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NIE ZMARNUJ SZANSY
ODDAJ SWÓJ G£OS NA

WALDEMARA KWIATKOWSKIEGO
GWARANTA DOBREGO REPREZENTOWANIA
TWOICH SPRAW W RADZIE NADZORCZEJ

Kwiatkowski Waldemar Piotr
Wszystkim pracownikom Kopalni
i Waszym Rodzinom,
najserdeczniejsze ¿yczenia spokojnych,
radosnych i pogodnych
wi¹t Zmartwychwstania Pañskiego
sk³ada Henryk Wielec
przew. NZZG

Ultimatum
Zwi¹zkowe
W jakich okolicznociach powstanie,
zgodnie z wdra¿anym przez Rz¹d RP
Programem dla Elektroenergetyki
nowy potentat pod nazw¹ POLSKA
GRUPA ENERGETYCZNA? Nad tym
pytaniem zastanawiali siê zwi¹zkowcy podczas kolejnego posiedzenia
Spo³ecznej Rady Konsultacyjnej
Spó³ek Grupy BOT, które mia³o miejsce 15 marca w Opolu.

Podczas spotkania Spo³eczna Rada
Konsultacyjna zgodnie owiadczy³a, i¿
proces konsolidacji, prywatyzacji i restrukturyzacji mo¿e byæ zrealizowany
przy bezwzglêdnym zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
- zachowaniu osobowoci prawnej
Spó³ek Grupy BOT;
- utrzymaniu miejsc pracy dla aktualnie zatrudnionych pracowników
Spó³ek Grupy BOT, a tak¿e zachowaniu aktualnych warunków pracy
i p³acy pracowników (w tym ukszta³towanych na podstawie Umów Spo³ecznych, Ponadzak³adowych Uk³adów Zbiorowych Pracy oraz Zak³adowych Uk³adów Zbiorowych Pracy), a tak¿e innych porozumieñ zbiorowych;
- utrzymaniu uprawnieñ Zwi¹zków
Zawodowych dzia³aj¹cych w Spó³kach Grupy BOT na podstawie dotychczasowych umów;
- podjêciu przez Zarz¹d PSE S.A., Zarz¹d BOT GiE S.A. oraz Zarz¹dy
Spó³ek Grupy BOT wszelkich dzia³añ niezbêdnych dla realizacji przez
uprawnionych pracowników, prawa
do zamiany nabytych nieodp³atnie
akcji Spó³ek parterowych Grupy
BOT na akcje Polskiej Grupy Energetycznej;
- podjêciu przez Zarz¹d PSE S.A., Zarz¹d BOT GiE S.A. oraz Zarz¹dy
Spó³ek Grupy BOT wszelkich dziadok. na str. 3-ej

Dyskryminacja kobiet w pracy

Dziedzina, w której w wiêkszoci dyskryminowane s¹ kobiety jest praca zawodowa, mimo, i¿ równoæ kobiet i mê¿czyzn gwarantuje prawo. Unormowania prawne dotycz¹ce dyskryminacji mo¿emy znaleæ zarówno w prawie
europejskim, Konstytucji RP, jak i w Kodeksie pracy.

W Polsce, obecnie obowi¹zuj¹cy
wykaz ograniczy³ wprawdzie liczbê
prac niedozwolonych, w porównaniu
z przepisami, które obowi¹zywa³y do
wrzenia 1996 r., ale wci¹¿ utrzymano
zakazy pracy dla wszystkich kobiet.
Tak wiêc kobiety mog¹ ju¿ co
prawda pracowaæ w zawodach takich
jak kierowca autobusu i ciê¿arówki ale
wci¹¿ obowi¹zuj¹ je zakazy pracy pod
ziemi¹ oraz prac zwi¹zanych z przenoszeniem i przewo¿eniem ciê¿arów.
Zniesienie zakazu pracy kobiet na
przyk³ad w górnictwie, czy te¿ przy
pracach zwi¹zanych z koniecznoci¹
du¿ego wysi³ku fizycznego, nie spowoduje z pewnoci¹ lawinowego nap³ywu kobiet do tych zawodów jednak
nikt nie powinien mieæ prawa zakazywaæ im wykonywania jakiejkolwiek
pracy.
Uwa¿am, ¿e kobiety, podobnie jak
mê¿czyni, powinny byæ poinformowane o mo¿liwych skutkach zdrowotnych zwi¹zanych z wykonywaniem
okrelonej pracy. Zakazy te t³umaczo-

