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Wspólna skarga do Trybunału

Zdjęcia ofiar to prowokacja

o Koszalinie
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 „Solidarność” skieruje do Try-
bunału Konsytucyjnego skar-
gę na nowelizację ustawy o 
zgromadzeniach publicznych 
– zdecydowali członkowie ob-
radującej w Koszalinie Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Stanowisko w tej sprawie to 
najważniejsza decyzja drugiego  
dnia obrad najwyższej władzy 
wykonawczej Związku. 

– Tak jak wcześniej zapo-
wiadaliśmy, że jeśli zostanie 
przyjęta i podpisana ta nowe-
lizacja, skierujemy wniosek do 
Trybunału – powiedział prze-
wodniczący Komisji Krajowej 
Piotr Duda. 

Skarga tworzona jest przez 
zespół ekspercki Komisji Kra-
jowej przy wsparciu i pomo-
cy Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka i będzie gotowa w 
ciągu 2-3 tygodni.

– Formalnie skargę przyj-
miemy na najbliższym po-
siedzeniu Komisji Krajowej 
– podsumował dyskusję szef 
Związku. 

Zgodnie z kalendarzem naj-
bliższe posiedzenie KK odbę-
dzie 21 listopada w Kielcach.

Związkowcy zarzucają, że 
podpisana przez prezydenta 
nowelizacja ustawy o zgroma-
dzeniach publicznych ogranicza 
podstawowe prawo wolności 
obywateli – prawo do zgro-
madzeń publicznych, dając 
urzędnikom uprawnienia do 
decydowania o podstawo-
wych swobodach obywateli. 
Nowe prawo m.in. przerzuca 
odpowiedzialność na organi-
zatorów manifestacji, wprowa-
dza wysokie kary materialne. 
Związkowcy przypominają, że 

zmiany te zostały przyjęte bez 
konsultacji społecznych, co jest 
łamaniem obowiązującego w 
Polsce prawa.                              •

NSZZ „Solidarność” oburzony 
publikacją na rosyjskim portalu 
zdjęć ofiar katastrofy smoleń-
skiej. To prowokacja – uważają 
związkowcy. 

Zdaniem Komisji Krajowej 
publikacja zdjęć to już kolejna 
prowokacja. Dlatego związkow-
cy wzywają rząd RP do podjęcia 
wszelkich możliwych działań 
w celu ukarania winnych tej 
prowokacji. 

Decyzja o przyjęciu stanowiska 
w sprawie publikacji zdjęć była 
spontaniczna. – To oburzające. 

Nie mogliśmy pozo-
stać obojętni na pro-
fanację pamięci ofiar 
katastrofy smoleńskiej 
– mówi Piotr Duda, 
przewodniczący Ko-
misji Krajowej.

Informacje z prac 
prezydium, Komisji 
Trójstronnej, regio-
nów i branż zdomino-
wały pierwszy dzień 
posiedzenia KK NSZZ 

„Solidarność” w Koszalinie. 
W najbliższym czasie rusza 

akcja zbieranie podpisów pod 
europejską inicjatywą obywa-
telską w sprawie pakietu kli-
matycznego. 

– Do kwietnia 2013 powin-
niśmy zebrać 1 mln podpisów 
i przekazać je do Komisji Eu-
ropejskiej – mówi Dominik 
Kolorz, przewodniczący ślą-
sko-dąbrowskiej „Solidarno-
ści”. Kolorz zapowiedział, że 
regiony otrzymają informacje i 
potrzebne dokumenty dotyczą-
ce akcji „Mój dom, mój prąd”. 

Kazimierz Grajcarek, przewod-
niczący Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki zapowiedział, że 
podczas konferencji klimatycz-
nej w Katarze Związek będzie 
domagał się nieprzedłużenia 
protokołu z Kyoto. 

Dyskusję wzbudziły propozy-
cje zmiany przepisów kodeksu 
pracy dotyczących czasu pracy. 
Nad takimi propozycjami pracu-
je Komisja Trójstronna, mówił 
o tym również Donald Tusk w 
tzw. drugim expose. 

