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Pomimo pandemii, świdnicza-

nie uczcili 39. rocznicę 

„Świdnickich spacerów”. W tym 

roku, ze względu na zagrożenie 

epidemiczne, władze miasta za-

chęcały mieszkańców do indywi-

dualnego odwiedzania miejsca 

pamięci przy fontannie, a potem 

przejścia w kierunku Centrum Kul-

tury. Na trasie były ustawione 

koksowniki, takie jakie stały na 

ulicach w czasie stanu wojenne-

go. W miejskiej bibliotece można 

było zobaczyć wystawę zdjęć  

z poprzednich edycji obchodów 

rocznicy „Świdnickich spacerów”. 

Ponadto przedstawiciele władz 

państwowych, samorządowych  

i związkowcy złożyli kwiaty pod 

pomnikiem, upamiętniającym wy-

darzenia sprzed 39 lat. 

Na pomysł spacerów wpadła gru-

pa emerytów z przewodniczącym 

koła emerytów NSZZ „Solidarność”, 

Janem Kaźmierczakiem. 4 lutego 

1982 roku niewielka grupa wyszła na 

spacer w porze emisji telewizyjnego 

dziennika. Nazajutrz odbył się już 

masowy protest. 

O przyczynach organizacji spa-

cerów mówiła Urszula Radek: Był 

początek stanu wojennego. Tele-

wizja kłamała cały czas i opowia-

dała niestworzone rzeczy  

o „Solidarności”, że chcieliśmy 

obalić rząd. Nie można było tego 

słuchać. Część członków związku 

była już na emeryturze. Spotykali 

się na dzisiejszym placu Konsty-

tucji 3 maja. Był wśród nich pan 

Jan Kaźmierczak, wielki patriota. 

On właśnie zaproponował – zrób-

my spacery w czasie emisji wie-

czornego Dziennika. 

Po kilku dniach akcja rozwinę-

ła się, gromadząc parotysięczne 

tłumy. Spowodowała konsterna-

cję władzy, ponieważ protest od-

bywał się również pod oknami 

komendy milicji.  W spacerach 

brały udział całe rodziny. 

Widząc rosnącą popularność 

spacerów, władza postanowiła zare-

agować. Spacerującym asystowały 

milicyjne radiowozy i tzw. „świetlice” 

– duże samochody milicyjne, służą-

ce do przewozu aresztowanych. 

Uczestników legitymowano, a już  

7 lutego, milicja przy pomocy funk-

cjonariuszy SB dokonała zatrzymań, 

na 48 godzin, kilku osób.  

Kolejnym krokiem było wyga-

szanie ulicznych latarni, odcinanie 

dostaw prądu i wody. Wreszcie, 11 

lutego, w Świdniku, jako jedynym 

miejscu w kraju, przesunięto godzi-

nę policyjną z 22.00 na 19.00, za-

wieszając zaplanowane wydarze-

nia sportowe i kulturalne, wyłącza-

jąc telefony i wprowadzając zakaz 

ruchu pojazdów. W odpowiedzi 

świdniczanie postanowili wycho-

dzić na ulice w trakcie nadawania 

wcześniejszych wiadomości  

o godz. 17.00. 

Spacery zakończono 14 lute-

go, na apel ks. Jana Hryniewi-

cza, który widząc rosnące zagro-

żenie terrorem ze strony władzy, 

zwrócił się podczas niedzielnych 

mszy świętych do świdniczan  

o odstąpienie od protestu. 

Świdnicki przykład okazał się 

jednak zaraźliwy. Spacery zorga-

nizowano w Lublinie, Puławach  

i wielu innych miastach. Za swą 

postawę, społeczność Świdnika 

otrzymała w 1982 roku symbo-

liczną odznakę honorową niele-

galnej Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność”. 

Red. 

Foto: Facebook,  

Strefa historii , Świdnik 

Świdnickie spacery - rocznica 
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Oferta przygotowana na 40-

lecie „Solidarności” została prze-

dłużona. Według założeń każdy 

członek Związku mógł zrealizo-

wać w jednym z kilku górskich 

ośrodków wypoczynkowych spe-

cjalny bon. Końcowy termin zo-

stał wyznaczony pierwotnie na 31 

lipca 2021. W związku z pande-

mią i wynikającymi z tego obo-

strzeniami, które wpłynęły na pla-

ny wielu rodzin, szefostwo ośrod-

ków DOMS podjęło decyzję  

o zmianie. 

Wykorzystanie bonów solidar-

nościowych zostaje przedłużo-

ne do 31 sierpnia 2021 – infor-

muje Katarzyna Węgłowska, spe-

cjalista ds. sprzedaży i marketin-

gu w spółce DOMS. 