ne s¹ szkodliwym wp³ywem okrelonych prac na funkcje rozrodcze kobiet.
Jednak badania wykazuj¹, ¿e wiele
prac wp³ywa negatywnie na czynnoci rozrodcze równie¿ u mê¿czyzn, nikomu jednak nie przysz³o do g³owy,
by zakazywaæ im wykonywania okrelonych prac. Mê¿czynie wolno samodzielnie decydowaæ o w³asnym
zdrowiu, kobiety natomiast zosta³y
tego prawa pozbawione.
Kobiety rzadziej ni¿ mê¿czyni
zajmuj¹ wy¿sze stanowiska kierownicze, a za wykonywan¹ pracê otrzymuj¹ ni¿sze wynagrodzenie - wynika z
raportu Pañstwowej Inspekcji Pracy
(PIP) Równe traktowanie kobiet i
mê¿czyzn w stosunkach pracy. Mobbing w rodowisku pracy.
Wed³ug raportu, wród osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska w roku
2002 by³o 35% kobiet, a w roku 2003
- 38%.
Wynagrodzenie kobiet by³o ni¿sze
od wynagrodzenia mê¿czyzn na analogicznych stanowiskach w roku 2002

Po artykule w 3 numerze Zwi¹zkowca dotycz¹cym kartek ¿ywieniowych, które to pracownicy dostaj¹
za prace w szczególnych warunkach,
a s¹ zobowi¹zani do ich realizacji w
kioskach na terenie BOT KWB Turów
S.A., dostalimy du¿o telefonów od
zainteresowanych, do biura Zarz¹du
Zwi¹zku. Dzwoni¹cy to pracownicy
bêd¹cy zatrudnieni na odkrywce, podkrelali w rozmowach, ¿e nie maj¹
mo¿liwoci realizowania kartek ka¿dorazowo w dniu swojej pracy. Robi¹
to praktycznie raz w miesi¹cu przyje¿d¿aj¹c specjalnie tylko po to, aby je
wykupiæ, w dniu wolnym od pracy.
Zauwa¿yli, ¿e dobrze siê sta³o, ¿e zajêlimy siê tym tematem, bo realizacja
kartek jest coraz bardziej uci¹¿liwa
i przypomina trochê grê w totolotka,
gdy¿, pracownik nie wie czy danego
dnia trafi akurat w otwarty kiosk.
Zdecydowanie sugerowali, ¿e wyjcie
z ich realizacj¹ równie¿ na zewn¹trz
zak³adu pracy, znacznie by uproci³o
to uniedogodnienie.

W naszym zak³adzie pracy od szeregu lat obowi¹zuj¹, w zamian za posi³ki regeneracyjne za prace w warunkach
szkodliwych, kupony na posi³ki zwane
kartkami ¿ywnociowymi. Z tej formy korzysta okrelona przepisami BHP
grupa pracowników, a pracodawca systematycznie uszczupla ich iloæ w rozliczeniu miesiêcznym. Obowi¹zuj¹ce
obecnie w Polsce przepisy umo¿liwiaj¹
wydawanie pracownikom kuponów ¿ywieniowych. Jest to forma stosowana
z powodzeniem w prawie wszystkich
krajach Unii Europejskiej i coraz czêciej jest wdra¿ana przez pracodawców
w Polsce. Kupony ¿ywieniowe s¹ o tyle korzystniejsze dla za³ogi, ¿e dotycz¹
wszystkich zatrudnionych, a ich wartoæ
wynosi 190 z³ miesiêcznie. Pracodawca ponadto jest zwolniony od odprowadzania od wartoci kuponów ¿ywieniowych sk³adki ZUS co równie¿ przemawia za ich wprowadzeniem. Jako zwi¹-

