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Zdalne Posiedzenie Zarządu Regionu 

W „Pszczółce” stabilnie 

Po długiej przerwie 27 maja br. 

odbyło się posiedzenie Zarządu 

Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ Solidarność. Było to pierw-

sze spotkanie w formie wideokon-

ferencji.  

 Na początku związkowcy przy-

jęli porządek obrad, a także prze-

głosowali pozytywnie budżet za 

2019 r. Jak wskazują dane, skład-

ki członkowskie w zeszłym roku 

wzrosły, co świadczy o podwyżce 

wynagrodzeń pracowników lub 

wzroście uzwiązkowienia.  

Analizując sytuację w zakła-

dach pracy związkowcy podkreśli, 

że lubelskie firmy odczuwają już 

skutki kryzysu, ale wsparciem jest 

tarcza antykryzysowa. Są jednak 

obawy jak sytuacja będzie wyglą-

dać po wygaśnięciu rządowej po-

mocy.  

 - Nigdy jeszcze tak dużej po-

mocy państwa dla zakładów pracy 

nie było. Ważne, że z tarczy anty-

kryzysowej zostały wyeliminowane 

zapisy godzące w związek zawo-

dowy i pracowników – powiedział 

Marian Król. 

Przewodniczący apelował o 

wsparcie dla Andrzeja Dudy, któ-

ry jest dla Solidarności gwaran-

cją realizacji postulatów zawar-

tych w umowie programowej. 

- Jego prezydentura to ochro-

na wartości i zabieganie o polską 

rację stanu. Duda był w mijającej 

kadencji dla związku wsparciem 

– zaznaczył szef lubelskiej Soli-

darności.  

Związkowcy rozmawiali rów-

nież o przygotowaniach do ob-

chodów rocznicy Lubelskiego 

Lipca 1980. Wiadomo, że hucz-

nych imprez nie będzie, ale prze-

widywane są tematyczne konfe-

rencje i publikacje. Zostały za-

prezentowane projekty plakatów  

i materiałów promocyjnych.  

Na zakończenie posiedzenia 

przewodniczący podziękował za 

wspólne spotkanie. 

T.K 

Obecnie w fabryce cukierków 

„Pszczółka” sytuacja pracowników 

jest stabilna. Zakład podlega pod 

Grupę Kapitałową Krajowej Spółki 

Cukrowej S.A., więc gdyby zo-

stała zagrożona płynność finan-

sowa i wystąpiłyby problemy 

„Pszczółka” mogłaby liczyć na 

wsparcie podmiotu, któremu pod-

lega.   

Ze względu na koronakryzys 

produkcja była ograniczona, więc 

znaczna część pracowników ko-

rzystała z dwutygodniowego urlo-

pu płatnego.  
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Problem z realizacją  

zamówień 

Zakład otrzymał pomoc z tar-

czy antykryzysowej 2.0. Są plany 

skorzystania z tarczy 3.0 - za 

czerwiec i lipiec. Są propozycje 

ograniczenia czasu pracy dla pra-

cowników biurowych do 7 godzin 

dziennie, ale też proporcjonalnie 

mniejsza byłaby pensja. A zatem 

na 210 osób pracujących, ok. 70 

osób pracowałoby krócej. To pra-

cownicy m.in. marketingu, zarzą-

dzania i kadr. Ograniczenia nie 

objęłyby pracowników produkcji. 

Jak powiedział Tomasz Miazek 

przewodniczący Solidarności  

w fabryce cukierków „Pszczółka”, 

związkowcy będą prowadzić roz-

mowy z Zarządem ws. tarczy 3.0.   

Prezes „Pszczółki” nie ma za-

miaru zwalniać pracowników. 

Ponadto, gdy zakład zatrudnia 

powyżej 200 pracowników, to  

z powodu przynależności do 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

otrzymuje różne ulgi.  

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo 

załogi w dobie koronawirusa, 

trzeba podkreślić, że przepisy są 

przestrzegane. Każdy pracownik 

wchodzący do zakładu ma mie-

rzoną temperaturę, a pracowni-

kom wydawane są  przyłbice lub 

maseczki. 

T.K. 

