
Początek roku to czas rozliczeń podatkowych. Każdy z nas może przekazać 1 % na konto 
osobiste osoby lub organizacji podając jedynie numer KRS i przyczynić się do zmiany życia 
potrzebujących, najczęściej bardzo chorych dzieci na lepsze. 
Do Zarządu Regionu corocznie wpływają prośby o pomoc. 
Serdecznie zachęcamy do pomocy członkom rodzin naszego związku. 

Przekaż swój 1% podatku

WIKI i LILA 
Dziewczynki zostały osierocone w wyniku zderzenia trzech samochodów w dniu 16. 07. 2015 r. pod 
Dębską Kuźnią. Obecnie wychowują je dziadkowie. Dziewczynki mają zdiagnozowaną astmę i liczne 
alergie. Dziadek dziewczynek Artur jest przewodniczącym MKZ Huty „Małapanew” Sp. z o. o. w Ozimku. 
Dziewczynkom można pomóc przekazując 1% podatku wpisując w PIT nr KRS: 0000037904, 
cel szczegółowy: 35 234 Hordes Lilianna i Wiktoria. 

MICHAŁEK 
Michał jest obciążony rzadkimi zespołami chorób neurologicznych, m. in. z. Lennoxa – Gastauta - ciężką 
lekooporną padaczką. Jest całkowicie niezdolny do samodzielnego życia, nie chodzi, nie mówi, nie zgłasza 
żadnych potrzeb życiowych, jest upośledzony fizycznie i intelektualnie. Posiada orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. Jest bardzo schorowany, oprócz padaczki występuje autyzm, alergia, 
obniżona odporność na infekcje, które nasilają padaczkę, nadwrażliwość na wysokie temperatury (musi 
mieć klimatyzację), refluks, zaburzenia psychiczne i wiele innych. Napady padaczkowe - bardzo częste 
i silne, z utratą przytomności - występują głownie w nocy, dlatego mama musi go stale nadzorować i 
udzielać pomocy, aby przeżył. Mama Beata wychowuje Michałka samotnie. Beata Gołuchowska jest 
członkiem NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Opolskim i bardzo prosi o pomoc w zbiórce 1% dla 
Michałka, który obecnie ma 17 lat. Mama serdecznie dziękuje za pomoc i wsparcie. 
Michałkowi można pomóc przekazując 1% podatku wpisując w PIT nr KRS: 0000273196, 
cel szczegółowy: dla Michała Gołuchowskiego. 

WOJTUŚ 
Wojtuś choruje na autyzm atopowy. Ma niespełna 11 lat, jest wesołym dzieckiem i w pierwszym 
kontakcie nie sprawia wrażenia dziecka chorego. Pierwsze niepokojące objawy choroby jaką jest autyzm 
rodzice zaobserwowali u Wojtusia gdy miał niecałe 2 latka. Po szybkich konsultacjach zdecydowali 
się na błyskawiczne rozpoczęcie odpowiednich terapii. Ta bardzo szybka diagnoza i rehabilitacja 
spowodowały ogromny postęp w rozwoju chłopczyka. Z miesiąca na miesiąc widać postępy w rozwoju 
oraz w umiejętnościach społecznych, których brak jest jedną z głównych cech tej poważnej choroby. 
Wojtuś od końca 2011 roku jest pod stałą opieką i kontrolą specjalistów (psychologa, pedagogów 
specjalnych, logopedy, terapeutów SI, neurologa, psychiatry i dietetyka). Babcia Wojtusia, Krystyna 
Białek jest członkiem MOZ NSZZ „Solidarność” i długoletnim pracownikiem WSSE w Opolu. 
Wojtusiowi można pomóc przekazując 1 % podatku wpisując w PIT nr KRS: 0000252666, 
cel szczegółowy: Cichoń Wojciech. 

DANIEL 
Dwudziestosześcioletni Daniel Koziołek od urodzenia cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę. 
Jego rozwój psychoruchowy jest znacznie opóźniony, funkcjonuje na poziomie głębokiego upośledzenia, 
któremu towarzyszy autyzm w stopniu znacznym. Daniel porusza się na wózku inwalidzkim. Rodzice 
starają się by Daniel funkcjonował jak najlepiej, dlatego potrzebna jest stała rehabilitacja i leki. Tata 
Daniela jest członkiem MOZ NSZZ „Solidarność” Alchemia SA WRA w Zawadzkiem. 
Danielowi można pomóc przekazując 1% podatku wpisując w PIT nr KRS: 0000037904, 
cel szczegółowy: 13863 Koziołek Daniel Kamil. 

LIDZIA I NATALKA 
Lidzia i Natalka Rudnickie są wcześniakami urodzonymi 13 sierpnia 2008 roku w 25 tc z wagą 940 i 730 
gram. Dziewczynki są podopiecznymi fundacji „Zdążyć z pomocą”. Utworzone tam zostało subkonto, 
na którym zbierane są środki pieniężne na rehabilitację, sprzęt, lekarstwa, wyjazdy do specjalistów 
oraz coroczne wyjazdy na delfinoterapie do Sewastopola. Na stronie www.lidiainatalka.smyki.pl mogą 
Państwo poznać ich ciężką, nadal trwającą walkę o zdrowie. Tato dziewczynek jest członkiem NSZZ 
„Solidarność” w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie. 
Lidia, Natalia i rodzice są niezmiernie wdzięczni za każdą złotówkę wpłaconą na subkonto „Zdążyć z 
Pomocą” Nr KRS 000037904, cel szczegółowy: 18663 Natalia Rudnicka. 