Jeszcze raz kartki

o 17,1%, a w roku 2003 o 20,7%. Badaniem objêto od 3,5 do 4 tysiêcy ludzi w 150-180 zak³adach pracy; analizowano wysokoæ p³ac, mo¿liwoci
awansu, dostêp do szkoleñ. Nie zaobserwowano ró¿nic w zakresie dostêpu
kobiet i mê¿czyzn do stanowisk kierowniczych ni¿szego szczebla i do
szkoleñ.
Kobiety natomiast zdecydowanie
czêciej korzystaj¹ z uprawnieñ, przys³uguj¹cych im w zwi¹zku z wychowaniem dzieci, w tym m.in. z 2 dni
wolnych na opiekê nad dzieckiem do
14 roku ¿ycia.
W 2003 roku redni czas trwania
urlopu macierzyñskiego wynosi³ 118
dni i korzysta³a z niego jedna na dwadziecia piêæ zatrudnionych kobiet; z
urlopu wychowawczego (rednio 217
dni) korzysta³o jeszcze mniej kobiet (ze
wzglêdu na sytuacjê na rynku pracy
wiele osób rezygnuje z uprawnieñ, które im przys³uguj¹).
Do Pañstwowej Inspekcji Pracy w
2004 roku wp³ynê³y 94 sprawy, dotycz¹ce dyskryminacji. 21% z nich uznano za uzasadnione. W I pó³roczu 2005
roku wp³ynê³o 156 skarg, z czego13,5% inspektorzy PIP uznali za
zasadne.
ci¹g dalszy w nastêpnym numerze

ZAMIEÑMY KARTKI NA BONY

zek zawodowy uwa¿amy, ¿e nale¿a³oby zamieniæ kartki ¿ywnociowe obowi¹zuj¹ce obecnie i którymi objêta jest
tylko czêæ naszej za³ogi, na kupony
¿ywieniowe którymi objêto by ca³¹ za³ogê. Ta zamiana pozwoli zasiliæ nasze
bud¿ety domowe zgodnie z trendami w
UE i jednoczenie nie obci¹¿y to w
znaczny sposób wydatków pracodawcy.
Nale¿a³oby jeszcze dodaæ ¿e kupony
¿ywieniowe mo¿na realizowaæ w sieci
sklepów poza zak³adem pracy co równie¿ jest bardzo dla wszystkich korzystne. Dlatego te¿ uwa¿amy, ¿e nale¿a³oby siê zastanowiæ i rozpocz¹æ konstruktywne rozmowy nad sposobem i terminem zamiany kartek na kupony ¿ywieniowe. Uwa¿amy ¿e jest to forma
na dzieñ dzisiejszy najbardziej korzystna dla wszystkich pracowników i bêdziemy namawiaæ i d¹¿yæ do jej wdro¿enia w naszym zak³adzie pracy.

Zwracamy siê do wszystkich Zwi¹zków Zawodowych dzia³aj¹cych
w BOT KWB TURÓW S.A. o poparcie naszej inicjatywy i wyst¹pienie do
pracodawcy o zrealizowanie tego postulatu.

Krem?