Zastępca przewodniczącego 
Komisji Krajowej, Jerzy Wielgus 
zapowiedział, że 23 października 
przed Urzędem Rady Ministrów 
odbędzie się protest przeciwko 
dyskryminacji członków związku 
w administracji publicznej. Pracę 
straciło czterech liderów związku. 
– Uważamy, że to działania są wy-
mierzone w związkowców z „S”, 
żeby zdeprecjonować związek, 
zastraszyć pracowników i chyba 
jest to rozwiązanie, które firmuje 
ministerstwo finansów na czas 
kryzysu – mówi Wielgus.              •

Koszalin w czasie stanu wojen-
nego to temat wystawy, jaką 
otwarto przed rozpoczęciem 
obrad Komisji Krajowej. 

Po raz pierwszy Koszalin jest 
miejscem obrad Komisji Krajowej. 
– To dla nas wielkie przeżycie i 
wielki zaszczyt. Cieszę się, że tak 
wielu kolegów z całej Polski do 
nas przyjechało. W „Solidarności” 
jest miejsce dla małego i dużego 
regionu – mówi Danuta Czernie-
lewska, przewodnicząca Regionu 
Koszalińskiego-Pobrzeże. 

Zanim rozpoczęły się obrady, 
na placu przed katedrą w Kosza-
linie otwarto wystawę, której 
tematem jest stan wojenny w 
regionie koszalińskim. Wystawę 
przygotował region we współ-
pracy ze szczecińskim oddziałem 
IPN. – Wszyscy wiemy, że na po-
czątku był Gdańsk, później były 
inne porozumienia. Pamiętamy 
jednak o wszystkich miejscach, 
gdzie rodziła się „Solidarność”. 
Cieszę się, że popularność zy-
skują plenerowe wystawy, bo 
dzięki temu coraz więcej ludzi 
może poznać naszą historię – 
powiedział Piotr Duda podczas 
otwarcia ekspozycji. 

Członków KK powitał bp 
Edward Dajczak, metropolita 
diecezji koszalińsko-kołobrze-
skiej, życząc im odwagi w po-
dejmowaniu nowych wyzwań. 
Równie serdecznie związkow-
ców przywitał wiceprezydent 
Koszalina, Przemysław Krzyża-
nowski. Zwrócił uwagę na dobrą 
współpracę między Związkiem a 
samorządem. Zapewnił również, 
że dzięki aktywnej postawie w re-
gionie idee „S” są ciągle żywe.      • 

   Nowe prawo 
m.in. przerzuca 

odpowiedzialność 
na organizatorów 

manifestacji 
i wprowadza wysokie 

kary materialne
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 PROTEST

ROCZNICA

Protest kolejarzy  

W piątek mija 28. rocznica 
śmierci błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszki. Rocz-
nicowe uroczystości odbędą 
się w Warszawie i Włocławku. 

19 października 1984 w drodze 
powrotnej ze spotkania Dusz-
pasterstwa Ludzi Pracy w Byd-
goszczy, niedaleko miejscowości 
Górsk, samochód ks. Jerzego 
Popiełuszki został zatrzymany 
przez umundurowanych mili-
cjantów ruchu drogowego, w 
rzeczywistości funkcjonariuszy 
Służby Bezpieczeństwa. Esbecy 
zmusili ks. Jerzego, aby wysiadł 
z samochodu. Ogłuszyli go sil-
nym uderzeniem w głowę, za-
kneblowali usta i wrzucili do 
bagażnika. Kierowcy księdza 
Jerzego udało się uciec. Zma-
sakrowanego księdza zabójcy 
wrzucili do zalewu wiślanego 
przy tamie we Włocławku. 30 
października podano informację 
o odnalezieniu w Wiśle ciała ka-

płana. 3 listopada w Warszawie 
odbył się pogrzeb, w którym 
brało udział kilkaset tysięcy 
ludzi z całej Polski. 

Jak co roku w rocznicę tej 
zbrodni, 19 października w 
kościele św. Stanisława Kostki 
na Żoliborzu w Warszawie od-
prawione zostaną Uroczystości 
liturgiczne ku czci błogosławio-
nego księdza Jerzego Popiełuszki. 
Mszy świętej koncelebrowanej 
przewodniczyć będzie Jego Emi-
nencja bp Piotr Greger z diecezji 
bielsko-żywieckiej. 

