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Kobiety najczê�ciej s¹ zatrudniane na
tzw. ni¿szych stanowiskach pomoc-
niczych. Natomiast im wy¿ej po
szczeblach kariery bêdziemy siê wspi-
naæ, tym czê�ciej zobaczymy, ¿e do-
minuj¹ tam mê¿czy�ni. Na bardzo
wysokich stanowiskach, jak prezesi,
dyrektorzy, kobiet prawie w ogóle nie
ma.

W Polsce kobiety stanowi¹ ponad
po³owê bezrobotnych - 51%. Stopa
bezrobocia kobiet wynosi 20%, mê¿-
czyzn � 17%. Mimo ¿e s¹ bardziej
aktywne od mê¿czyzn w poszuki-
waniu zatrudnienia, maj¹ znacznie
mniejsze szanse na pracê. Gdy do-
chodzi do likwidacji zak³adu - w
pierwszej kolejno�ci zwalniane s¹
kobiety. W Polsce panie s¹ bezrobot-
ne d³u¿ej ni¿ panowie (wska�nik dla
kobiet wynosi 17 miesiêcy, dla mê¿-
czyzn -15). W najtrudniejszej sytu-
acji znajduj¹ siê kobiety z wykszta³-
ceniem podstawowym lub zasadni-
czym, ¿yj¹ce na wsi i w ma³ych mia-
stach.

G³ówne przyczyny bezrobocia
kobiet s¹ nastêpuj¹ce:
- stereotypowe postrzeganie ról za-

wodowych kobiet i mê¿czyzn
- postrzeganie kobiet jako pracow-

ników mniej dyspozycyjnych
- d³ugotrwa³a bierno�æ zawodowa

(urlopy macierzyñskie i wycho-
wawcze), powoduj¹ca dezaktuali-
zacjê kwalifikacji zawodowych
Na 250 najwiêkszych polskich

firm kobiety zarz¹dzaj¹ zaledwie
dwoma. W Stanach Zjednoczonych
panie kieruj¹ 55 firmami z listy 500
najwiêkszych.

Kobiety nie pyta siê o jej umiejêt-
no�ci, kwalifikacje. To, co interesuje
pracodawcê wtedy, kiedy chcia³by
przyj¹æ kobietê do pracy, to jest
wypytywanie o sferê rodzinn¹, pry-
watn¹. O to, czy ma dzieci, z kim je
zostawia, czy zamierza mieæ wiêcej.
Takich pytañ nie stawia siê mê¿czy-
znom.

Kobiety zarabiaj¹ mniej od mê¿-
czyzn, nawet wtedy, gdy zajmuj¹ ta-
kie samo stanowisko. Najwiêksze

�wiêto, nie �wiêto
dysproporcje dotycz¹ dyrektorów.
Kobiety na tym stanowisku dostaj¹
miesiêcznie trzy tysi¹ce mniej od
mê¿czyzn. Znaczne ró¿nice w zarob-
kach s¹ te¿ na stanowiskach specjali-
stów i zwyk³ych pracowników. Je-
dynie kierownicy bez wzglêdu na
p³eæ otrzymuj¹ tyle samo.

Pañstwowej Inspekcji Pracy trud-
no jest stwierdziæ, czy kobiety czê-
�ciej ni¿ mê¿czy�ni s¹ ofiarami naru-
szania kodeksu pracy przez praco-
dawców. Wiadomo jednak, ¿e w
szczególnie trudnej sytuacji s¹ kobie-
ty w ci¹¿y. Pracodawcy czêsto nie
wyp³acaj¹ nale¿nego im stuprocen-
towego wynagrodzenia za okres cho-
roby. Zdarzaj¹ siê te¿ gorsze uchy-
bienia.

�rednio co pi¹ta Polka pracuj¹ca
zawodowo prowadzi w³asn¹ dzia³al-

no�æ gospodarcz¹. Przeciêtne firmy
prowadzone przez kobiety s¹ nieco
mniejsze ni¿ te prowadzone przez
mê¿czyzn. Kobiety specjalizuj¹ siê
g³ownie w prowadzeniu firm zajmu-
j¹cych siê handlem i naprawami oraz
us³ugami, takimi jak obs³uga ksiêgo-
wa, marketing, organizacja imprez i
targów.

W�ród w³a�cicieli firm - kobiety
stanowi¹ jedn¹ trzeci¹. Dla wielu z
nich za³o¿enie w³asnego przedsiêbior-
stwa jest ucieczk¹ przed dyskrymi-
nacj¹ na rynku pracy. Dyskryminacj¹
ze strony tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e
kobieta jest gorszym pracownikiem
od mê¿czyzny. Mimo ¿e czêsto nie
maj¹ po temu ¿adnych podstaw.