Zgodnie z ofert¹ producenta: glicerynowo-silikonowy w prostej recepturze lub wzbogacony o witaminy i
sk³adniki uszlachetniaj¹ce. U¿ywamy
go ka¿dego dnia. Czytaj¹c informacjê
o sk³adzie zastanawiamy siê co w nim
w³aciwie siê znajduje.
Dicapryl ether  emulgator; czynnik
nat³uszczaj¹cy stosowany w maciach, kremach, mleczkach i wyrobach toaletowych.
Preservative  konserwant.
Fragrance  rodek pielêgnuj¹cy.
Gliceryne  gliceryna, stosowana jako
rodek nawil¿aj¹cy, zmiêkczaj¹cy,
posiada w³aciwoci emulguj¹ce i
zagêszczaj¹ce.
Water  woda.
Zastanawia mnie tylko jedno. Je¿eli krem jest glicerynowo-cytrynowy... gdzie jest cytryna? Od wrzenia
2004 istnieje obowi¹zek umieszczania
nazw sk³adników wg systemu INCI
(International Nomenclature of Co-

smetic Ingredients). Wytwórca kremu
(data produkcji 25.09.2006 r.) znacznie utrudni³ mi zadanie nie stosuj¹c siê
do zaleceñ ustawodawcy.
Producent surowców kosmetycznych, którego zapyta³em o zdanie w
sprawie u¿ytych do wytworzenia kremu sk³adników by³ bardzo zdziwiony,
¿e co takiego znajduje siê na rynku.
Czy jakoæ stosowanego kremu jest
wystarczaj¹ca? Czy pozwala na doprowadzenie d³oni do stanu, który nie
bêdzie objawia³ siê wysuszon¹ skór¹,
czy te¿ popêkanym naskórkiem.
Wch³anianie siê kremu w d³oñ pozostawia wiele do ¿yczenia. Pierwsze
odczucie po u¿yciu jest takie, ¿e krem
nat³uszcza ale nie nawil¿a. Ró¿nica jest
istotna gdy¿ rêce s¹ liskie a po pewnym czasie wracaj¹ do stanu wysuszenia. W celu weryfikacji moich spostrze¿eñ wybra³em siê do kilku marketów i przetestowa³em kremy z najni¿szej pó³ki. Po tygodniu stosowania
na przemian ró¿nych specyfików odkry³em, ¿e te pochodz¹ce z marketów

Maj¹c na uwadze ochronê zdrowia
naszych pracowników i ich rodzin Zarz¹d BOT KWB TURÓW S.A. kontynuuje wspó³pracê z wroc³awskimi Klinikami Neurologii, Chirurgii Ogólnej
i Onkologii, Angiologii Nadcinienia
Têtniczego Nadcinienia i Diabetologii, Ginekologii i Po³o¿nictwa, Chirurgii Klatki Piersiowej, Centrum Onkologii, Wojskowy Szpital Kliniczny,
Dolnol¹ski Szpital Specjalistyczny 
Oddzia³ Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
Pracownicy mog¹ korzystaæ z porad i konsultacji specjalistów w Przychodni Lekarskiej TUR-MED w Za-

toniu w zakresie angiologii, ortopedii,
ginekologii. Istnieje mo¿liwoæ wyjazdu na konsultacje lub hospitalizacjê do
w/w placówek medycznych. Prowadzona jest wspó³praca z Dolnol¹sk¹
Fundacj¹ Rozwoju Ochrony Zdrowia,
dziêki której jest mo¿liwoæ wspó³pracy z innymi klinikami np: w zakresie
endokrynologii, urologii, laryngologii,
gastroentorologii, hematologii, ze szpitalem zakanym, Klinik¹ Dzieciêc¹ 
oddzia³ chirurgii, itp. Fundacja umo¿liwia badania specjalistyczne, np. tomograf i rezonans magnetyczny. Dzia³ania w powy¿szym prowadzone s¹
przez S³u¿bê G³ównego Specjalisty ds.
Pracowniczych tel. 5  770 pok. nr 326
I piêtro (budynek dyrekcji/.