Dzień wcześniej, w czwartek 
18 października uroczystości od-
będą się na włocławskiej tamie. 

Program uroczystości

Czwartek, 18 października 
2012r. przy Tamie we Włocławku

 17.00 - Powitanie przyby-
łych gości i pocztów sztanda-
rowych. Modlitwa za wsta-

wiennictwem bł. ks. Jerzego 
pod Krzyżem Pomnikiem na 
tamie. Złożenie kwiatów.

17.15 - Procesja różańcowa 
z relikwiami bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki do Sanktuarium 
Męczeństwa (przejście od Krzy-
ża Aleją Popiełusz-
ki przez Tamę do 
Ronda I ul. Płocką 
do Sanktuarium).

17.45 - Program 
artystyczny przygo-
towany przez mło-
dzież z Gimnazjum 
SPSK im. bł. ks. Je-
rzego Popiełusz-
ki w Modzerowie 
oraz Gimnazjum 
nr 2 i. ks. Jerzego 
Popiełuszki we Wło-
cławku.

18.00 Uroczysta 
eucharystia pod 
przewodnictwem 
ks. biskupa Wiesła-
wa Meringa 

Piątek, 19 października 2012r., 
Warszawa, parafia św. Stanisła-
wa Kostki 

16.00  - różaniec za Ojczyznę
17.00 - program słowno-

-muzyczny
17.30 - powitanie pocztów 

sztandarowych
18.00 - msza św. pod prze-

wodnictwem JE ks. bp Piotra 
Gregera. Po mszy św. złożenie 
kwiatów i modlitwa błogosła-
wionego ks. Jerzego.               •

Pamiętamy o ks. Jerzym  

18 października około 3 tys. 
kolejarzy protestowało przed 
siedzibą zarządu PKP S.A. w 
Warszawie. 

Protest zorganizowały trzy 
największe kolejarskie centrale 
związkowe. Kolejarze domagali 
się utrzymania dotychczasowego 
zakresu tzw. świadczeń przejaz-
dowych dla pracowników kolei, 

emerytów i rencistów oraz 
członków ich rodzin. 

 - Świadczenia przejazdo-
we były i są traktowane przez 
pracowników kolei jako ele-
ment wynagrodzenia, więc 
odebranie tych świadczeń 
oznacza de facto, że będą mieli 
niższe płace – mówi Stanisław 
Kokot, rzecznik prasowy Sekcji 

Krajowej Kolejarzy NSZZ "Soli-
darność" - Porozumienie pod-
pisane w sierpniu nie obejmuje 
Przewozów Regionalnych oraz 
spółek kolejowych tworzonych 
przez urzędy marszałkowskie. To 
oznacza, że kilkadziesiąt tysięcy 
pracowników kolei  straci swoje 
uprawnienia. Również człon-
kowie ich rodzin stracą prawo 
do  świadczeń przejazdowych 
- dodaje rzecznik.

Przedstawicielom protestu-
jących udało się spotkać z za-
rządem. Niestety szanse na 
porozumienie są małe. Związ-

kowcy dają czas dyrekcji PKP 
do 25 października. – Po tym 
terminie wystąpimy o pod-
wyżki wynagrodzeń. Chcemy 
rekompensaty za utratę ulg – 
dodaje Stanisław Kokot. Jeśli 
nie dojdzie do porozumienia 
związkowcy zapowiadają, że 
jeszcze przed świętami może 
dojść do strajku na kolei. 

Organizatorami pikiety byli 
Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ 
Solidarność, Konfederacja Kole-
jowych Związków Zawodowych 
i Federacja Związków Zawodo-
wych PKP.                                    •
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Przyszłość związków zawodowych

Organizowanie pracowników w 
związki zawodowe oraz bariery 
i możliwości reprezentacji związ-
kowej pracujących to główne 
tematy międzynarodowych kon-
ferencji, które odbyły się 9-12 
października w Warszawie i we 
Wrocławiu.

Nad przyszłością związków 
zawodowych w Europie Środ-
kowo-Wschodniej debatowali 
wspólnie przedstawiciele różnych 
środowisk: akademickich, związ-
ków zawodowych i organizacji 
pozarządowych. 

