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Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy: jak 
wzmocnić i kontrolować przestrzeganie przepisów BHP w zakładzie, uprawnienia zakładowej 
organizacji związkowej, urlop wychowawczy.
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OFE. Wielki niepokój 
Operacje Otwartych Funduszy Emerytalnych polegały na mieszaniu 
zimnego mleka po to, by stało się cieplejsze – kupowali obligacje 
od państwa i za to dostawali procent. A teraz skok na OFE jest 
spowodowany wyłącznie dramatyczną sytuacją finansów publicznych 
i załamaniem się tegorocznego budżetu państwa – mówi  Janusz 
Szewczak, główny ekonomista SKOK.

Boimy się własnej wielkości
Przed nami 3 rocznica katastrofy 
smoleńskiej. Tygodnik rozmawia 
ze znanym poetą Wojciechem 
Wenclem, autorem zbioru wierszy 
„De profundis” oddającego 
hołd poległym w Katyniu, 
na Wołyniu, w Powstaniu 
Warszawskim, w kazamatach 
UB i na podsmoleńskim lotnisku. 
Wencel mówi: Nawet gdyby się okazało, że Rosjanie z zimną krwią zrealizowali 
zamach na polską elitę, znaleźliby się w Polsce ludzie, którzy zrzuciliby winę 
na Lecha Kaczyńskiego. No bo po co prowokował Putina? Rzucał się, więc 
dostał za swoje. Strach przed Kremlem jest tak duży, że dawno już przestał 
być maskowany. Społeczeństwo zachowuje się jak ofiara powtarzającego się 
gwałtu, która z czasem przywiązuje się do sprawcy.

Maszyneria powiatowa
Ryszard Bugaj w swoim felietonie podkreśla, że ustrój 
samorządowy w Polsce domaga się ponownego przemyślenia. 
Wbrew twierdzeniom działaczy lokalnych (i ich partyjnych 

protektorów) system samorządów nie jest królestwem racjonalności 
– nawet na tle administracji rządowej. Rozmiary samorządowej 
biurokracji rosną zatrważająco, kwitnie budownictwo ostentacyjnie 
luksusowych siedzib, coraz więcej jest sygnałów o nietrafionych 
inwestycjach i bulwersujących zdarzeniach (pijaństwo, korupcja). Trzy 
postulaty wydają się oczywiste: wprowadzenie kadencyjności wójtów, 
burmistrzów i prezydentów, reglamentacja kosztów administracyjnych 
i – właśnie – likwidacja powiatów.
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Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...
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Referendum powinno zachęcać,  
a nie zniechęcać
Prof. Marcin Zieleniecki, ekspert Solidarności omawia 
projekt takich zmian w prawie, aby referendum 
w ważnych sprawach społecznych, takich jak choćby 
wydłużenie wieku emerytalnego, mogło się odbywać 
zgodnie z wolą samych obywateli, a nie tak jak jest 
dziś, że nawet kilka milionów podpisów pod wnioskiem 
o referendum mogą odrzucić posłowie. 

Zelmer ma nowego właściciela

Przejęcie rzeszowskiego Zelmera przez niemiecki holding 
BSH to dla wszystkich nowa sytuacja. Dla firmy, bo 
zdominuje polski rynek sprzętu gospodarstwa domowego. 
Dla pracowników, bo jeszcze nie wiedzą, co ich czeka.

Papież Jan Paweł II i jego wskazania
Znana publicystka krakowska Elżbieta Morawiec na łamach TS 
pisze: Nie jesteśmy już w Polsce Jana Pawła II, tak kochanej, 
wspominanej przez dzieje w kolejnych pielgrzymkach, 
w Gnieźnie i w Krakowie, w Bydgoszczy i na Westerplatte. 
Mieszkamy na ziemi wypalonej przez nienawiść, gdzie byle 
paniusia mieniąca się twórcą kultury pisze o następcy św. 
Piotra per „ch...” i kłamie o Nim w najohydniejszy sposób. 
Jesteśmy, nomen omen na ziemi Palikotów, którzy palą 
wszystko, co było święte, na ziemi Kutzów, Śród et consortes... 
spod tego samego niszczycielskiego znaku nienawiści.