Aby zdrowym byæ
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³añ niezbêdnych dla udzia³u przedstawicieli pracowników Spó³ek Grupy BOT w zarz¹dzaniu i nadzorze w
Spó³ce pod firm¹ Polska Grupa
Energetyczna;
- zapewnieniu realizacji rozpoczêtych
i planowanych procesów inwestycyjnych w poszczególnych Spó³kach
Grupy BOT.
W zwi¹zku z powy¿szym Strony 
Spo³eczna Rada Konsultacyjna Spó³-

ek Grupy BOT oraz Zarz¹dy PSE S.A.,
BOT GiE S.A. i Spó³ek Grupy BOT
winny niezw³ocznie przyst¹piæ do negocjacji Umowy Spo³ecznej, której
przedmiotem bêd¹ w szczególnoci
gwarancje zatrudnienia, p³acowe, socjalne, w zakresie BHP a tak¿e gwarancje dla dzia³alnoci Zwi¹zków Zawodowych.
Pod tym owiadczeniem podpisali
siê wszyscy uczestnicy opolskiego spotkania oczekuj¹c zajêcia przez strony
odpowiedniego stanowiska i wyznaczenia terminu spotkania.

s¹ znacznie wygodniejsze i przyjemniejsze w u¿yciu. Ich g³ówn¹ zalet¹ jest
szybsze wch³anianie i lepsze nawil¿enie skóry d³oni. Oczywicie przewa¿nie zawieraj¹ dwa razy wiêcej sk³adników pielêgnuj¹cych ni¿ nasza Viva.
Kolejnym zauwa¿onym przeze mnie
minusem tego kremu jest wydzielanie
siê wody. Zdarza siê, ¿e po pewnym
czasie od otwarcia zamiast wyciskanego kremu wylatuje woda. Natomiast
krem pozostaje w rodku.
Pasta myj¹ca której u¿ywamy niszczy skórê d³oni pozostawiaj¹c j¹ wysuszon¹. Wobec tego pracodawca powinien zapewniæ lepszej jakoci krem
do pielêgnacji r¹k. Najlepszym rozwi¹zaniem bêdzie dostarczenie do przetestowania przez pracowników kilku rodzajów tego kosmetyku. A nastêpnie
na podstawie opinii u¿ytkowników
wybranie najw³aciwszego. Z pewnoci¹ w ten sposób uda siê pogodziæ
ekonomiê i zadowolenie pracowników.
Nie zawsze cena jest wyznacznikiem
jakoci.

Witamy
w obozie pracy

Pracuj¹c w zak³adzie pañstwowym, w którym dzia³aj¹ zwi¹zki zawodowe, gdzie s³u¿ba BHP czuwa nad
bezpieczeñstwem pracownika, nie zastanawiamy siê dlaczego na twarzy kasjerki w markecie nie pojawia siê
umiech. Z ró¿nych stron dochodz¹ do
mnie sygna³y o ³amaniu praw pracowniczych w du¿ych sklepach. Temat nie
jest nowy. Ekspansja tego typu dzia³alnoci gospodarczej na naszym terenie powoduje, ¿e dotkn¹æ mo¿e tak¿e
naszych s¹siadów, wspó³mieszkañców
miasta, gminy czy powiatu. Wystarczy
wejæ do jednego z dyskontów czy supermarketów, ¿eby zobaczyæ przemêczonych ludzi, którzy pracuj¹ po 12
godzin dziennie za 600 z³otych miesiêcznie. Oczywicie na 1/4 lub 1/2
etatu. Nale¿y uwiadomiæ sobie, ¿e niska cena jak¹ oferuje nam market za
konkretny towar jest po czêci ju¿ zap³acona prawie niewolnicz¹ prac¹ obs³ugi sklepu. Miejmy tak¿e wiadomoæ, ¿e spêdzanie wiêkszoci dnia w
pracy (gdzie 90% zaógi to kobiety!),
odbije siê niekorzystnie na relacjach w
rodzinie. Zaniedbanie dzieci i efekty
braku odpowiedniej uwagi mog¹ byæ
nie do odwrócenia w przysz³oci.

PALENIE ALBO K¥PIEL
WYBÓR NALE¯Y DO CIEBIE!

