GÓRNIKU!
W naszym regionie jest już prawie 200 tys. bezrobotnych. Zwolnienia zapowiedziały
534 zakłady w Polsce. Fiat zwalnia aż 1450 ludzi. To efekt pogłębiającego się
spowolnienia gospodarczego. Górnictwo też odczuje tego skutki.
Już teraz na zwałach leży blisko 10 mln ton węgla, tymczasem produkcja nadal hamuje i
będzie coraz gorzej. Gdy źle dzieje się w polskiej gospodarce, źle dzieje się w górnictwie.

A co będzie, gdy przestanie TOBIE wystarczać na życie!?
Wolisz się nad tym nie zastanawiać? Jakoś to będzie? Może jeszcze jeden kredyt?
A z czego spłacisz, skoro już teraz nie starcza?!
Rząd już szykuje zamach na górnicze emerytury, aby łatać dziury w budżecie.
Będzie też dążył do prywatyzacji spółek węglowych, bo brakuje mu na spłacanie
wielomiliardowych długów i utrzymanie stutysięcznej armii urzędników.
Z powodu unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego ceny prądu w Polsce w tym
roku wzrosną o 30 proc., ceny ciepła o 22 proc., a w kolejnych latach o 60 proc.
To oznacza ruinę domowych budżetów Polaków i jednocześnie utratę 500 tys. miejsc
pracy w polskich przedsiębiorstwach, w tym w górnictwie.

Co będzie, gdy TY stracisz robotę!?
Gdy hutnictwo ograniczy produkcję i zacznie przenosić produkcję za granicę, gdy przestanie
zamawiać koks, a koksownie przestaną zamawiać węgiel, to JSW będzie ciąć płace i zwalniać
ludzi. Gdy zakłady przemysłowe będą ograniczać produkcję i spadnie zapotrzebowanie
na węgiel, to co zrobią Kompania Węglowa i KHW? Zaczną ciąć płace i zwalniać ludzi!

Pamiętaj! Broniąc roboty swojego kolegi, bronisz też swojej roboty!
Hutnicy, kolejarze, koksownicy i pracownicy zbrojeniówki już są po referendum w sprawie
generalnego strajku w regionie. Głosowało ponad 25 tys. ludzi. Wyniki są jednoznaczne.
Pracownicy tych branż mówią: TAK dla strajku.
Hutnictwo – 95 proc.
Kolejarze – 95 proc.

Koksownie – 96 proc.
Zbrojeniówka – 92 proc.

Będziemy walczyć razem!

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

W październiku przewodniczący największych central związkowych w regionie:
NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i WZZ Sierpień 80 powołali
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy.
Żyjemy w kraju, w którym formalnie nie można ogłosić strajku generalnego przeciwko
rządowi. Takie prawo nam stworzono. Na szczęście nie zakazano generalnego strajku
solidarnościowego, czyli takiego, w którym pracownicy jednego zakładu strajkują
w obronie pracowników innego zakładu, którzy nie mają prawa do strajku. I z tej możliwości
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy chce skorzystać. Przygotowujemy się
do strajku w obronie pracowników sądownictwa, ale najważniejsze są postulaty strajkowe
zgłoszone przez MKPS. Te postulaty dotyczą każdego z nas, każdej branży, każdego zakładu.

NASZE POSTULATY:
MKPS domaga się:
1. Stworzenia osłonowego systemu regulacji ﬁnansowych oraz ulg podatkowych dla
przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju
produkcyjnego. (Chodzi o to, aby przedsiębiorstwa nie zwalniały ludzi i nie
likwidowały miejsc pracy w czasie kryzysu, tylko razem z rządem płaciły
postojowe).
2. Wprowadzenia systemu rekompensat dla przedsiębiorstw objętych skutkami pakietu
klimatyczno-energetycznego. (Chodzi o to, aby rząd wspierał przedsiębiorstwa,
które wykańcza zbyt drogi prąd, bo inaczej te zakłady i miejsca pracy zostaną
przeniesione za wschodnią granicę).
3. Ograniczenia stosowania umów śmieciowych. (Chodzi o to, aby ludzie mieli stałą
i stabilną pracę, aby mogli odkładać na emerytury).
4. Likwidacja NFZ. (Chodzi o to, aby nasze składki traﬁały na leczenie pacjentów
w naszym regionie, a nie były przejadane przez urzędników w Warszawie).
5. Utrzymania rozwiązań emerytalnych, przysługujących pracownikom zatrudnionym
w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze. (Chodzi o utrzymanie
emerytur pomostowych na wcześniejszych, sprawiedliwych zasadach, aby
ludzie przed emeryturą nie traﬁali na bruk bez środków do życia).

10 stycznia rusza referendum strajkowe w górnictwie.

Wystarczy, że powiesz TAK
Rząd oderwał się od rzeczywistości i wydaje mu się, że problemy pracowników
i pracodawców nie są ich problemami. Trzeba nim wstrząsnąć, albo zmienić.
Zanim będzie za późno. Naszą najmocniejszą i najskuteczniejszą bronią jest strajk.
Oni strajku się boją. Gdy wspólnie zaprotestują górnicy, energetycy, hutnicy,
ciepłownicy, kolejarze, zbrojeniówka, służba zdrowia, oświata, zakłady motoryzacyjne,
gdy staną autobusy i tramwaje, to rząd nie będzie mógł już dalej wciskać kitu,
że jesteśmy na zielonej wyspie, że tylko nielicznym gorzej się powodzi, a reszta
ma się świetnie. Prawda jest taka, że wszystkim źle się powodzi poza rządzącymi
i ludźmi, którymi poobsadzali stołki. Możemy ich od tych stołków oderwać i zmusić
do uczciwej roboty.
Warunek jest jeden.

Musimy to zrobić razem!

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

