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Kto ma prawo do referendum?
Kilka tysięcy związkowców
z NSZZ „Solidarność” pikietowało
w piątek, 4 września, przed Se-

natem RP. Jak podkreślają
uczestnicy protestu, przybyli do
Warszawy, by dopilnować głosowania nad referendum w sprawie
obniżenia wieku emerytalnego,
zniesienia obowiązku szkolnego
dla sześciolatków oraz ochrony
Lasów Państwowych.
Niestety, Senat odrzucił wniosek prezydenta Andrzeja Dudy

o przeprowadzeniu dodatk o we g o
referendum
w październiku. Za przyjęciem wniosku było
35 senatorów, przeciw 53, a 2 wstrzymało się od głosu.
Kilka tysięcy związkowców,
pikietujących przed parlamentem, przyjęło ten wynik
z oburzeniem.
– To skandal! Pokazali, że
mają nas w nosie 
mówił po ogłoszeniu wyniku
głosowania Piotr Duda, szef
"Solidarności".  Ekipa rządząca, a w szczególności
Platforma Obywatelska,
traktuje państwo jak własny
folwark. Pokazuje, jak dba
o obywateli, jak dba o te 6
milionów Polaków, którzy
złożyli swoje podpisy pod

wnioskami o referenda. Tak nie
może być! Mam nadzieję, że szybko zmienimy tę władzę i przyjdzie

kolejna, która będzie służyć społeczeństwu. Wiemy, co zrobimy 25
października  zapowiada lider
Związku.
Protestujący przed Senatem
wsparli także Koleżanki
i Kolegów z ZUS, którzy tego samego dnia protestowali przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Domagali się podwyżek płac, zaprzestania przedmiotowego traktowania
pracowników, przestrzegania prawa
pracy oraz respektowania praw pracowniczych i związkowych.
Agnieszka Kosierb
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Świdnik nadal walczy o przetarg na śmigłowce
Kilkudziesięciu związkowców z PZL-Świdnik pikietowało
w środę (2 września br.) podczas odbywającego się w Targach
Kielce XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
Domagają się przerwania przetargu na dostawę śmigłowców
wielozadaniowych dla Wojska Polskiego.

Pikietę zorganizowano
przed stoiskiem, na którym
ustawiono śmigłowiec Cara-

cal. Związkowcy z NSZZ
„Solidarność” oraz innych
związków działających na te-

renie WSK PZL Świdnik mieli
m.in. transparent z napisem
"Wielki przekręt śmigłowcowy
z prezydentem w tle" oraz
zdjęcie byłego prezydenta RP,
Bronisława Komorowskiego.
Skandowali "wielki przekręt
śmigłowcowy", a manifestacja
trwała kilka minut. Przerwała
ją ochrona Targów Kielce.
Związkowcy domagali się
przerwania kontraktu na dostawę caracali. – To jeden
wielki przekręt. Chodziło o odrzucenie pozostałych dwóch
ofert. Kontrakt jest wart 13
mld, z czego 10 mld ma trafić
do Francji i przemysłu francuskiego. Nie możemy tego tak
zostawić – podkreślali protestujący.
oprac. red.
zdj. Andrzej Krupa

Busem walczysz – od busa giniesz
Kilka lat temu byłem uczestnikiem
bardzo dramatycznego sporu na temat lokalnych przewozów pasażerskich. Chodziło o rywalizację pomiędzy PKS a tzw. busiarzami. Problem
polegał na tym, że PKS zarzucał nieuczciwą konkurencję kolegom po
fachu. Na przykład, że jeżdżą bez
rozkładu, że zatrzymują się na przystankach, na których nie powinni
i podbierają pasażerów. Wreszcie
koledzy z PKS podnosili, że oni muszą, jako firma państwowa, przestrzegać wszystkich norm i przepisów, a w firmach prywatnych – hulaj
dusza, ustaw nie ma, kodeks pracy
ani kodeks drogowy nie obowiązuje,
a Urząd Skarbowy nie musi wszystkiego wiedzieć. Efekt był następujący: ceny biletów u busiarzy były niższe, więc ludzie nie jeździli PKS,
a ten podążał (skutecznie) prostą
drogą do bankructwa.
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Do dziś w uszach brzmią mi
słowa przewodniczącego NSZZ
„Solidarność” z PKS Puławy: My
nie boimy się konkurencji, uważamy, że jest niezbędna, ale
niech wszystkich obowiązują
jednakowe reguły.
Niestety, z jednej strony postawa
drapieżnego kapitalizmu właścicieli
busów, a z drugiej bezradność i łapówkarstwo organów samorządu
i państwa sprawiły, że PKS-y upadają
jeden po drugim, nasz puławski ma
zakończyć działalność w styczniu.
Po latach od tamtych wydarzeń
przeczytałem w prasie takie oto
oświadczenie:
 Na różnych trasach Polski
Bus wyniszczył polskich przewoźników. Były bilety po 5 zł przez
pół roku, a teraz są po 30 zł. Domagamy się uczciwej konkurencji, cena nie może być poniżej