Zjawisko mniejszej reprezentacji
kobiet na wy¿szych stanowiskach
wystêpuje zarówno w pañstwach
cz³onkowskich Unii, jak i pañstwach
kandyduj¹cych, jednak w tych ostat-
nich dysproporcja jest bardziej ra¿¹-
ca.

Parlament Europejski 73,3 % 26,7 %
Komisja Europejska 75 % 25 %
Komitet Europejski 83 % 17 %
Trybuna³ Sprawiedliwo�ci 100 % 0 %

Parlament 87 % 13 %
Samorz¹dy 87 % 13 %
Wy¿si kierownicy 75 % 25 %
i urzêdnicy pañstwowi
Cz³onkowie partii politycznych, 83 % 17 %
kobiety sporadycznie na
stanowiskach kierowniczych
Cz³onkowie rad nadzorczych 98 % 2 %
w biznesie
Stowarzyszenia spo³eczne 85 % 15 %
i gospodarcze
Stowarzyszenia spo³eczne, 35 % 65 %
o�wiatowe, wychowawcze

Nazwa instytucji w UE Mê¿czy�ni Kobiety

Nazwa instytucji w Polsce Mê¿czy�ni Kobiety

Niezale¿nie od tego czy obchodzimy
Dzieñ Kobiet czy te¿ nie, musimy
pamiêtaæ o swoich prawach i staraæ
skutecznie je egzekwowaæ. Dzi� ko-
biety ju¿ nie s¹ kurami domowymi,
ale �istotami�, które maj¹ g³os. W na-

Kobiety w instytucjach

stêpnym wydaniu gazety przedsta-
wimy zmiany, które wesz³y do Ko-
deksu Pracy po 1 stycznia 2004 i
dotycz¹ równouprawnienia kobiet i
mê¿czyzn.

W �redniowieczu z Opola przez
wy¿ynê wapienn¹ do Strzelec bieg³y
dwa szlaki. Najbardziej uczêszcza-
nym by³  ten biegn¹cy z Wroc³awia
przez Opole, Nak³o, Izbicko do Strze-
lec Wielkich, Bytomia i dalej przez
Kraków i Sandomierz do Rosji. Nim
przemieszczali siê ludzie i przewo-
¿ono towary ze wschodu i zachodu
na �l¹sk.

U¿ywana s³owiañska nazwa Izbi-
sko (Izbicko) mia³a, jak wynika z
przekazu, wskazywaæ na mo¿liwo�æ
przenocowania i posilenia siê w tej
miejscowo�ci, konkretnie w zaje�dzie
usytuowanym obok szlaku.

We wszystkich miastach, przez
które przechodzi³ ów szlak, miano-
wicie: Opole, Strzelce, Toszek, Py-
skowice, nazywano go Szlakiem Kra-
kowskim, gdy¿ prowadzi³ on do Kra-
kowa.

Ten prastary szlak dzieli³ powiat
na czê�æ pó³nocn¹ i po³udniow¹.
Mimo i¿ nie by³ utwardzony, nada-
wa³ siê do u¿ytku. Omija³ le�ne mo-
krad³a na pó³nocy oraz podmok³e te-
reny wzd³u¿ Odry.

Drugim u¿ywanym wtenczas szla-
kiem by³ szlak prowadz¹cy z Opola
i biegn¹cy przez Groszowice, Lo-
wietzko, Kamieñ Wielki i Kalinów do
Strzelec Wielkich.

Z ciekawostek historycznych
warto dodaæ, ¿e tym szlakiem prze-
mieszcza³y siê wojska ksiêcia Hen-
ryka I, ma³¿onka �w. Jadwigi, które
zmierza³y do Krakowa.

W latach 1816-1828 prastary
szlak handlowy z Opola przez Izbic-
ko do Strzelec zosta³ podniesiony do

Szlaki komunikacyjne w Powiecie Strzeleckim
rangi szosy handlowej, dziêki czemu
sta³ siê on g³ówn¹ tras¹ handlow¹ na
tym terenie.

Kupcy z innych krajów korzystali
z niej, przyje¿d¿aj¹c ze wschodu na
Targi Lipskie, co wiêcej - jeszcze na
pocz¹tku XIX w. Strzelce by³y
g³ówn¹ stacj¹ wymiany koni, które
do dyspozycji podró¿nych stawiali
mieszkañcy okolicznych wiosek.

Budynek poczty znajdowa³ siê w
rynku, ka¿dy przyjazd kolumny
pocztowej, oznajmiany przez d�wiêk
z rogu pocztylionu, by³ dla miasta
wydarzeniem. Czasami kolumna taka
liczy³a 30 - 40 wozów, turkocz¹cych
podczas jazdy po nieutwardzonej
nawierzchni szosy i placu rynku.
Koszt przejazdu odleg³o�ci równej 1
mili wynosi³ 6 groszy. Podró¿ny móg³
zabraæ 25 � 30 kg baga¿u, nie uisz-
czaj¹c dodatkowej op³aty.

