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Premier Szydło w WSK Świdnik
Beata Szydło odwiedziła w poniedziałek (10 października br.) świdnicką fabrykę. Szefowa rządu pojawiła
się razem z wiceministrami. Podczas
spotkania z pracownikami powiedziała: - Obowiązkiem polskiego państwa jest bronić interesów Polski.
Rozmowy dotyczące tego przetargu

były tak prowadzone. Postawiliśmy
warunki, które z punktu widzenia
obronności były najkorzystniejsze.
Mimo to nie chciano ich przyjąć.
Wizyta premier Szydło miała związek z zakończonymi
rozmowami ws. francuskich
Caracali. Wszystko wskazuje
na to, że następny przetarg na
śmigłowce zostanie podzielony na kilka mniejszych. Ostateczną decyzję podejmie Ministerstwo Obrony Narodowej. Dużo rozsądniejsze byłoby
oferowanie specjalistycznego
rozwiązania do potrzeb poszczególnych rodzajów sił
zbrojnych, a nie jeden wielki
śmigłowiec, za ogromne pieniądze, który przez większość
czasu latałby pusty – mówił
prezes PZL Świdnik Krzysztof
Krystowski.
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PZL
Świdnik
posiada
w swojej ofercie śmigłowce
różnego typu. Począwszy od
najmniejszego,
niespełna
dwutonowego SW4, przez
średni, oferowany w przetargu
AW149, a skończywszy na
największym, piętnastotonowym AW101. W przypadku
Caracali sporo uwag mieli lotnicy marynarki wojennej, dla
których ten śmigłowiec był za
mały. Natomiast dla wojsk lądowych francuski sprzęt był
nieco za duży. Sporym problemem była również cena. Nikt na świecie nie zapłacił
takiej ceny za śmigłowce Caracal, jaką miał zapłacić pol-

ski rząd - podkreślał Artur Soboń, poseł PiS.
Zadowolenia ze spotkania
nie kryli też pracownicy fabryki. - Usłyszeliśmy to, co chcieliśmy usłyszeć. Teraz czekamy na ogłoszenie nowego
przetargu. Mamy nadzieję, że
i nam uda się ugryźć kawałek
tego tortu - mówił dziennikarzom Waldemar Tatara, mechanik,
który
pracuje
w zakładzie od 1977 roku.
Po
rozpisaniu
nowego
przetargu do walki o kontrakt
dla polskiej armii wracają zakłady w Świdniku i Mielcu.
Red.
Foto: Andrzej Krupa
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Odpowiedź na list byłych opozycjonistów
do Prezydenta RP
Ze zdziwieniem i oburzeniem przeczytaliśmy List otwarty działaczy „Solidarności” i podziemia lat
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych do Prezydenta Andrzeja Dudy. Napisany językiem agresywnym
i obraźliwym, nie tylko nie łagodzi języka debaty publicznej, ale tę agresję w sposób oczywisty eskaluje. Nie zamierzamy odpowiadać w podobnym tonie. Zarzuty postawione w tym liście fałszują obraz
rzeczywistości, są w znakomitej większości albo niesprawiedliwe, albo kłamliwe.
Nasza Ojczyzna w niczym nie przypomina dziś PRL-u, z którym tak jak Wy walczyliśmy i płaciliśmy
utratą zdrowia i więzieniem!
Demokracja i wolność słowa nie były i nie są w Polsce zagrożone! Należy raczej ubolewać nad
nadużywaniem wolności słowa i brakiem odpowiedzialności za nie.
Zmiany, jakie dokonują się w Polsce w wyniku demokratycznych wyborów roku 2015, dobrze służą
Polsce i Polakom. Rządowe programy i projektowane reformy dają nadzieję, że Polska stanie się krajem przyjaznym nie tylko dla wąskiej grupy wybrańców, ale krajem równych szans dla wszystkich
obywateli.
Jeden punkt chcielibyśmy uwypuklić. Nie bez przyczyny konieczność reformy wymiaru sprawiedli-

wości jest dla większości Polaków sprawą oczywistą. Możemy się w debacie publicznej spierać o wiele spraw, takie są reguły demokracji, ale wymiar sprawiedliwości w obecnym kształcie stał się swoim
własnym zaprzeczeniem. Zmiany w tym zakresie są po prostu niezbędne! Nie kiedyś, nie za rok czy
lat pięć. Reforma ta – jeśli Polska ma być krajem sprawiedliwym – konieczna jest natychmiast!
Zakładamy, że Wy – przecież nasi koledzy z podziemia – chcecie dobra Polski. Widzimy je jednak
inaczej. I to jest prawo demokracji, o które walczyliśmy.
Jest w nas wystarczająco dużo determinacji, by bronić Pana Prezydenta i rządu konsekwentnie
realizujących zwycięski program wyborczy.