kosztów – mówi właściciel jednej
z lubelskich firm przewozowych.
No i co teraz? Co dalej, do kogo
udać się po sprawiedliwość? Do
tych, którzy przyjmowali łapówki?
Czy do tych bezczynnych przy egzekwowaniu prawa?
Szkoda, bo gdyby od początku
wszystko było budowane na prostych, uczciwych i transparentnych
zasadach, to dziś firmy nie bałyby
się nieuczciwej konkurencji, a pasażerowie mieliby uczciwe i adekwatne ceny.
Sławomir Kamiński
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Dzień Solidarności i Wolności w Lublinie

Solidarność to zadanie na dziś
Msza św. w intencji Ojczyzny oraz wszystkich związanych z ruchem solidarnościowym, kwiaty w miejscach pamięci oraz koncert patriotyczny w wykonaniu zespołu Contra Mundum – tak mieszkańcy Lublina i Lubelszczyzny
świętowali święto państwowe Dnia Solidarności i Wolności.
W obchodach wzięli udział
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, członkowie różnych instytucji i stowarzyszeń oraz związkowcy. Uroczystości rozpoczęły

się w miejscu symbolicznym – pod
Pomnikiem Wdzięczności, który
upamiętnia strajki z lipca 1980 r.
Jak podkreślał przewodniczący
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”, Marian Król,
nie można zapominać, że sierpień
1980 roku miał swój początek
w lipcu na Lubelszczyźnie. Zwrócił
także uwagę, że dziś nadal jest
wiele do zrobienia, potrzeba budo-

wania takiej wspólnoty, jaka połączyła ludzi latem 1980 roku, bez
względu na poglądy polityczne.
Z kolei biskup Józef Wróbel,
który przewodniczył eucharystii
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w intencji Ojczyzny, mówił:  Zarówno w przeszłości, jak i dziś wielu ludzi poświęca swoje siły i czas
na sprawy, które kształtują ludzkie
serca i codzienne życie. Każdy
z nas może wyrażać swoim życiem łączność z ideałami „Solidarności".
Wiele osób, które 35
lat temu stały u początków ruchu solidarnościowego, już nie ma
wśród nas. Niejednokrotnie poświęcali swoją wolność, a nawet
życie po to, byśmy mogli żyć dziś w wolności.
Modlę się dziś za
wszystkich, którzy odeszli do Pana, a którzy związani byli z Solidarnością.
Natomiast w Ogrodzie
Saskim odbył się koncert
zespołu Contra Mundum.
Artyści wykonali utwory
patriotyczne w nowych,
rokowych aranżacjach.
Mocne brzmienie, połączone z przejmującym
tekstami poetyckimi, wywarło ogromne wrażenie na zebranej publiczności.
Uroczystości zakończyła modlitwa przed
pomnikiem bł. ks.
Jerzego Popiełuszki,
patrona
NSZZ
„Solidarność”.
Dzień
Solidarności
i Wolności został ustanowiony przez Sejm RP, w dniu
27 lipca 2005 roku, świętem państwowym. Ma on na celu upamiętnienie historycznego zrywu
Polaków do wolności i niepodle-

głości z 1980 roku, który zainicjował proces upadku komunizmu
i wyzwolenia narodów Europy
Środkowej i Wschodniej.
Obchodzony jest w rocznicę
porozumień sierpniowych zawartych pomiędzy władzami komunistycznymi a przedstawicielami
robotniczych komitetów strajkowych.

Po raz pierwszy Dzień Solidarności i Wolności obchodzono
w Gdańsku, w 25 rocznicę porozumień sierpniowych. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy wysunął listę 21 postulatów, na których czele umieszczono żądanie
utworzenia wolnych związków
zawodowych. Pozostałe dotyczyły przestrzegania praw i wolności
konstytucyjnych, zniesienia przywilejów partyjnych, a także poprawy warunków bytowych społeczeństwa.
Agnieszka Kosierb
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