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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 26/2021 

    22.07.2021 

W niedzielę, 18 lipca br., koleja-

rze świętowali  41. rocznicę wyda-

rzeń Lubelskiego Lipca 1980.  

W obchodach uczestniczyli m.in. 

przedstawiciele władz rządowych, 

parlamentarnych i samorządo-

wych, służby mundurowe, licznie 

zgromadzeni związkowcy, a prze-

de wszystkim środowisko kolejarzy 

i weterani walk o wolną Ojczyznę. 

Uroczystości rozpoczęły się 

koncelebrowaną  Mszą św. polo-

wą na terenie  Lokomotywowni  

w Lublinie. Słowo Boże wygłosił 

abp Stanisław Wielgus, który pod-

kreślił konieczność kierowania się 

Dekalogiem w życiu społecznym i 

działalności publicznej. Wskazał, 

że wszelkie konflikty, deprawacje 

i bezradność ludzi, są następ-

stwem odejścia od Bożych przy-

kazań. 

Uroczystości w Lokomotywow-

ni były okazją do pogłębienia re-

fleksji nad sensem wydarzeń 

sprzed 41 lat. Wśród osób zabie-

rających głos był Czesław Nie-

zgoda, ówczesny przywódca 

strajku kolejarzy. Zaznaczył, że 

kolejarze nie godzili się na dyktat 

Moskwy, byli świetnie zorientowa-

ni w sytuacji w kraju,  wyrażali też 

gotowość  do strajku, czekali tylko 

na sygnał. I gdy załoga  WSK 

Świdnik stanęła, w ślad za nimi 

poszli kolejarze. Jak powiedział 

Czesław Niezgoda po zakończe-

41. rocznica strajku kolejarzy 
niu strajku do jego domu przybyła 

delegacja KOR-u, aby dowie-

dzieć się jak udało się przepro-

wadzić skutecznie i bezkrwawo 

strajk.  

Podczas spotkania zasłużeni 

kolejarze otrzymali odznaczenia 

państwowe przyznane przez Pre-

zydenta RP. Brązowe Krzyże Za-

sługi wręczono za zasługi w dzia-

łalności społecznej i związkowej, 

a Medale Złote i Brązowe za Dłu-

goletnią Służbę za wzorowe, wy-

jątkowo sumienne wykonywanie 

obowiązków wynikających  z pra-

cy zawodowej. Kolejarze zostali 

też wyróżnieni honorowymi od-

znakami „Zasłużony dla NSZZ 

Solidarność na kolei”. 

Na zakończenie uroczystości 

delegacje złożyły wieńce i wią-

zanki pod pomnikiem Doli Kole-

jarskiej. W godzinach popołu-

dniowych nastąpiła część arty-

styczna i można było wysłuchać 

koncertu Krzysztofa Cugowskie-

go wraz z zespołem.   

Protest przeciwko władzy 

komunistycznej trwał od 16 do 

19 lipca 1980 roku i był pierw-

szym tak dużym protestem ko-

lejarskim w historii PRL. Pierw-

szego dnia protestu strajkowało 

blisko 800 osób. Następnie za-

strajkował cały węzeł – w su-

mie ponad 3,5 tysiąca koleja-

rzy. 

T. Kupczyk 
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Wyrazy żalu i współczucia 
 

Kol. KINDZE KOWALIK 
 

 z powodu śmierci 
 

MAMY 
 

składają 

 
Koleżanki i Koledzy 

z Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty i Wychowania 
nr 2 w Lublinie 

 

Zasady prowadzenia akcji 

zbierania podpisów popiera-

jących obywatelski projekt 

ustawy reguluje ustawa  

z dnia 24 czerwca 1999 r.  

o wykonywaniu inicjatywy 

ustawodawczej przez obywa-

teli (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2120) oraz przepisy rozdzia-

łu 12 działu I ustawy z dnia  

5 stycznia 2011 r. - Kodeks 

wyborczy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 754, 1000 i 1349). 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 usta-

wy o wykonywaniu inicjatywy 

ustawodawczej przez obywateli 

w miejscu zbierania podpisów 

obywateli musi być wyłożony do 

wglądu projekt ustawy. Obywa-

tel udziela poparcia projektowi 

ustawy, składając na wykazie, 

obok swojego imienia (imion)  

i nazwiska, adresu zamieszka-

nia oraz numeru ewidencyjnego 

PESEL, własnoręczny podpis. 

Na każdej stronie wykazu musi 

znajdować się nazwa komitetu  

i tytuł projektu ustawy, której 

obywatel udziela poparcia (art. 