O skutkach i szkodliwoci palenia
ka¿dy uzale¿niony od nikotyny mo¿e
przeczytaæ na opakowaniu papierosów.
Nie mam zamiaru nikogo nawracaæ na
¿ycie wolne od substancji chemicznych
zawartych w dymie papierosowym, ale..
Jedynym ale jest otoczenie w którym przez chwilê znajduje siê cz³owiek
z papierosem w ustach. Tak... jestem
biernym palaczem. Ka¿dy kto nie z w³asnej woli przebywa w miejscu palenia
jest biernym palaczem. Ja, Ty, pan Krzysiu, pani Halinka i inni.
Odrobina teorii. Boczny strumieñ
dymu tytoniowego zawiera 35 razy wiêcej dwutlenku wêgla i 4 razy wiêcej nikotyny ni¿ dym wdychany przez aktywnych palaczy. Wdychanie ulatniaj¹cego
siê dymu papierosowego lub mieszanki
wydychanej przez palaczy, zwiêksza

ryzyko wyst¹pienia raka p³uc i chorób
serca u osób niepal¹cych. Bierne palenie niesie ze sob¹ skutki identyczne z
odczuwanymi przez papieronika.
Tak... jestem biernym palaczem.
Stoj¹c przed szafk¹ w ³ani jestem biernym palaczem. Bior¹c prysznic tak¿e
jestem biernym palaczem. Id¹c schodami w szatni jestem biernym palaczem.
Biernym, biernym....
Nie zgadzam siê na taki stan rzeczy!
Czy zgadza siê pan Krzysiu i pani Halinka? Dlaczego moje ubranie musi
mierdzieæ tak samo jak ubranie palacza? Dlaczego przyjemne zapachy ma
zabijaæ dym papierosowy?
Palacze! Wspó³czujê Wam. Macie
ograniczony wiat zapachów. Nie macie litoci dla mnie. Dla pana Krzysia i
pani Halinki tak¿e.

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o
ochronie zdrowia przed nastêpstwami
u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych:
Art. 3. Ochrona zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu realizowana jest przez kszta³towanie polityki
zdrowotnej, ekonomicznej i spo³ecznej, do której nale¿y:
1) ochrona prawa niepal¹cych do ¿ycia
w rodowisku wolnym od dymu tytoniowego.
Art. 5. 1. Zabrania siê palenia wyrobów
tytoniowych poza wyranie wyodrêbnionymi miejscami:
2) w pomieszczeniach zamkniêtych zak³adów pracy oraz innych obiektów
u¿ytecznoci publicznej.
Wewnêtrzny Regulamin Pracy naszej kopalni (naszej... czyli tych pal¹cych i niepal¹cych) podnosi równie¿ ten
temat i jest zgodny z powy¿sz¹ Ustaw¹, co do miejsc przeznaczonych do
palenia. Czy trzeba jeszcze co dodaæ?

Kilka lat temu próbowa³em zainteresowaæ jednego z bogatyñskich Radnych ogólnopolskim programem elektronicznej identyfikacji zwierz¹t. Inicjatywa nie dotyczy wy³¹cznie psów, znakowane tak¿e s¹ koty. Niestety, trafi³em
w pró¿niê i moje sugestie zosta³y zapomniane. Byæ mo¿e kilka miesiêcy po
wyborach samorz¹dowych nale¿y do tej
sprawy powróciæ?
Program Bezpieczny Pies skierowany jest przede wszystkim dla gmin.
Jednym z wa¿niejszych za³o¿eñ akcji
jest pokrycie kosztów zwi¹zanych ze
znakowaniem przez organy samorz¹dowe. Aby program dzia³a³ poprawnie

nale¿y zacz¹æ od iniekcji podskórnego
mikroczipu na którym bêd¹ zapisane
dane zwierzêcia. Pozwoli to na stworzenie bazy danych zwierz¹t zamieszkuj¹cych gminê. Odpowiednie organy za
pomoc¹ przenonych skanerów z ³atwoci¹ zidentyfikuj¹ w³aciciela psa lub
kota.
Przyk³ad gmin, które od kilku lat
korzystaj¹ z programu Bezpieczny
pies pokazuje, ¿e zwiêksza siê liczba
szczepionych czworonogów. Stan ten
minimalizuje zagro¿enie wcieklizn¹
wród zwierz¹t domowych. Wzrasta
ci¹galnoæ podatku za posiadanie psa.
Umo¿liwiona jest sprawniejsza kontrola nad osobnikami ras uznawanych za
agresywne. Przypomnê, ¿e od 1998 roku