W SPOMASZ Bełżyce S.A. od 

kwietnia do czerwca praca odby-

wa się przez cztery dni w tygo-

dniu. Są problemy z dostawą czę-

ści i materiałów od innych pod-

miotów, co skutkuje opóźnieniem 

w realizacji zamówień.  

- Pracownicy korzystali z zale-

głych urlopów, ale zwolnień nie 

było, raczej pracodawca zatrud-

niłby kolejne osoby. Cięć wyna-

grodzeń też nie ma. Jednak wy-

krusza się załoga, starsi przecho-

dzą na emeryturę – mówi Bogu-

sław Pietrawski przewodniczący 

Solidarności w SPOMASZ Bełży-

ce S.A.  

Pracodawca przestrzega za-

sad bezpieczeństwa wprowadzo-

nych w związku z pandemią. 

Środki ochronne są zapewnione. 

T.K. 

Krok w kierunku normalności 

Organizowanie pracowników 

opiera się na bezpośrednich roz-

mowach. Jest to forma komunika-

cji, której „w normalnych czasach” 

nie możemy zastępować innymi. 

Powinniśmy natomiast ją uzupeł-

niać. I wychodzi nam to znakomi-

cie, czego przykładem jest ostat-

nie zdalne posiedzenie Zarządu 

Regionu Środkowo-Wschodniego, 

czy nasza obecność w mediach 

elektronicznych. Samo wyjście 

przedstawiciela NSZZ Solidar-

ność z propozycją rozmowy na 

temat problemów pracowniczych 

pokazuje to co w organizowaniu 

się w związek zawodowy jest naj-

ważniejsze. To przecież ich roz-

wiązywanie jest sensem naszego 

funkcjonowania. Trafna diagnoza 

to nie tylko doskonały materiał do 

opracowania strategii postępowa-

nia wobec pracodawcy, ale rów-

nież baza do rozwoju naszej or-

ganizacji. Uzmysłowienie pra-

cownikom, że w naszym zakła-

dzie pracy można pracować w 

lepszych warunkach może być 

iskrą, która roznieci nowy zapał. 

Nowy, bo skoro już organizacja 

zakładowa funkcjonuje, to ten 

ogień kiedyś musiał już płonąć. 

Może przygasł, może trochę go 

zaniedbaliśmy. Ważne, że nie 

zgasł. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że 
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bezpośrednie rozmowy wymagają 

poświęcenia dużej ilości czasu,  

a to niestety w naszej działalności 

towar deficytowy. Z drugiej jednak 

strony warto pomyśleć o dzieleniu 

się obowiązkami w ramach komi-

sji zakładowej lub międzyzakłado-

wej. Przewodniczący organizacji 

to nie „ochotnik do załatwiania 

wszystkiego”, ale lider, który ma 

prawo zarządzać swoim zespo-

łem. No i wreszcie organizowanie 

to nie działanie jednorazowe, ale 

proces. Zaplanowany, rozłożony 

w czasie i podzielony na etapy.  

Często pewne rzeczy docenia-

my dopiero wtedy, kiedy je traci-

my. Wcześniej gdy były dla nas 

czymś na „wyciągnięcie ręki” ba-

gatelizowaliśmy je, bo były czymś 

oczywistym. Dla mnie tym 

„czymś” w dobie pandemii były 

właśnie rozmowy bezpośrednie, 

ale i osobiste. Kontakt telefonicz-

ny, czy online moim zdaniem jest 

tylko uzupełnieniem spotkania. 

Nie ma tej atmosfery, nie ma in-

tymności, a przede wszystkim po-

czucia bezpieczeństwa. 

Na szczęście kolejne etapy 

odmrażania gospodarki pozwalają 

na powrót do zakładów pracy ko-

lejnych grup zawodowych. Między 

innymi pracowników oświaty. Co 

prawda nie w pełnym wymiarze, 

ale jest to krok w kierunku powro-

tu do normalności. Dlatego też  

z wielkim zapałem, ale również 

ostrożnością epidemiczną, posta-

nowiliśmy „powoli” zacząć się 

spotykać i przygotować się wspól-

nie na pełny powrót do pracy. Je-

żeli tego okresu nie prześpimy  

i wypracujemy metody działania, 

które będziemy płynnie realizo-

wać w najbliższym czasie to bę-

dzie to tylko z korzyścią dla roz-

woju naszych organizacji. Pracy 

związkowej, szczególnie teraz, 

jest bardzo dużo. W tym natłoku 

nie możemy zapominać o bezpo-

średnim kontakcie z pracownika-

mi. O zapytaniu ich, jak sobie ra-

dzą, jakie widzą zagrożenia, jakie 

mają obawy. Potraktujmy to jako 

nowe rozdanie. Na szczęście 

możliwość rozmów bezpośred-

nich „zabrano” nam tymczasowo. 