To właśnie na wypoczynek  

w jednym z ośrodków tego przed-

siębiorstwa można przeznaczyć 

200 zł. Takiej wartości bon należ-

ny jest każdemu, kto na dzień 15 

lipca 2020 był członkiem Związku 

NSZZ „Solidarność” (bon można 

było otrzymać w organizacji 

Związku, w której dana osoba 

jest zarejestrowana). 

Ośrodki znajdują się w Jarnoł-

tówku, Spale oraz Zakopanem. 

Swoim bonem można płacić za 

wszystkie usługi świadczone  

w tych obiektach, a w szczegól-

ności wyżywienie, noclegi oraz 

strefę relaksu. 

Do tej pory członkowie Soli-

darności najchętniej korzystali  

z ośrodka Hyrny w Zakopanem 

oraz z Ośrodka Ziemowit w Jar-

nołtówku. 

Pierwszy z tych punktów to 

ośrodek konferencyjno-

wypoczynkowy, który znajduje 

się w centrum miasta, u podnóża 

tatr. Ze względu na doskonałą 

lokalizację, do najsłynniejszych 

atrakcji turystycznych Zakopane-

go można wybrać się spacerem. 

Otoczony górską przyrodą, ośro-

Wakacyjne bony „Solidarności”  
ważne o miesiąc dłużej 

dek oferuje swoim gościom kom-

fortowe pokoje z widokiem na 

Tatry oraz atrakcyjne Centrum 

Odnowy Biologicznej. 

Z kolei ośrodek Ziemowit znajdu-

je się w centrum polskich Gór 

Opawskich z dala od zgiełku wśród 

gór pełnych szlaków turystycznych i 

spacerowych. I dlatego jest atrak-

cyjnym miejscem do odpoczynku, 

relaksu albo rehabilitacji. 

W Zakopanem znajduje się 

również Willa Sienkiewiczówka. 

Jest zlokalizowana w centrum 

miasta przy ulicy Zamoyskiego,  

a więc drodze komunikacyjnej 

prowadzącej do Kuźnic, skąd 

rozpoczyna się bardzo wiele 

szlaków turystycznych. W tym 

samym mieście jest willa Hyrny, 

również ciekawa dla osób cenią-

cych sobie spokój i naturę.  

Kolejny ośrodek, Savoy, jest 

otoczony nieskazitelną przyrodą 

Spalskiego Parku Krajobrazowe-

go oraz rzeki Pilicy i zlokalizowa-

ny w historycznym centrum Spa-

ły. Elegancja i historia, szacunek 

do tradycji, a jednocześnie no-

woczesne podejście do klienta  

i jego potrzeb sprawiają, że moż-

na tu odnaleźć niepowtarzalną 

atmosferę i klimat prawdziwej 

Spały.  

Ostatnie z miejsc, w którym 

można wykorzystać urodzinowy 

bon „Solidarności” to ośrodek 

Lwów. Historyczny rodowód 

obiektu sprawia, że będąc  

w tym miejscu dzięki wielu deta-

lom możemy przenieść się do 

Spały XIX i XX wieku.  

Mimo czasowych i powraca-

jących obostrzeń wynikających 

z pandemii niektórym członkom 

Związku udało się już trafić  

w taki termin, aby wykorzystać 

swój bon. Do tej pory zrealizo-

wało go nieco ponad 2500 

osób. 

Rezerwacji w dowolnym  

z tych miejsc można dokonać 

poprzez kontakt e–mailowy  

z recepcją wybranego ośrodka 

lub telefonicznie. Trzeba pamię-

tać, aby w trakcie rezerwacji 

poinformować o chęci skorzy-

stania z bonu. Co ważne, rezer-

wując nocleg poprzez Booking 

(lub inne portale pośredniczące 

w sprzedaży usług DOMS) nie 

będziemy mieli możliwości zre-

alizowania bonu. Trzeba pamię-

tać także o tym, że pobyt musi 

obejmować minimum dwa noc-

legi oraz iż posiadacze elektro-

nicznej legitymacji NSZZ 

„Solidarność” otrzymują dodat-

kowo 10 procent rabatu przy 

dokonaniu rezerwacji i po oka-

zaniu legitymacji w trakcie reje-

stracji w recepcji (rabat dotyczy 

wyłącznie posiadacza legityma-

cji, a więc nie obejmuje osób 

towarzyszących). 

solidarnosc.org.pl 
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25 stycznia 2021 roku podpisana 

została przez Prezydenta Andrzeja 

Dudę kolejna ustawa o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiąza-

niach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaź-

nych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw. Przyjęcie przedmiotowej 

ustawy stanowi kontynuację działań 

mających na celu ograniczenie ne-

gatywnych skutków związanych  

z trwającym od wielu miesięcy sta-

nem epidemii COVID-19. 

