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Walka inspektorów z naruszeniami
na budowach nabrała tempa

Podczas sprawdzania obiektów budowlanych przy ulicach Konarskiego i Połockiej nielegalnych pracowników
nie zauważono
Fot. Marian Paluszkiewicz

R

osnąca liczba śmiertelnych wypadków na
budowach zmobilizowała inspektorów Państwowej
Inspekcji Pracy (PIP) do bardziej aktywnej walki z naruszeniami przepisów prawnych
w zakresie bezpieczeństwa i
higieny. Podczas pierwszego
tygodnia akcji sprawdzania
obiektów budowlanych inspektorzy nie tylko rejestro-

wali naruszenia i prewencyjnie grozili sankcjami, ale też
zawieszali wykonywane w
nieodpowiednich warunkach
roboty.
Zgodnie z danymi Państwowej Inspekcji Pracy, w
ciągu ostatnich 9 miesięcy,
wykonując prace remontowo-budowlane, zginęło 6 pracowników, 19 zostało ciężko rannych. Jedynie w cią-

gu ostatnich dwóch tygodni
na budowie doszło do trzech
śmiertelnych wypadków. W
ubiegłym roku w ciągu 9 miesięcy zarejestrowano zaledwie
dwa takie wypadki. A więc
inspektorzy aktywnie sprawdzając budowle, postanowili
stanowczo walczyć z naruszeniami, które przynoszą takie
nieodwracalne straty.
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Związkowcy: minimum do 900 Lt, bo inaczej...
Chociaż projekt przyszłorocznej Ustawy Budżetowej
od wczoraj jest już rozpatrywany w Sejmie, mimo to
związki zawodowe nie kryją
nadziei, że uda się im jeszcze
dogadać z rządem w kluczowych sprawach finansowych
i przed zatwierdzeniem pro-

jekt ustawy zostanie mocno
skorygowany.
Związkowcom chodzi, m.
in., o zwiększenie minimalnego
wynagrodzenia z obecnych 800
litów do 1 000. Rząd na to się
nie zgadza, ale też nie do końca.
— Kwestię zwiększenia
od 1 stycznia minimalnego

wynagrodzenia do 900 litów
faktycznie mamy już uzgodnioną, bo sam premier (Andrius Kubilius — red.), który
wcześniej sprzeciwiał się temu, przyznał, że był wprowadzony w błąd przez niewłaściwe obliczenia.
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Powstaje podręcznik
do kształcenia obywatelskiego
22 października 2011, podczas bezpłatnych szkoleń pt.
„Prawa człowieka w nauczaniu
wiedzy o społeczeństwie”, które odbędzie się w godz. 9.3018.30 w Domu Kultury Polskiej
w Wilnie nauczyciele m. in. zostaną poinformowani o stadium
zaawansowania nowego, uzupełniającego polskojęzycznego
podręcznika do nauczania wiedzy o społeczeństwie dla polskich szkół na Litwie.
Należy przypomnieć, że 29
czerwca br. miało miejsce spotkanie inaugurujące projektu
„Europejczycy, Polacy, Obywatele”, realizowanego wspólnie przez Europejską Fundację
Praw Człowieka i Fundację Nowoczesna Polska.

Celem projektu jest przygotowanie podręcznika do nauki
przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” jako odpowiedź na
potrzebę pozycji o tej tematyce w szkołach polskich na Litwie. Biorąc pod uwagę przyjętą
przez litewski Sejm nowelizację
Ustawy o Oświacie, która zakłada, że uczniowie polskich szkół
będą zmuszeni uczyć się tego
przedmiotu wyłącznie w języku
litewskim, potrzeba powstania
takiego podręcznika stała się
jeszcze większa.
Podczas spotkania na początku projektu autorzy podręczników mogli rozpoznać potrzeby i wymogi współczesnej
szkoły polskiej na Litwie oraz
poznać zdanie przedstawicieli
oświaty, ekspertów i doświadczonych pedagogów. Stało się to
możliwe dzięki obecności gości z
Polski: pani Magdaleny Biernat
i pani Magdaleny Szwarc z Fundacji Nowoczesna Polska wraz z
ekspertami oraz przedstawicieli
z Litwy: prezesa Stowarzyszenia
Nauczycieli Szkół Polskich na
Litwie „Macierz Szkolna” pana
Józefa Kwiatkowskiego, który
na spotkanie przybył wraz ze
zastępcą panią Krystyną Dzierżyńską, dziekana Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie

KRÓTKO
Największy wzrost
sprzedaży aut
W ciągu 9 miesięcy na Litwie odnotowano największy w
Europie roczny wzrost sprzedaży nowych samochodów. W
okresie stycznia-września br.
sprzedano 9,96 tys. nowych samochodów — o 87 proc. więcej
w porównaniu z tym samym
okresem 2010 r. Pod względem
wzrostu Litwa wyprzedziła plasującą się na drugim miejscu
Estonię (82 proc. do 11,4 tys.) i
na trzecim Łotwę (76 proc. do
6,2 tys.).