posiadanie takiego psa wymaga zgody
organu samorz¹dowego. Niew¹tpliw¹
zalet¹ zastosowania mikroczipu jest
mo¿liwoæ wpisania psa do ogólnopolskiej bazy danych. Utrzymanie wpisu
kosztuje 10 z³ rocznie i pozwala na identyfikacjê zwierzêcia gdy zaginie w innym rejonie ni¿ nasza miejscowoæ.
Ponadto akcja ma walory edukacyjne,
które pozwalaj¹ zwiêkszyæ wiadomoæ
w³aciciela czworonoga w zakresie jego
obowi¹zków.
Przybli¿ony koszt znakowania dla
1000 psów kszta³tuje siê w granicach 50
tys. z³otych. Podatek od posiadania psa
wynosi 45 z³otych rocznie. Nie jest trudno policzyæ, ¿e inwestycja jest op³acalna.

Ostatnie lokalne wybory pokaza³y
jaka si³a wyborcza znajduje siê w tak
du¿ym zak³adzie jakim jest kopalnia.
Wielu naszych pracowników zosta³o
wybranych do rady gminy, rady miasta i rady powiatu. S¹ to ludzie kreatywni bardzo pozytywnie nastawieni
do potrzeb spo³ecznoci z jakich siê
wywodz¹ i na pewno zauwa¿aj¹ ile,
gdzie i co nale¿y zrobiæ, zmieniæ. A
potrzeby s¹ tu bardzo liczne.
Do tej pory nie by³y zauwa¿ane
nawet takie przyziemne i banalne sprawy jak ka³u¿e pojawiaj¹ce siê na jezdni po opadach deszczu, które s¹ udrêk¹ dla pieszych jak równie¿ i dla kie-

rowców. Taki nadmiar wody powinien
byæ odprowadzany do studzienek jednak¿e drogi s¹ wyprofilowane tak nieudolnie, albo odwodnienie jest tak
wadliwie wykonane, ¿e na drodze zalegaj¹ du¿e iloci wody.
Dzieje siê tak równie¿ w najbli¿szym obrêbie zakladów pracy naszej
gminy, powiatu. Dlatego mamy nadziejê ¿e nasi radni jak i nowo wybrany przewodnicz¹cy Rady Powiatu,
poczuj¹ siê prawdziwymi gospodarzami i na takie sprawy bêd¹ szybko reagowaæ, a na ich dzia³alnoci skorzysta miasto, gmina, a najbardziej lokalna spo³ecznoæ. Wiemy, ¿e aktywne
dzia³anie i rozumienie ludzkich codziennych problemów, d¹¿enie do ich
usuwania, w przysz³oci zaowocuje
g³osami w wyborach.

Psia Rejestracja

WYBORY,
WYBORY ...

Dlaczego warto
nale¿eæ do zwi¹zku
zawodowego?

Czy w Twoim miejscu pracy wszystko Ci siê podoba?
Czy jeste zadowolony z zarobków,
warunków pracy?
Czy jeste dobrze traktowany przez
swojego prze³o¿onego ?
Czy w Twoim miejscu pracy przestrzega siê przepisy BHP?
Czy Twój pracodawca nie zapowiada
restrukturyzacji czyli zwolnieñ?
Czy Twój pracodawca wype³nia
wszystkie obowi¹zki wobec pracowników?
Jeli chcia³by co zmieniæ w zak³adzie
lub obroniæ siê przed pracodawc¹, zapisz
siê do NZZG BOT KWB Turów S.A. To
proste.

