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INTERPELACJA

ostatnich ĺlniach dowiedziałelrr się o planowanyclr zlrrianaclr organiz.acyjnyclr
tenracie jedna spľarł'a budzi
w Starostwie Powiatu Wielickiego. Z kilku kwestii poľuszonych w tynl
ile ľzecz' tak się llla' to
llroje' co najnrniej zclziwienie, oľaz niepokój tutejszyclr pľacownikor'v, o

W

pľacy \Ą' poĺllcglc-i
Staľosta Wielicki wpadł na pomysł wpľowaĺlzenia ĺlwuzmianowego systenlu
pytanie: a l)o co irv jakinr celu'
sobie jednostce. Samo pojęcie dwóch zlnian od ľazu ciśniena usta
( zaporllilla Pall o
Może to ma być nawiązanie do systemu pracy w Kopallli Soli w Wieliczce to
trzeciej zrnianie), bo inIrego uzasadnielria nie widzę. Pľacorvnicy nrają 1le ľspektylvc L]rac}/
za s1lĺlktlinic rł'
pľawĺ1opoĺlobnie do godziny Ż20b'Pytamsię ponorvnie: po co'l A nroże było trĺlchę

inasz Pan Starosta;lznał,żetl'zębatowaľZystwotľochę ľozľuszać'
Pľaca na dwie zmiarry wprowadzi Samynl pľacownikom wiele pľoblcrllow' Pľzcclc
ľodziny'
wszystkim będą lnusieli zmienić swoje zasady funkcjonowania w dotnach wśród
bęclą tylko
Pracownicy rra drugiej zmianie pľawdopodobnie już od godziny rrrniej więcej l8')0
co
czekali na petentów i nic więcej. Dla wielu osób będzie to wiązało się z pľacą wieczorairli,

Staľtlstwie

jesienią

i

panĺlcrnii' kiccly
zimą stwaľZa dodatkowe pľoblemy ĺtla niclr. Szczcgólnic dzisiaj w ĺlobic

nich jest ttl
nasze pľacownice niające dzieci drżą rla myślo swoich pocieclrach rv szkołach. l)la
illr o1;ieki'
peľspektywa stałego niepokoju o swoje dzieci, pľzecle wszystkim zabezpiec'zcniĺ
pľzccicz r'u'
orł,Szetrt Pan Staľosta powie, Że na świecie są i ĺ'zy zl'lliany. Dlaczego nie. alc
Staľostwie rrikt rrie rna wizji wygaszania,,wielkiego pieca"'
rric
Ta cała wizjadľugiej zmiany jawi mi się, jak co najnlnicj próba szukania czcgokolr'r'ick'
inneĺro'] '|a
wiem; oszczędności (Życzę powodzenia), podniesienia jakościpľacy. lub cokolwiek
drłĺjchztlliat1 czltsLt
nratrr nadzieję, że to jest tytko projekt na etapie kolejnego potrlysłu i krł'estia
jego kolcjrrej alegoľii
pracy w Starostwie jest tylko czylrrŚ w rodzaju Sntl l1a jawie Pana Staľosty rv
SWojej nieonrylności i wielkości.
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