Rzadko zdarza się, że odzyskuje-

my coś utraconego. Doceńmy 

to… 

Jako pierwsze przykłady po-

wrotu do naszych bezpośrednich 

relacji z członkami związku, czy 

szerzej pracownikami są spotka-

nia z: 

- Organizacją Międzyzakłado-

wą NSZZ Solidarność w Szkole 

Podstawowej w Żakowoli Po-

przecznej, gdzie przeprowadzono 

wybory do władz wykonawczych 

organizacji zakładowej. Oczywi-

ście rozmawialiśmy też o poten-

cjale tej organizacji i jej rozwoju. 

No i była okazja do dyskusji na 

tematy dotyczące funkcjonowa-

nia Związku i możliwości jakie 

stoją przed organizacją. 

- Organizacją Międzyzakłado-

wą NSZZ Solidarność Oświaty  

i Wychowania w Opolu Lubel-

skim, której jednym z punktów 

posiedzenia był właśnie rozwój 

związku. Wraz z liderami po-

szczególnych placówek wcho-

dzących w skład organizacji sta-

raliśmy się zdiagnozować sytua-

cję i określić miejsce w procesie 

rozwoju organizacji, w którym 

się obecnie znajdujemy. Wspól-

nie zastanawialiśmy się, w jaki 

sposób możemy dotrzeć do pra-

cowników nieuzwiązkowionych  

z naszym przekazem. Jednym  

z wniosków było to, że przekaz 

medialny dotyczący naszej dzia-

łalności jest niezgodny z rzeczy-

wistością. Jest to duża prze-

szkoda, ale jeden z problemów 

jest już zdiagnozowany. Skoro 

tak to należałoby się zastanowić, 

jakie działania trzeba podjąć, 

żeby go wyeliminować, albo 

przynajmniej zminimalizować. 

Moja odpowiedź jest jedna: bez-

pośrednie rozmowy z pracowni-

kami i budowanie świadomości 

czym tak naprawdę jest NSZZ 

Solidarność, jak działa nasz 

Związek i co możemy osiągać, 

gdy zwiększymy potencjał na-

szej organizacji, a tym samym 

dołożymy swoją cegiełkę do roz-

woju całej Solidarności. 

Póki co jeszcze w masecz-

kach i z płynami dezynfekcyjny-

mi, chyba że będą to rozmowy 

plenerowe… Mały krok w kierun-

ku do normalności? Taką mam 

nadzieję! 
 

Ireneusz Pszczoła  

Dział Rozwoju Związku 
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Spotkanie Prezydium KM z Prezesem  

Poczty Polskiej S.A. 

20 maja br. odbyło się kolejne 

zdalne zebranie Prezydium Komi-

sji Międzyzakładowej NSZZ Soli-

darność Pracowników Poczty Pol-

skiej. W zebraniu uczestniczyli 

prezes Poczty Polskiej S.A. To-

masz Zdzikot oraz wiceprezes, 

przedstawiciel pracowników w 

zarządzie PP S.A. Andrzej Bo-

dziony. W trakcie zebrania oma-

wiane były następujące tematy: 

 1. Sytuacja finansowa Poczty 

Polskiej S.A. w trakcie epidemii. 

Bezpieczeństwo  poziomu wyna-

grodzeń pracowników. Zmiana 

struktury przychodów PP, zawie-

ranie umów z klientami bizneso-

wymi. 

 2. Zmiany organizacyjne  

w Centrum Szkoleń. 

3. Zarządzanie i decyzyjność 

w Poczcie Polskiej, konieczność 

zmian. 

4. Poziom zatrudnienia  

w Spółce z naciskiem na zatrud-

nienie w centrali. 