ARTUR 
Artur choruje na stwardnienie rozsiane i wymaga intensywnej rehabilitacji. Jest członkiem NSZZ 
„Solidarność” przy DIEHL Controls Polska sp. z o. o. w Namysłowie. 
Możemy pomóc Arturowi przekazując 1 % podatku na Stowarzyszenie Pokój Nr KRS 0000251565 
wpisując cel szczegółowy: Artur Dorociak. 



Katarzyna Marczyńska 
14 maja 2016 r. Kasia w wyniku udaru żylnego i zakrzepu żylnego wewnątrzczaszkowego zapadła w 
śpiączkę. Obecnie od prawie trzech lat jest w trakcie wielokierunkowej, codziennej i żmudnej terapii 
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły 
św. Franciszka w Opolu na ul. Prószkowskiej. Pobyt w ZOL-u jest płatny i pochłania miesięcznie do 80% 
renty Kasi. Do tego dochodzą jeszcze inne koszty związane z zapewnieniem opieki około medycznej 
np. dodatkowe konsultacje neurologopedy czy psychologa. Członkowie MOZ NSZZ „Solidarność” przy 
WSSE w Opolu w miarę swoich skromnych możliwości pomagają Kasi, Jej mężowi i dwóm córkom, ale 
nadal jest to „kropla” w„morzu” potrzeb. Katarzyna nadal jest członkiem MOZ-u, a do czasu choroby 
była bardzo aktywnym jego członkiem. W kadencji związkowej 2014 – 2018, została wybrana do Komisji 
Międzyzakładowej MOZ, gdzie do października 2015 r. pełniła funkcję zastępcy przewodniczącej, a 
potem członka Komisji. 
Katarzynie można pomóc przekazują 1% podatku na Jej „konto” w Fundacji RÓŻYCZKA: 
KRS 0000399191 z dopiskiem „dla Kasi” 

MACIUŚ 
Maciek w wieku 3,5 roku ciężko zachorował. Choroba spowodowała, że Maciuś nie potrafi siedzieć, 
chodzić, mówić, normalnie jeść i pić. Maciuś i jego rodzice mają nadzieję, że intensywna rehabilitacja 
pomoże powrócić mu do zdrowia. 
Możemy mu pomóc przekazując 1 % podatku wpisując w zeznaniu podatkowym Nr KRS 0000273196 
z dopiskiem Maciej Rak. 

OLIWKA 
Wnuczka naszej koleżanki Zosi Orłowskiej, wieloletniego członka NSZZ „Solidarność” „Społem” PSS, 
urodziła się z wrodzoną wadą serduszka. Dodatkowo jest obciążona Zespołem DiGeorge’a. Oliwka 
potrzebuje pomocy wielu specjalistów, zajęć z rehabilitantem oraz urządzeń ułatwiających jej codzienne 
życie (m.in. pulsoksymetra). 
Możesz pomóc Oliwce przekazując 1% podatku Fundacji „Serca dla Maluszka” NR KRS 0000387207 
Cel szczegółowy: Oliwia Orłowska. 

PAULINA 
Paulinka Socha urodziła się z zespołem Downa. W dzieciństwie przeszła poważną operację serca, 
niezbędną dla ratowania jej życia. Ma również zdiagnozowane upośledzenie umysłowe w dużym 
stopniu z objawami zachowań autystycznych. Wymaga całodziennej opieki itroski. Paulinka nie mówi, 
ma trudności z chodzeniem oraz wymaga całodziennego pampersowania. Paulinka potrzebuje pomocy 
wielu specjalistów oraz kosztownych terapii. 
Możemy jej pomóc przekazując 1 % podatku fundacji AVALON wpisując z zeznaniu podatkowym Nr 
KRS 0000270809, cel szczegółowy: Socha 626. 

FRANEK 
Franiu jest wesołym i dzielnym chłopcem jednak od urodzenia ma duże troski. Urodził się 28. 11. 2018 
r. z rdzeniowym zanikiem mięśni typu 1. Franiu w swoim krótkim życiu przeszedł 2 razy zapalenie płuc. 
Każda infekcja jest dla niego niebezpieczna. Wymaga kosztownej rehabilitacji. Możemy mu pomóc 
przekazując 1 % podatku wpisując w zeznaniu podatkowym Nr KRS 0000037904, a w polu informacje 
uzupełniające: 36153 Marcinkowski Franciszek. 

PATRYŚ 
Patryś choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA typ 1). Możesz pomóc Patrysiowi przekazując 1% 
podatku.
Aby przekazać 1% podatku na Patrysia należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000270809, 
cel szczegółowy: Radwański, 11750

JOASIA
Joasia urodziła się jako wcześniak w 2003 roku z rozpoznaniem porażenia mózgowego. Joasia ma 
zdiagnozowany autyzm i wymaga ciągłej rehabilitacji. Tato Joasi jest członkiem NSZZ „Solidarność” w 
Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach.
Jeśli chcesz pomóc Joasi przekaż 1% podatku, numer KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 19132 
Joanna Hajda lub przekaż darowiznę na konto 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 z dopiskiem: na 
leczenie i rehabilitację 19132 Joanna Hajda.

ZUZIA
Zuzia ma 5 lat, wykryto u Niej mutacje genu SCN2A. Jest to niedawno wykryta mutacja, niewiele jeszcze 
o niej wiadomo. Zuzia nie mówi, ma słabe napięcie mięśniowe. Stale potrzebuje opieki neurologa, 
okulisty, gastrologa, dietetyka.  Babcia Zuzi jest wieloletnim członkiem NSZZ “Solidarność” w PKP PLK  
S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu.
Zuzi można pomóc przekazując swój 1% podatku wpisując w PIT nr KRS: 0000050135, 
cel szczegółowy: Dutkowska.