9 ust. 2 ustawy). Wzór wykazu 

ustala w drodze rozporządze-

nia, Prezes Rady Ministrów po 

zasięgnięciu opinii Państwowej 

Komisji Wyborczej (art. 9 ust. 4 

ustawy). Wycofanie poparcia 

udzielonego projektowi ustawy 

jest nieskuteczne (art. 9 ust. 3 

ustawy). 

Zgodnie z art. 106 2 Kodek-

su wyborczego podpisy pod 

obywatelskim projektem ustawy 

można zbierać w miejscu, cza-

sie i w sposób wykluczający 

stosowanie jakichkolwiek naci-

sków zmierzających do ich wy-

muszenia. 

Zgodnie z art. 108 § 1 Ko-

deksu wyborczego prowadze-

nie agitacji wyborczej bez 

względu na czas jej występo-

wania jest zabronione: 

1. na terenie urzędów admi-

nistracji rządowej i administracji 

samorządu terytorialnego oraz 

sądów; 

2. na terenie jednostek woj-

skowych i innych jednostek or-

ganizacyjnych podległych Mini-

strowi Obrony Narodowej oraz 

oddziałów obrony cywilnej,  

a także skoszarowanych jedno-

stek podległych ministrowi wła-

ściwemu do spraw wewnętrz-

nych; 

3. na terenie zakładów pra-

cy, ale tylko w sposób i for-

mach, które zakłócają ich nor-

malne funkcjonowanie; 

4. na terenie szkół, ale tylko 

wobec uczniów. 

Na urzędach, sądach i szko-

łach spoczywa obowiązek właści-

wego oznaczenia terenu i znajdu-

jących się na nim budynków. 

Oznacza to, że prowadzenie 

akcji zbierania podpisów pod 

obywatelskim projektem ustawy 

jest dozwolone w tzw. miejscach 

publicznych bez potrzeby uzy-

skiwania zgody lub zawiadamia-

nia jednostki samorządu teryto-

rialnego. Na prowadzenie akcji 

zbierania podpisów na terenie 

będącym własnością prywatną 

wymagane jest uprzednie uzy-

skanie zgody zarządcy nierucho-

mości. 

Marcin Zieleniecki,  

główny specjalista zespołu 

prawnego KK 

Informacja prawna dotycząca 
 zasad prowadzenia akcji  

zbierania podpisów  
pod obywatelskim projektem ustawy 
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Zapraszamy na uroczystości  
41. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980 

 
UROCZYSTOŚCI REGIONALNE 
 

25 lipca 2021 r. 

 

11:30 – uroczysta Msza św. w Archikatedrze Lubelskiej 
 

13:15 –  spotkanie z okazji 41. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980.  

Okolicznościowy wykład i panel naukowo-historyczny, sala widowiskowa Cari-

tas Lublin 



Głos związkowca 26/2021 str. 6 

Głos związkowca. e-Tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. 
Wydaje: Biuro Informacyjne Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 20-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 53-208-11  

e-mail: biuletyn.lublin@solidarnosc.org.pl, www.solidarnosc.org.pl/lublin. 

Redakcja: A. Kosierb, R. Lesicka 

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania wszystkich tekstów. 

W ramach obchodów 

41. rocznicy Lubelskiego 

Lipca 1980 nastąpi uro-

czyste odsłonięcie muralu 

poświęconego historii  

i działalności Fabryki Sa-

mochodów Ciężarowych 

w Lublinie.  

Uroczystość odbędzie 

się 25 lipca br. ok. godz. 

19:00 na ul. Mełgiewskiej. 

Odsłonięcie poprzedzi 

Msza św. o godz. 18:00  

w kościele pw. MB Królo-

wej Polski na ul. Gospo-

darczej 7, odprawiona  

w intencji pracowników 

FSC. 

Tego dnia, około godz. 

20.00, będzie można 

zwiedzić z przewodnikiem 

teren dawnej fabryki FSC 

(przejazd autobusem). 

Mural upamiętniający  

Fabrykę Samochodów 

Ciężarowych 

Puławy,  

18 sierpnia 2021 r. 

(zmiana daty!) 
 

Obchody 41. rocznicy Lubelskiego 

Lipca 1980 zakończy uroczyste posa-

dzenie pamiątkowego dębu, który 

przez  pokolenia będzie przypominał  

o bohaterstwie pracowników Zakładów 

Azotowych Puławy. 
 

 Uroczystość odbędzie się o godz. 

10:00 przed budynkiem Dyrekcji Na-

czelnej Grupy Azoty. 