Obie międzynarodowe konfe-
rencje były ze sobą ściśle powiązane. 
W Warszawie uczestnicy zabrali głos 
w sprawie problemów agregacji i 
wyrażania interesów grupowych 
we współczesnym społeczeństwie 
podczas konferencji pt. „Organi-
zowanie niezorganizowanych”. W 
następnych dniach we Wrocławiu 
konferencja „Współczesna repre-
zentacja związkowa pracowników 
w Europie Środkowo-Wschodniej: 
bariery, możliwości, wyzwania”, 
przybrała charakter warsztatów. 

Podczas spotkań przedstawio-
ne zostały wyniki badań nad or-

ganizowaniem pracowników w 
Polsce, Estonii, Słowenii, Wiel-
kiej Brytanii i krajach Europy 
Południowej. Rozważano cele i 
metody organizowania, sposoby 
pozyskiwania środków, łączenie 
głównych strategii związków za-
wodowych z innymi działaniami 
(np. w sferze politycznej) oraz jak 
współpraca związków zawodo-
wych z organizacjami z trzeciego 
sektora i ruchami społecznymi 
może wpłynąć na skuteczniejszą 
reprezentację interesów pracow-
niczych.

Strategię organizowania pra-
cowników realizowaną przez 
„Solidarność” zaprezentował 
Kacper Stachowski, kierownik 
Działu Rozwoju Związku Komi-
sji Krajowej.

– Działania na rzecz rozwoju 
związku są obecnie priorytetem 
dla NSZZ „S”. Sama strategia 
organizowania pracowników 
ewoluowała. Początkowo wzo-
rem dla naszych akcji był model 
amerykański i praktyki krajów 

Europy Zachodniej, jednak one 
nie do końca sprawdzały się w 
polskiej rzeczywistości. Zatem 
dla uzyskania zamierzonego 
efektu konieczna była ich mo-
dyfikacja. Przyswoiliśmy z nich 
to, co zdawało egzamin a doło-
żyliśmy do tego nasze krajowe 
doświadczenia. Kluczowe dla 
przyszłości Związku jest orga-
nizowanie niezorganizowanych 
jeszcze pracowników, jednak 
dla uzyskania pełnego sukcesu 
trzeba pamiętać też o otoczce, 
tj. promocji, szkoleniach czy 
współpracy międzynarodowej  
– mówi Stachowski. 

Organizatorzy warsztatów 
wspólnie z Fundacją Eberta pla-
nują oprócz wydania materiałów 
pokonferencyjnych, stworzenie 
podręcznika organizowania pra-
cowników oraz liczą na powstanie 
swoistego międzynarodowego 
think tanku, który będzie służył 
pomocą ekspercką i doradczą orga-
nizatorom związkowym z Europy 
Środkowo-Wschodniej.             •

Panie przewodniczący, co się 
dzieje? Szef Sekcji Krajowej 
Pracowników Skarbowych, 
jego zastępca oraz członek 
prezydium sekcji – wszyscy 
zwolnieni!  Jakby tego było 
mało, to jeszcze wyrzucona 
z pracy przewodnicząca Ko-
misji Zakładowej w Urzędzie 
Skarbowym w Sosnowcu. 

- Źle się dzieje. I to bardzo. 
Ministerstwo Finansów ostro 
sobie poczyna ze związkow-
cami. Przewodniczący sekcji 
Tomasz Ludwiński i jego za-
stępca Jacek Cichy oraz Andrzej 
Moskal i Grażyna Welon to 
nie jedyne osoby, które szy-
kanowano w ostatnim czasie. 
Ministerstwo wykorzystuje 
nie do końca czytelne zapisy 
prawne w niecnym celu. Naj-
wyraźniej chce się całkowicie 

pozbyć związków zawodowych 
ze służb.
O co konkretnie chodzi?

- Ministerstwo wykorzystuje 
zapis w ustawie o pracownikach 
służby cywilnej, który mówi, że 
pracownika można zwolnić za 
ciężkie naruszenie obowiązków 
służbowych. Co to oznacza tego 
w ustawie już nie ma. Niestety to 
skutkuje odwołaniem tych ludzi 
z funkcji Inspektora Kontroli 
Skarbowej, a w konsekwencji 
takie zwolnienie przechodzi 
pod paragraf 52 Kodeksu pracy. 
Tak więc zwolnieni związkow-
cy zostają bez żadnych szans 
na jakiekolwiek zatrudnienie.