Kolumna wozów przebywa³a 1
milê w ci¹gu 1,5 � 2 godz., konno po-
ruszano siê szybciej.

Odleg³o�æ z Wroc³awia do Strze-
lec liczy³a 17 mil. Poczta przycho-
dzi³a z Wroc³awia i sz³a do Tarnow-
skich Gór. Za podró¿ z Opola do
Strzelec, mierz¹c¹ 5 mil, p³acono 30
groszy (w 1811 r. 1 talar odpowiada³
211 groszom).

Na skutek du¿ego ruchu w dniach
targowych magistrat miasta Strzelce
wyda³ rozporz¹dzenie o ruchu dro-
gowym. Na ulicach i placach furman-
ki mog³y je�dziæ krótko, piesi byli
zobowi¹zani ust¹piæ jad¹cym pojaz-
dom, a wo�nica musia³ zaczekaæ do
zwolnienia siê drogi. Tym po³¹cze-
niem m miêdzy wschodem i zacho-

dem, istniej¹cym od niepamiêtnych
czasów, dociera³y do miasta i okolicy
wiadomo�ci ze �wiata oraz wie�ci o
pokoju czy wojnie.

Kilka lat pó�niej, w 1835 r., hra-
bia Renard zbudowa³ odcinek drogi z
Opola przez Zawadzkie do Pysko-
wic. T¹ szos¹ wywo¿ono wyroby
hutnicze z Ozimka i Zawadzkiego
dalej w �wiat.

Ca³y teren Górnego �l¹ska w 1874
r. nawiedzi³y d³ugotrwa³e deszcze i
powodzie, w rezultacie � klêska nie-
urodzaju i wielki g³ód. Pocz¹tkowo
rz¹d pruski by³ bezradny. Wkrótce
jednak wydano rozporz¹dzenie, któ-
re mia³o z³agodziæ skutki klêski. Uru-
chomiono tak¿e �rodki finansowe, z
przeznaczeniem na budowê szosy ze
Strzelec przez Gogolin do Krapko-
wic. Na tej budowie mieszkañcy mieli
okazjê zarobiæ na najpilniejsze swoje
potrzeby.

Na pocz¹tku lat 30-tych XX wie-
ku wybudowano drogê od ulicy Go-
goliñskiej przez Górê �w. Anny do
Zdzieszowic i Le�nicy.

Wiêkszo�æ dróg lokalnych utwar-
dzono w I po³owie XX w., ale wci¹¿
korzystano z wielu �cie¿ek przez pola
i lasy, skracaj¹c sobie drogê, któr¹ do
miejsca pracy, dworca kolejowego
czy ko�cio³a pokonywano pieszo.
W po³udniowej czê�ci powiatu strze-
leckiego rozpoczêto przed wojn¹ bu-
dowê dwupasmowej autostrady i
wykonano czê�ciowe nasypy i mo-
sty w rejonie Gogolina. Wojna prze-
rwa³a prace. Do ich zakoñczenia przy-
st¹piono dopiero po 50 latach.

Krzysztof Ralla
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Zima, mimo wysi³ków drogo-
wców, regularnie sprawia k³opoty
kierowcom i pieszym. Jest w tym
roku nie tylko d³uga, ale i wyj¹tkowo
�nie¿na. Efekt to nie tylko utrudnie-
nia w ruchu, ale tak¿e koszty.

Pieni¹dze przeznaczone na zi-
mowe utrzymanie dróg powiato-
wych w roku 2004 skoñczy³y siê
niemal równo z lutym, a zima
trwa.

Co dalej zapytali�my Wicestaro-
stê Józefa Swaczynê, któremu pod-
legaj¹ drogi powiatowe.

Bart³omiej Bia³oñ: Skoñczy³y
siê �rodki na zimowe utrzymanie
dróg powiatowych, czy to znaczy,
¿e nie zobaczymy ju¿ na nich w
tym roku piaskarki?

Józef Swaczyna: Oczywi�cie, ¿e
nie! Drogi powiatowe bêd¹ nadal
utrzymywane zgodnie ze standarda-
mi.

Po prostu Zarz¹d Powiatu musi
teraz wysup³aæ dodatkowe pieni¹dze,
a wydali�my ju¿ w tym roku
250 tys. z³.