5. Relacje na styku Poczta 

Polska - Rząd RP. Układ właści-

cielski nad Spółką. 

6. Strategia Poczty Polskiej - 

konieczność jej gruntownej mo-

dyfikacji. 

7. Zakładowy Układ Zbiorowy 

Pracy - możliwe jest szybkie 

przystąpienie do rozmów ze stro-

ną społeczną. 

Było to pierwsze spotkanie 

Prezydium KM z nowo powoła-

nym prezesem Poczty Polskiej 

S.A. Pocztowa Solidarność oce-

niła spotkanie jako konkretne  

i merytoryczne, dające nadzieję 

na owocne dalsze rozmowy po-

między Pracodawcą a związ-

kiem zawodowym na temat po-

prawy sytuacji pracowników 

oraz Spółki. Prezes Tomasz 

Zdzikot złożył deklarację i wolę 

kolejnych spotkań z przedstawi-

cielami Związku w sprawach 

istotnych dla pracowników  

i Poczty Polskiej S.A. 

 

Źródło: Pocztowa Solidarność 

Szanowni Państwo,  

Koleżanki i Koledzy 

Fakt, że w drugiej turze wybo-

rów do Rady Nadzorczej naszego 

przedsiębiorstwa znalazło się 

dwóch przedstawicieli NSZZ Soli-

darność, jest ogromnym sukce-

sem, ale jeszcze większym zobo-

wiązaniem. Zrobimy wszystko aby 

zaufanie i nadzieje, jakie złożyli-

ście Państwo na nasze barki, nie 

były płonne. 

Przed nami druga tura, decy-

dująca dla wyborów, ale też dla 

naszej spółki. To w najbliższych 

dniach będzie się decydował 

nasz los, jako samodzielnego 

przedsiębiorstwa i samodzielno-

ści podmiotów, które tworzą całą 

Grupę. 

Jesteśmy gwarantem samo-

dzielności i niezawisłości, dzięki 

wsparciu całej organizacji Zakła-

dowej NSZZ Solidarność. Prosi-

my wszystkich głosujących na 

tych, którzy nie przeszli do dru-

giej tury, o wsparcie naszych 

kandydatur. Tylko tak przerwie-

my trwający od bardzo wielu 

miesięcy i akceptowany przez 

cały poprzedni Zarząd naszej 

firmy proces przekształcenia 

naszego zakładu w pakownię 

nawozów. Są na to realne szan-

se, a wręcz gwarancje, ale 

NSZZ musi mieć silną 

reprezentację w Radzie 

Nadzorczej. 

 Dlatego dziękując za 

zaufanie, prosimy o 

udział w wyborach oraz 

oddanie na nas głosów. 
 

Piotr Śliwa  

i Jacek Wójtowicz 

Wybory w Grupie Azoty 
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W siedzibie lubelskiej Solidar-

ności odbyło się spotkanie współ-

organizatorów konferencji, która 

będzie poświęcona Lubelskiemu 

Lipcowi 1980. Uczestnicy rozma-

wiali o formie panelu i zaprasza-

nych gościach.  

Wiadomo, że konferencja od-

będzie się 16 czerwca br. w Lubli-

nie i wezmą w niej udział nietu-

zinkowe osoby.  

Obchody 40. rocznicy Lubelskiego Lipca coraz bliżej 

Informujemy, że trwa ocenia-

nie prac konkursowych. Na po-

czątku czerwca opublikujemy 

listę laureatów oraz podamy 

informację, dotyczącą wręcze-

nia nagród. 

Konkurs -  

Lubelski Lipiec 

1980 

Nasz region, jako pierwszy, 

wprowadził elektroniczne an-

kiety organizacji związkowych. 

W  jakim stopniu usprawniają 

one działanie Solidarności?  

 

Dzisiaj nie można dokonywać 

analizy stanu posiadania człon-

ków związku i przepływów finan-

sowych bez wprowadzenia nowo-

czesnych instrumentów. Jeste-

śmy związkiem nowoczesnym. To 

jest wyzwanie obecnych czasów  

i przyszłość. Konieczność szyb-

kiej analizy sta-

tystycznej wy-

musiła w na-

szym regionie 

te innowacje. 
 

