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Zgromadzenia cykliczne

Decyzja  w  przedmiocie  niewydania  zgody  Regionowi  Dolny  Śląsk  NSZZ  „Solidarność”  na  cykliczne  organizowanie
zgromadzeń mających na celu upamiętnienie powstania NSZZ „Solidarność” planowanych w dniu 30 sierpnia w latach 2018 -
2020 pod tablicą pamiątkową przy Centrum Historii Zajezdnia, we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 184. 

Decyzja  w  przedmiocie  niewydania  zgody  Regionowi  Dolny  Śląsk  NSZZ  „Solidarność”  na  cykliczne  organizowanie
zgromadzeń mających na celu upamiętnienie powstania NSZZ „Solidarność” planowanych w dniu 29 sierpnia w latach 2018 -
2020 pod tablicą pamiątkową przy Centrum Historii Zajezdnia, we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 184.  

Decyzja  w  przedmiocie  niewydania  zgody  Regionowi  Dolny  Śląsk  NSZZ  „Solidarność”  na  cykliczne  organizowanie
zgromadzeń mających na celu upamiętnienie powstania NSZZ „Solidarność” planowanych w dniu 28 sierpnia w latach 2018 -
2020 pod tablicą pamiątkową przy Centrum Historii Zajezdnia, we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 184.  

Decyzja  w  przedmiocie  niewydania  zgody  Regionowi  Dolny  Śląsk  NSZZ  „Solidarność”  na  cykliczne  organizowanie
zgromadzeń mających na celu upamiętnienie powstania NSZZ „Solidarność” planowanych w dniu 31 sierpnia w latach 2018 -
2020 pod tablicą pamiątkową przy Centrum Historii Zajezdnia, we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 184.

Decyzja  w  przedmiocie  niewydania  zgody  Regionowi  Dolny  Śląsk  NSZZ  „Solidarność”  na  cykliczne  organizowanie
zgromadzeń mających na celu upamiętnienie powstania NSZZ „Solidarność” planowanych w dniu 26 sierpnia w latach 2018 -
2020 pod tablicą pamiątkową przy Centrum Historii Zajezdnia, we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 184. 

Decyzja  w  przedmiocie  niewydania  zgody  Regionowi  Dolny  Śląsk  NSZZ  „Solidarność”  na  cykliczne  organizowanie
zgromadzeń mających na celu upamiętnienie powstania NSZZ „Solidarność” planowanych w dniu 27 sierpnia w latach 2018 -
2020 pod tablicą pamiątkową przy Centrum Historii Zajezdnia, we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 184. 

Decyzja  w  przedmiocie  niewydania  zgody  Stowarzyszeniu  Odra  -  Niemen  we  Wrocławiu  na  cykliczne  organizowanie
zgromadzeń  majacych  na  celu  upamiętnienie  obchodów  Narodowego  Dnia  Pamięci  Żołnierzy  Wyklętych  dnia  1  marca,  w
latach 2020-2022
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