i strefy mety.  

 

Zwracamy się do Was z apelem o udział, w formie wolontariatu, w organizacji naszej imprezy. 

Zapraszamy związkowców i nie tylko, z całymi rodzinami. Razem stwórzmy wyjątkową atmosferę 

tego wydarzenia!   

 

Czekamy na zgłoszenia imienne osób od 14 roku życia  

do WOLONTARIATU LUBELSKIEJ SOLIDARNOŚCI 

 

Zapisy do wolontariatu przyjmujemy do dnia 31 maja br., telefonicznie pod numerem:  

81 53 208 11;  lub na e-mail: bieg.lublin@solidarnosc.org.pl 
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