W ramach powyższej ustawy 

wprowadza się rozwiązania o cha-

rakterze ochronnym m.in. dla prze-

woźników. Polegają one na wspar-

ciu finansowym osób wykonujących 

przewozy autobusowe oraz operato-

rów przewozów autobusowych  

o charakterze użyteczności publicz-

nej, z wyłączeniem komunikacji 

miejskiej. Wyżej wskazane wsparcie 

może zostać przyznane za miesiące 

obowiązywania ograniczeń w prze-

mieszczaniu się środkami publiczne-

go transportu zbiorowego w zakre-

sie liczby zajętych miejsc siedzą-

cych albo miejsc siedzących i stoją-

cych w stosunku do dokumentacji 

technicznej lub techniczno-ruchowej 

pojazdu, jednak nie dłużej niż do 

dnia 31 grudnia 2021 roku. 

Kolejną formą wsparcia, jest 

przyznanie ministrowi do spraw kul-

tury i ochrony dziedzictwa narodo-

wego uprawnienia do przekazania 

Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmo-

wej środków finansowych w wysoko-

ści 120 milionów złotych na sfinan-

sowanie lub dofinansowanie kosz-

tów, które podmioty prowadzące 

działalność w zakresie kinematogra-

fii poniosły w okresie od dnia 1 listo-

pada 2020 r. do dnia 30 kwietnia 

2021 r. w następstwie wystąpienia 

COVID-19 i które nie zostały sfinan-

sowane lub dofinansowane z innych 

środków, w tym środków publicz-

nych. 

W celu usprawnienia realizacji 

zadań związanych z ochroną zdro-

wia w ramach nowelizacji wyposa-

żono lekarzy w możliwość udziele-

Pomoc dla transportu publicznego  
i innych branż 

nia upoważnień do wystawiania re-

cept, zleceń na zaopatrzenie i zle-

ceń naprawy, skierowań, a także 

dokonywania wpisów w Karcie 

Szczepień osobom wykonującym 

zawód medyczny lub osobom wyko-

nującym czynności pomocnicze przy 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

Na uwagę zasługuje fakt, że 

ustawodawca poprzez nowelizację 

przepisów podjął działania zmierza-

jące do zachęcenia osób, które 

przeszły chorobę COVID-19 do od-

dawania osocza. Honorowemu daw-

cy krwi, który oddał krew lub jej 

składniki, w tym osocze po chorobie 

COVID-19, przysługują zasadniczo 

analogiczne uprawnienia jak zasłu-

żonemu honorowemu dawcy krwi  

i honorowemu dawcy krwi, tj. m.in.: 

1. zwolnienie od pracy w dniu,  

w którym oddaje krew, lub jej składniki 

oraz w dniu następnym; 

2. zwrot utraconego zarobku na 

zasadach wynikających z przepisów 

prawa pracy; 

3. zwrot kosztów przejazdu do 

jednostki organizacyjnej publicznej 

służby krwi na zasadach określonych 

w przepisach w sprawie diet i innych 

należności z tytułu podróży służbo-

wych na obszarze kraju; koszt prze-

jazdu ponosi jednostka organizacyjna 

publicznej służby krwi; 

4. posiłek regeneracyjny. 

Dodatkowo, honorowemu dawcy 

krwi, który oddał co najmniej 3 dona-

cje krwi lub jej składników, w tym oso-

cze po chorobie COVID-19, ma przy-

sługiwać ulga w wysokości 33% na 

przejazdy w komunikacji krajowej 

środkami publicznego transportu zbio-

rowego - kolejowego w 1 i 2 klasie 

pociągów osobowych i pospiesznych 

oraz autobusowego w komunikacji 

zwykłej i przyspieszonej, kolejowego 

w 2 klasie pociągów innych niż osobo-

we i pospieszne, na podstawie bile-

tów jednorazowych. 

Podpisana ustawa wprowadza 

również regulacje w zakresie prowa-

dzenia i finansowania szczepień 

przeciwko COVID-19. Co ważne, 

wprowadzony został centralny elek-

troniczny system rejestracji na 

szczepienia ochronne przeciwko 

COVID-19, w którym przetwarzane 

będą m.in. dane osób poddających 

się tym szczepieniom: imię i nazwi-

sko, numer PESEL, numer i seria 

dokumentu tożsamości, numer tele-

fonu, adres poczty elektronicznej, 

adres miejsca zamieszkania, oraz 

jednostkowe dane medyczne tej oso-

by. 