A o co naprawdę chodziło?
- Jeśli chodzi o Tomka Lu-

dwińskiego, to dla nas jasne, że 
powodem jego zwolnienia była 

jego nieustępliwość. Minister-
stwo miesiącami nie udzielało 
odpowiedzi na zadawane przez 
„Solidarność” pracowników 
skarbowych pytania. Więc zde-
cydował się na formę Informacji 
Publicznej, na którą ministerstwo 
musiało odpowiedzieć. Ale za to 
został zwolniony.  Zresztą oni 
wszyscy zostali zwolnieni za 
działalność związkową.

Co teraz?
- Uprzedzaliśmy wiceministra 

Parafionowicza, że to są bezpraw-
ne działania. Bez efektu. Wręcz 
przeciwnie - restrykcje postępu-
ją. W ministerstwie doskonale 
wiedzą, ze sprawa wyrzuconych 
związkowców to sprawa na 2- 3 
lata. Ale co mają zrobić zwolnie-
ni pracownicy przez ten czas? 
Wobec tego zdecydowaliśmy 

się na pikietę pod Kancelarią 
Prezesa Rady Ministrów, któ-
remu nasze służby podlegają. 
Chcemy w ten sposób zapro-
testować przeciw bezprawne-
mu zwalnianiu kolegów oraz 
łamaniu praw pracowniczych 
i związkowych. 

Kiedy ta pikieta?
- W najbliższy wtorek, 23 paź-

dziernika w Warszawie w Alejach 
Ujazdowskich, pod gmachem 
KPRM od godz. 12.00 do 14.00.  
Zapraszam wszystkich członków 
Związku do udziału. Pokażmy, 
że potrafimy być solidarni ze 
zwolnionymi kolegami.             • 

Jerzy Wielgus - zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

Musimy być Solidarni

http://www.solidarnosc.org.pl
http://www.facebook.com/solidarnosc
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EMERYTURY

PRZEGLĄD EKONOMICZNY 

PRACA

Kobiety, które przed wejściem 
w życie reformy emerytalnej 
(czyli przez 1 stycznia 1999 r.) 
opiekowały się dziećmi, otrzy-
mają emeryturę większą od 28 
zł do 31 zł miesięcznie. ZUS bę-
dzie na nowo liczyć wysokość 
ich kapitału początkowego, i to 
wyłącznie z faktycznego czasu 
opłacania składek. 

Z m i a n y 
dotyczą tych 
p a ń ,  k t ó r e 
łącznie  nie 
p r z e p r a c o -
wały całego 
roku, bo przez 
kilka miesię-
cy przebywa-
ły na urlopie 
wychowaw-
c z y m .  K o -
rzystne dla 
matek rozwią-
zania przewi-

duje projekt ustawy o zmianie 
ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz niektórych 
innych ustaw przygotowany 
przez Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej. Mają one 
obowiązywać od 1 stycznia 
2013 r. Gotowy dokument 
czeka na przyjęcie przez Ko-
mitet Stały Rady Ministrów.

Od 13 lat przy obliczaniu 
wysokości kapitału początko-
wego dyskryminuje się część 
matek. W najgorszej sytuacji 
są kobiety przebywające na 
urlopach wychowawczych, 
które zdecydowały się na po-
wrót do pracy w tym roku, w 
którym wcześniej zajmowały 
się dzieckiem. Ich świadczenie 
jest nadal niższe, niż to wynika 
z faktycznie zapłaconych skła-
dek. się Wiesława Taranowska, 
wiceprzewodnicząca OPZZ.

Takie restrykcyjne zasady 
objęły te kobiety, które nie 
wiedząc o planowanej refor-
mie systemu emerytalnego (1 
stycznia 1999r.) i rewolucyj-
nej zmianie zasad obliczania 
świadczeń, podjęły pracę od 
razu po zakończeniu urlopu 
wychowawczego. I to właśnie 
one padły ofiarą art. 174 w 
związku z art. 17 ust. 1. ustawy 

z 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. 
U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 
z późn. zm). 