Zwracamy się więc do Was słowami Waszego listu do Prezydenta. Chcemy wierzyć, że znajdziecie w sobie siłę i staniecie ponad podziałami politycznymi, że podejmiecie działania, które sporom politycznym przywrócą cywilizowane ramy. Tego wymaga polska racja stanu.

Podpisali:
Waldemar Bartosz, Roman Bielański, Edward Bielawski, Adam Borowski, Tytus Czartoryski, Tomasz Dolecki, Joanna Duda-Gwiazda, Andrzej Filipczyk, Mieczysław Gil, Andrzej Gwiazda, Wacław
Holewiński, Zdzisław Jurkowski, Andrzej Kaczmarek, Adam Kalita, Eugeniusz Karasiński, Andrzej
Kołodziej, Józef Konkel, Franciszek Kopeć, Marian Król, Jerzy Langer, Romuald Lazarowicz, Andrzej Michałowski, Przemysław Miśkiewicz, Marek Muszyński, Wojciech Myślecki, Czesław Nowak,
Jacek Jerzy Pilchowski, Anna Rakoczy, Janina Reliszko, Zofia Romaszewska, Andrzej Rozpłochowski, Zbigniew Sieczkoś, Jacek Smagowicz, Tadeusz Stański, Grzegorz Stawski, Grzegorz Surdy, Jacek Swakoń, Franciszek Szelwicki, Eugeniusz Szumiejko, Tomasz Wójcik, Krzysztof Wyszkowski, Ewa Zydorek
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Projekt o ograniczeniu
handlu w niedzielę
w komisji sejmowej
Posłowie zdecydowali, że projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele trafi do sejmowej
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
– To bardzo ważny dzień dla
ponad miliona pracowników handlu i ich rodzin – powiedział po
głosowaniu Alfred Bujara, szef
handlowej „Solidarności” i prze-

wodniczący Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej. – Liczymy, że
prace w komisji pójdą sprawnie
i już niedługo ustawa wejdzie
w życie – dodał.
– Domagamy się ograniczenia
handlu w niedzielę – wyjaśnia
Piotr Duda, lider Związku – Jak
słyszę tych wszystkich, którzy
mówią, że to jest zamach na ich

wolność, to ja mówię: nie, wolność też ma swoje granice, nie
wolno poprzez swoją wolność
zniewalać drugiej osoby, tylko
dlatego, że ktoś ma kaprys w niedzielę iść sobie kupić nie artykuły
pierwszej potrzeby, ale artykuły
budowlane. Trzeba z tym skończyć.
www.solidarnosc.org.pl

Spotkanie
na Strzelnicy

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”
oraz Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” Poczty Polskiej w Lublinie
organizują, w dniu 15 października 2016 r. (sobota), „Spotkanie na Strzelnicy w Wąwolnicy”.
W programie spotkania;
- zapoznanie się z różnego rodzajami broni palnej
- możliwość wypróbowania swoich umiejętności w strzelaniu
- koleżeńskie spotkanie przy ognisku
Rozpoczęcie spotkania: 15 października 2016 r. godz. 10:00
Miejsce: Strzelnica w Wąwolnicy k. Lublina
Zapisy przyjmuje Dział Organizacyjny Zarządu Regionu tel. 81 532 08 11 w 11,
E-mail: sekretariat.lublin@solidarnosc.org.pl do dnia 13.10.2016 r.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowych informacji udzielają: Krzysztof Choina tel. 509 685 522,
Romuald Talarek tel. 605898585
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32. rocznica męczeńskiej śmierci
bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Wszystkich
związkowców,
poczty sztandarowe
oraz sympatyków
zapraszamy
na uroczystą
Mszę św.
w intencji Ojczyzny
oraz o kanonizację
bł. ks. Jerzego.
Odbędzie się ona 19 października br.
o godz. 18:00 w kościele św. Piotra Apostoła
w Lublinie, przy ul Królewskiej 9.
Po Mszy św. nastąpi krótka modlitwa
i złożenie kwiatów pod pomnikiem

bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
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