BB: Sk¹d bêd¹ pochodzi³y?
JS: Niestety bêdziemy musieli je

przenie�æ z innych  zadañ. Planuje-
my zmniejszyæ �rodki na remonty
nawierzchni i skrzy¿owañ w kwocie
35 tys. z³, obciêcie funduszy na re-
monty nieplanowe o 30 tys. z³, wy-
datków na us³ugi i op³aty geodezyjne

o 20 tys. z³. no i zmniejszenie inwe-
stycji o 50 tys. W sumie pozyskamy
dodatkowe 135 tysiêcy.

BB: I te �rodki zapewni¹ od�nie-
¿anie dróg do koñca roku?

JS: Raczej nie. Wed³ug przewi-
dywañ utrzymanie zimowe dróg tyl-
ko w listopadzie i grudniu tego roku
kosztowaæ bêdzie 150 tys, a jak d³u-
go potrwa jeszcze zima - trudno prze-
widzieæ. Czekamy jednak na roz-
strzygniêcia przetargów, z regu³y
przynosz¹ oszczêdno�ci w stosun-
ku do planów � to z nich chcemy
do³o¿yæ resztê.

BB: Widzimy, ¿e plan zostanie
przekroczony o ponad po³owê, sk¹d
takie niedoszacowanie?

JS: Szacunki by³y realistyczne.
Niestety tegoroczna zima jest d³uga,
�nie¿na i wyj¹tkowo wietrzna. Usta-
wili�my 20 km zas³on przeciw�nie¿-
nych w newralgicznych punktach, ale
to nie zmienia ca³o�ci sytuacji.

Rok temu wydali�my na utrzy-
manie zimowe dróg 284 tys. z³, a
wiêc niemal tyle samo ile zapla-
nowano w tym roku. A mniejszy
plan ma proste i smutne zarazem uza-
sadnienie � brak �rodków. W zesz³ym
roku na drogi wydali�my ok. 3,5 mln
z³., w obecnym otrzymali�my do wy-
korzystania 2,5 mln. Wracaj¹c jed-
nak do zimy - zapewniam, ¿e bez
wzglêdu na trudno�ci drogi bêd¹
utrzymywane zgodnie ze standar-
dami.

BB

Pieni¹dze na zimowe utrzymanie
dróg w roku 2004

skoñczy³y siê w lutym

�Szklanka� na drodze

Gdy przegl¹da siê regionalne ga-
zety � rzuca siê w oczy mnogo�æ ofert
przeznaczonych dla osób z paszpor-
tem niemieckim (lub UE, jak czêsto
asekuruj¹ siê og³oszeniodawcy). Czy
to oznacza, ¿e ci, którzy takich pasz-
portów nie posiadaj¹, w ogóle nie
maj¹ szans na pracê Niemczech, ani
teraz, ani po wej�ciu Polski do UE?
Otó¿ szanse takie istniej¹. I to ju¿
teraz. Osoby nieposiadaj¹ce niemiec-
kiego obywatelstwa, a chc¹ce praco-
waæ w Niemczech musz¹ wcze�niej
uzyskaæ stosowne zezwolenie na pra-
cê. W �wietle tamtejszego prawa ob-
cokrajowcy posiadaj¹cy zgodê na
pracê traktowani s¹ na równi z oby-
watelami Niemiec.

Zatrudnienie w Niemczech: w cha-
rakterze pracowników � go�ci
Najwa¿niejsze ustalenia dotycz¹ce
powy¿szego zatrudnienia:
- osoby, które zamierzaj¹ podj¹æ

pracê w charakterze pracowników
� go�ci musz¹ byæ osobami na sta³e
zamieszka³ymi w Polsce,

- osoby te powinny posiadaæ co

Czy mo¿na legalnie pracowaæ
w Niemczech bez paszportu UE?

najmniej zasadnicze wykszta³ce-
nie zawodowe, a celem zatrudnie-
nia winno byæ podniesienie posia-
danych kwalifikacji zawodowych
i jêzykowych,

- osoby te w momencie zatrudnie-
nia musz¹ mieæ ukoñczone 18 lat i
nie przekroczony 40 rok ¿ycia,

- okres zatrudnienia w Niemczech
wynosiæ mo¿e 1 rok, z mo¿liwo-
�ci¹ przed³u¿enia o 6 miesiêcy.

Mo¿liwe s¹ dwie formy zatrudnie-
nia:
- imienna, kiedy pracodawca ma ju¿

konkretnego kandydata do pracy,
- anonimowo, kiedy pracodawca

oczekuje wskazania kandydata do
pracy przez stronê polsk¹.

Zg³oszenie zainteresowanej oso-
by do w³a�ciwego dla miejsca za-
mieszkania Wojewódzkiego Urzêdu
Pracy, w którym winna z³o¿yæ wy-
magane dokumenty, przet³umaczone
na jêz. niemiecki przez t³umacza
przysiêg³ego. Nastêpnie komplet do-
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