Ustawa zawiera także regulacje 

dotyczące działalności uczelni wyż-

szych polegające na umożliwieniu 

uczelniom dokonania zmian  

w uchwałach ustalających warunki, 

tryb oraz termin rozpoczęcia i zakoń-

czenia rekrutacji oraz sposobu jej 

przeprowadzania na studia rozpoczy-

nające się w drugim semestrze roku 

akademickiego 2020/2021 oraz  

w roku akademickim 2021/2022. Do-

datkowo, uczelnie publiczne w roku 

akademickim 2020/2021 będą mogły 

dokonać zmian zasad przyjmowania 

na studia rozpoczynające się w dru-

gim semestrze roku akademickiego 

2020/2021 oraz w roku akademickim 

2021/2022 laureatów oraz finalistów 

olimpiad stopnia centralnego, a także 

laureatów konkursów międzynarodo-

wych oraz ogólnopolskich. 

Pracodawcy będący zakładami 

aktywności zawodowej mogą ubie-

gać się o rekompensatę poniesio-

nych za dany miesiąc kosztów płacy, 

dotyczących pracowników niepełno-

sprawnych.           

Wprowadzono również przepisy 

określające wsparcie dla sektora lot-

niczego, które zasadniczo polegają 

na wydłużeniu terminów obowiązy-

wania m.in. certyfikatów, uprawnień, 

badań lotniczo-lekarskich. 

Na zakończenie wskazać należy, 

że ustawa wprowadziła również 

wsparcie dla następujących sekto-

rów: atomistyki, kolejowego, opiekuń-

czego oraz dla dostawców energii 

cieplnej i końcowych odbiorców cie-

pła, jak również dla osób z niepełno-

sprawnościami w ramach zakładów 

aktywności zawodowej i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, opie-

kuńczo-terapeutycznych, rodzinnych 

domów dziecka, centrów integracji 

społecznej. 

solidarnosc.org.pl 
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Stowarzyszenie Huta Pieniacka  

zaprasza na uroczystość  

77. rocznicy zagłady polskiej miejscowości  

Huta Pieniacka,  

która odbędzie się 28 lutego 2021 r. 

 pod pomnikiem w Hucie Pieniackiej.  

O godz. 12:00 planowane jest 

 nabożeństwo oraz modlitwa ekumeniczna  

w intencji pomordowanych Polaków. 
 

27 lutego 2021 r. o godz. 18:30  

w Katedrze Lwowskiej  

zostanie odprawiona Msza św.  

w intencji ofiar z Huty Pieniackiej. 
 

Szczegółowe informacje: 

Małgorzata Gośniowska-Kola,  

tel. 502 103 264 

#ŁĄCZYMY POKOLENIA W LUBLINIE - ZAPISY WYSTARTOWAŁY 

Czy wiesz, że 41 lat temu stąd ruszyła lawina potężnego, pokojowego buntu społecznego, który dał 

wolność Polsce i narodom Europy? 5 czerwca br. możesz oddać hołd tym, którzy dla ciebie walczyli! 

Szykujemy wiele atrakcji! Na zakończenie imprezy rozlosujemy wśród wszystkich zawodników spe-

cjalne nagrody. Przyjedź do Lublina, a nie pożałujesz! 

  

Opłata startowa, przy zgłoszeniach do dnia 28 lutego br., wynosi 70 zł. 

  

Mamy też specjalne zaproszenie dla naszych wiernych biegaczy. Bezpłatny start, pod warunkiem 

zgłoszenia zapisu do 30.04.2021 r., mają zawodnicy, którzy: 

1. ukończyli co najmniej 6 edycji PKO Półmaratonu Solidarności, 

2. zawodnicy, którzy w 7. PKO Półmaratonie Solidarności zajęli miejsca I-III w kategoriach wieko-

wych, zgodnie z klasyfikacją czasową, 

3. kobiety, które ukończyły 60. rok życia i mężczyźni powyżej 65. roku życia. 

Szczegółowe informacje na stronie: pkopolmaratonsolidarnosci.pl 

Serdecznie zapraszamy do startu  

w 8. PKO Półmaratonie Solidarności. 

Zapisy już trwają!!!  
 

Jest wiele argumentów, aby wybrać 

nasz bieg. To trudny technicznie, ale 

dobrze przygotowany, półmaraton.  



Głos związkowca 5-6/2021 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: M. Dołhan, A. Kosierb, R. Lesicka 

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania wszystkich tekstów. 