Na podstawie tych przepi-
sów ZUS, jeśli nie może usta-
lić kapitału początkowego z 
kolejnych 10 lat kalendarzo-
wych z powodu korzystania 
z urlopu wychowawczego, to 
pomija te okresy, gdy kobieta 
nie podlegała ubezpieczeniu 
pełny rok. Uwzględnia jednak 
te lata kalendarzowe, kiedy 
składki za nią były odprowa-
dzane. I nie ma znaczenia, że 
osoba taka była ubezpieczo-
na dzień czy dwa tygodnie w 
ciągu całego roku. ZUS stosuje 
się do tej zasady nawet wów-
czas, gdy ten sposób liczenia 
jest niekorzystny dla zainte-
resowanej. A tak się dzieje, 
bo zarobki matki wracającej z 
urlopu wychowawczego np. z 
czterech miesięcy, kiedy była 
ubezpieczona (pracowała), są 
dzielone przez 12 miesięcy. 
Tym samym jej kapitał jest 
sztucznie zaniżany.                •

Złe prawo dla kobiet

Jeżeli ZUS uzna, że praca o 
szczególnym charakterze nie 
była wykonywana ciągle, pra-
cownik nie dostanie emerytury 
pomostowej.
 

– ZUS nie będzie uznawać, 
że praca wykonywana w wa-
runkach szczególnych lub o 
szczególnym charakterze w 
jednym miesiącu tylko przez 
połowę dniówki uprawnia do 
pomostówek – ostrzega Henryk 
Nakonieczny, członek prezy-
dium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”.

 Wątpliwości zrodziły się w 
związku z możliwością wprowa-
dzania nawet rocznych okresów 
rozliczeniowych. Takie zmiany 
przewidują obecnie konsulto-
wane propozycje zmian w ko-
deksie pracy. Zgodnie z nimi 
dłuższe okresy rozliczeniowe 
mogły działać w praktycznie 
każdej firmie niezależnie od 
branży. Wystarczy, że ich wpro-
wadzenie będzie uzasadnione 
przyczynami obiektywnymi 
czy technologicznymi lub że 
będzie to wskazane ze względu 
na organizację pracy.

 Obawy związkowców wy-
nikają z tego, że w art. 3 ust. 4 
i 5 ustawy z 19 grudnia 2008 r. 
o emeryturach pomostowych 
(Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656 
z późn. zm.) występuje pojęcie 
„w pełnym wymiarze czasu 
pracy”. Pracownik ubiegający 
się o pomostówkę musi udo-
wodnić nie tylko, że pracował 
w warunkach uciążliwych, ale 
także, że pracę taką wykonywał 
na pełen etat.                             •

Niestety z gospodar-
ki wieje pesymizmem. 
We wrześniu produkcja 
przemysłowa spadła 
pierwszy raz od 3 lat. 
Jak wynika z danych 
GUS produkcja sprze-
dana przemysłu w ce-
nach stałych (w przed-
siębiorstwach o liczbie 
pracujących powyżej 9 
osób) była we wrześniu 
br. o 5,2 proc. niższa 
w porównaniu z wrze-
śniem ubiegłego roku.  

W stosunku do września 2011 
roku spadek produkcji sprzeda-
nej odnotowano w większości 
badanych branż. Największy 
spadek zaliczyła produkcja 
mebli – o 18,1 proc., kompute-
rów, wyrobów elektronicznych i 
optycznych – o 15,5 proc., wyro-
bów z pozostałych mineralnych 
surowców niemetalicznych – o 
13,8 proc., pojazdów samocho-
dowych, przyczep i naczep – o 
12,7 proc., wyrobów z gumy i 

tworzyw sztucznych – o 6,1 proc. 
oraz metali – o 5,8 proc. Wzrost 
produkcji sprzedanej przemysłu 
wystąpił m.in. w naprawie, kon-
serwacji i instalowaniu maszyn 
i urządzeń, w produkcji chemi-
kaliów i wyrobów chemicznych 
oraz artykułów spożywczych. 

Złe wiadomości z przemysłu 
odbiły się na wartości złotego, 
którego kurs spadł natychmiast 
o 2 gr w stosunku do euro. Spa-
dła też rentowność papierów 
skarbowych.                              •
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