Cały wywiad 

z zastępcą prze-

wodniczącego 

ZR Markiem 

Wątorskim, do 

przeczytania  

w czerwcowym 

wydaniu Czasu 

Solidarności. 

Solidarność jest nowoczesna 
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Presja ma sens – Komisja Europejska wreszcie  

notyfikowała pomoc publiczną dla dużych firm 

Jak poinformował w tym tygo-

dniu premier Mateusz Morawiec-

ki, Komisja Europejska notyfiko-

wała pomoc publiczną dla naj-

większych polskich firm. Kwota 

dopuszczalnego wsparcia z Pol-

skiego Funduszu Rozwoju to 2,2 

mld Euro (ok. 10 mld PLN).  

W sprawie przeciągania decyzji 

przez KE Solidarność w ubiegłym 

tygodniu wystąpiła do przewodni-

czącej Komisji Ursuli von der Ley-

en. 

- Z wielkim niepokojem i nie-

zrozumieniem przyjmujemy fakt, 

że proces notyfikacji części Tar-

czy Finansowej Polskiego Fundu-

szu Rozwoju (PFR) skierowanej 

do dużych przedsiębiorstw wciąż 

nie został zakończony, mimo że 

od złożenia wniosku notyfikacyj-

nego przez stronę polską minął 

już ponad miesiąc – pisało  

w swoim stanowisku Prezydium 

Komisji Krajowej, przesłanym  

w zeszłym tygodniu przewodni-

czącej KE. 

Solidarność zarzucała też for-

sowanie przez KE mechanizmu 

blokowania wsparcia finansowe-

go dla firm i branż, które nie 

mieszczą się w forsowanej przez 

Komisję strategii Europejskiego 

Zielonego Ładu i ostrzegała, że 

Związek będzie zmuszony do 

podjęcia wszelkich możliwych 

form protestu, dla obrony polskie-

go przemysłu i miejsc pracy  

w Polsce przed likwidacją. 

Premier ogłosił, że KE wresz-

cie notyfikowała pomoc z PFR. 

- Presja ma sens. Warto po-

dejmować działania wspierające 

polską gospodarkę. Teraz czas 

na zawieszenie unijnego syste-

mu handlu emisjami – komentuje 

informację Premiera Piotr Duda. 

- Miliardy zamiast na handel emi-

sjami potrzebne są naszej go-

spodarce, która bez taniej ener-

gii nie będzie w stanie poradzić 

sobie z kryzysem. 

Źródło: Komisja Krajowa 

Solidarność wzywa posłów do wycofania  

niekorzystnych zmian w Tarczy antykryzysowej 

Solidarność stanowczo prote-

stuje przeciwko rozwiązaniom 

pogarszającym sytuację blisko 

miliona pracowników sektora fi-

nansów publicznych zawartych  

w Tarczy 2 i proponowanej przez 

rząd Tarczy 4. Apeluje do posłów 

o wycofanie ich z procedowanej 

ustawy. 

Kontrowersyjne przepisy za-

warte są w art. 15 zzzzzo i art. 15 

zzzzzzp ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z za-

pobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywoła-

nych nimi sytuacji kryzysowych. 

Rząd nie tylko nie wycofuje się  

z krytykowanych już przez Zwią-

zek rozwiązań (Decyzja nr 48/20 

z 16 kwietnia br.) ale jeszcze je 

rozszerza. 

- Niedopuszczalne jest, aby 

próbę zahamowania pogarszają-

cej się sytuacji budżetu państwa 

miały ponieść osoby zatrudnione 

w sferze finansów publicznych – 

czytamy w opinii Prezydium Ko-

misji Krajowej. 

Za szczególnie rażący fakt 

Solidarność uznaje przeznacze-

nie ogromnych środków na 

wsparcie osób fizycznych i praw-

nych, które do tej pory nie pono-

siły lub ponosiły w minimalnym 

stopniu koszty ubezpieczeń spo-

łecznych, Funduszu Gwaranto-

wanych Świadczeń Pracowni-

czych, Funduszu Solidarnościo-

wego i Funduszu Pracy. 