Prognoza inflacji
Dzięki zaangażowaniu i cennym uwagom wszystkich uczestników
spotkania wizja podręcznika nabrała pełnego kształtu Fot. archiwum
pana prof. Jarosława Wołko- cyjnych. Pod fachowym kierownowskiego, głównej specjalistki nictwem ekspertów z Fundacji
wydziału ds. oświaty i sportu Nowoczesna Polska, a także
samorządu rejonu solecznickie- dzięki kompetencjom autorów
go Haliny Smykowskiej, wice- podręcznika udało się skonkredyrektora Gimnazjum im. Jana tyzować zakres przedmiotowy
Śniadeckiego w Solecznikach omówionych dzień wcześniej
Leokadii Palewicz oraz nauczy- modułów. To one będą składały
cieli ze szkół z Wilna, Trok, Zu- się na treść podręcznika wiedzy
jun, Kowalczuk i Niemenczyna. o społeczeństwie.
Wśród obecnych nie zabrakło
Znalazły się wśród nich
też przedstawicieli społeczności takie tematy jak: władza, akstudenckiej.
tywność społeczna, samorząd,
prawa człowieka, naród, meNa spotkaniu zostało poru- dia i inne ważne tematy, które
szonych wiele zagadnień do- pozwolą uczniom kształtować
tyczących treści i formy pod- podstawowe kompetencje obyręcznika. Spośród 30 propono- watelskie, zrozumieć mechaniwanych modułów uczestnicy zmy rządów prawa i systemu
spotkania musieli wybrać 15. sądowniczego, a także poznać
Na szczególną uwagę zasłużyły prawa i obowiązki mniejszości
moduły dotyczące: praw czło- narodowych, wynikające z przywieka, narodu i mniejszości należności państwa litewskiego
narodowych, współczesnego do struktur europejskich.
społeczeństwa litewskiego, wyObie Fundacje pragną raz
borów, patriotyzmu i problemu jeszcze serdecznie podziękowładzy na Litwie. Dzięki zaan- wać wszystkim uczestnikom za
gażowaniu i cennym uwagom zainteresowanie projektem i za
wszystkich uczestników spotka- aktywny udział w obu spotkania wizja podręcznika nabrała niach.
pełnego kształtu, a proces jego
Zadanie jest realizowane w
tworzenia ruszył z pełną parą.
ramach zlecenia przez KanceNastępnym krokiem było larię Senatu zadań w zakresie
spotkanie międzynarodowej opieki nad Polonią i Polakami
grupy koordynatorów, redakto- za granicą w 2011 r.
rów oraz autorów podręcznika
Organizatorzy dziękują dyz Polski i Litwy, które się odbyło rekcji hotelu „Runmis” za po30 czerwca w Wilnie. Podczas moc w zorganizowaniu spotkatego spotkania ustalony został nia.
dokładny zakres tematyczny poEuropejska Fundacja
wstających materiałów edukaPraw Człowieka

Specjaliści przewidują, że w
październiku, w porównaniu z
wrześniem, na Litwie odnotuje się 0,2-procentową inflację
miesięczną. W październiku inflacja roczna (w porównaniu z
październikiem 2010 r.) powinna stanowić 4,5 proc., a średnia
roczna — 4 proc.
BNS

OFICJALNY
KURS LITA
Euro
Dolar amerykański
Dolar australijski
10000 rubli
białoruskich
Dolar kanadyjski
Frank szwajcarski
10 koron czeskich
10 koron duńskich
Funt szterling
100 forintów
węgierskich
100 islandzkich
koron
100 japońskich
jenów
10 juanów chińskich
Łat łotewski
10 mołdawskich lei
10 koron
norweskich
10 złotych polskich
100 rubli rosyjskich
10 koron
szwedzkich
Lira turecka
10 hrywin
ukraińskich

3,4528
2,5122
2,5541
2,7945
2,4581
2,7968
1,3911
4,6373
3,9659
1,1601
2,1692
3,2701
3,9376
4,8990
2,1562
4,4519
7,9318
8,1177
3,7603
1,3442
3,1395
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