Prezydium KK domaga się 

uchylenia wprowadzonych  

w Tarczy 2 i projektowanych  

w Tarczy 4 mechanizmów ogra-

niczenia zatrudnienia i wynagro-

dzenia pracowników administra-

cji rządowej. Apeluje też do po-

słów i posłanek o wniesienie po-

wyższych zmian w procedowa-

nej ustawie. 

Opinia i apel zostały wysłane 

do wszystkich klubów poselskich 

i przedstawicieli rządu. 

Źródło: Komisja Krajowa 
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Lublin oddał hołd rtm. Witoldowi Pileckiemu 

25 maja br. odbyły się uroczy-

stości z okazji 72. rocznicy śmierci 

rotmistrza Witolda Pileckiego. 

Przedstawiciele Komitetu Organi-

zacyjnego Obchodów złożyli kwia-

ty na Rondzie im. Rotmistrza Wi-

tolda Pileckiego w Lublinie.   

 Tego samego dnia o godz. 

21.00 pod Zamkiem Lubelskim 

został ułożony ze zniczy napis PI-

LECKI w ramach akcji Zapal znicz 

Pileckiemu. Odczytano fragment 

Raportu Pileckiego.  

72 lata temu został zamordo-

wany Witold Pilecki (1901-1948), 

autor słynnych raportów z Au-

schwitz, jeden z najodważniej-

szych bohaterów okresu II wojny 

światowej. Fałszywie oskarżony 

Fot. IPN 

m.in. o szpiegostwo i przygoto-

wywanie zamachu na komuni-

stycznych dygnitarzy, zamordowany 

przez władze PRL 25 maja 1948 r. 

25 V 2002 odbyła się 

wizyta kard. Josepha 

Ratzingera, późniejsze-

go papieża Benedykta 

XVI u grobu bł. ks. Je-

rzego Popiełuszki.  

W Księdze pamiątko-

wej wpisał następujące 

słowa: Niech Pan błogo-

sławi Polskę, dając jej 

kapłanów w duchu 

ewangelicznym Popie-

łuszki. 

Wyjątkowa wizyta 

Solidarność jest… 

Solidarność jest wartością. Trzeba jednak wiedzieć, że społeczną sprawiedli-

wość i uczciwość nie zdobywa się nazwą związku. Słowo samo jest słuszne, ale 

bardzo dużo zależy od postawy człowieka. Uczestnicy strajków Lubelskiego Lip-

ca 1980, to nie byli zwykli zjadacze chleba i kotleta, to byli ludzie sumienia, idei  

i z poczuciem sprawiedliwości.   

Tadeusz Zima 

 

 

 

Najszczersze wyrazy  

współczucia i żalu  

Rodzinie  

z powodu  śmierci 

MONIKI SEROCZYŃSKIEJ 

składają 
 

Przewodniczący  

oraz  

związkowcy z Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

NSZZ Solidarność   
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W związku z 39. rocznicą 

śmierci kard. Stefana Wyszyń-

skiego, 28 maja pod pomnikiem 

Prymasa Tysiąclecia, na dziedziń-

cu Kurii Metropolitalnej w Lublinie 

złożono kwiaty. W uroczystości 

uczestniczyli m.in. przedstawiciele 

władz wojewódzkich i samorządo-

wych, IPN Oddział Lublin, Kurato-

rium Oświaty. Region Środkowo-

Wschodni NSZZ Solidarność re-

prezentował Marian Król.  

„Nie byłoby tego Papieża Pola-

ka , który dziś pełen bojaźni Bo-

żej, ale i pełen ufności rozpoczy-

na nowy pontyfikat, gdyby nie by-

ło twojej wiary nie cofającej się 

przed więzieniem i cierpieniem, 

twojej heroicznej nadziei, twego 

zawierzenia bez reszty Matce Ko-

ścioła” -  powiedział Jan Paweł II 

23 października 1978 r. w czasie 

audiencji dla Polaków. 

Przed złożeniem kwiatów, te 

słowa przypomniał zebranym 

Zdzisław Niedbała z Urzędu Mia-

sta Lublin. Ceremonia odbyła się 

w asyście hejnalisty.  

T.K. 

Uczciliśmy Pamięć Prymasa Tysiąclecia 

28 V 1972 r.  w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, 

bł. ks. Jerzy otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Sługi Bożego Stefa-

na Kardynała Wyszyńskiego. 
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