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W numerze:
� Rafał Dutkiewicz w ZR

� Rozmowa z prof. Włodzimierzem Suleją

� Obchody rocznicy Sierpnia '80

� XVI Bieg Solidarności

� Huta Szkła Violetta

� Sport

Wbrew niektórym radom, aby zwinąć sztandary, 

Solidarność pełni swoją misję nadal. 

Powodów jest aż nadto. 

Mówili o tym m.in. przemawiający 31 sierpnia 

pod tablicą upamiętniającą narodziny dolnośląskiej „S”

przedstawiciele Związku i zaproszeni goście. 

Misja trwa nadal
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Chciałbym, aby Wrocław był 
miastem na miarę naszych ma-
rzeń. Już teraz jak żadne inne 
miasto Wrocław na trwałe jest 
związany z Solidarnością  – mó-
wił m.in. prezydent Wrocławia  
Rafał Dutkiewicz w poniedzia-
łek (18 września) podczas spo-
tkania w siedzibie Zarządu Re-
gionu NSZZ „Solidarność. Za-
deklarował, że tempo spadku 
bezrobocia będzie utrzymane.  
(przez cztery lata spadło z 14 
proc. do około 9). -  Przyspie-
szę też remont wrocławskich ka-
mienic. Dotychczas remontowa-
liśmy kilkanaście w ciągu roku. 
W tym startujemy już z setką. To 
będzie duże uderzenie – zapew-
niał Rafał Dutkiewicz.  Z komi-

tetu wyborczego Rafała Dutkie-
wicza do rady miejskiej kandy-
dować będą m.in. Tomasz Su-
rowiec, przewodniczący „S” w 
MPK Wrocław i skarbnik ZR Ja-
rosław Krauze.

Przewodniczący dolnoślą-
skiej „Solidarności” Janusz Ła-
znowski odczytał stanowisko, 
w którym Związek apeluje do 
członków i sympatyków „S” o 
głosowanie w nadchodzących 
wyborach samorządowych na 
Rafała Dutkiewicza:

„Aktywna polityka prezyden-
ta Dutkiewicza na rzecz pozy-
skiwania nowych miejsc pracy 
w naszym regionie przyczyni-
ła się w ostatniej kadencji do 
znacznego zmniejszenia bezro-

Solidarność 
z Dutkiewiczem

bocia w aglomeracji wrocław-
skiej. W ostatnich latach nasze 
miasto zyskało w całej Polsce 
opinię dynamicznie rozwijające-
go się miejsca, gdzie mieszkań-
cy regionu mogą znaleźć pracę. 
Cenimy fakt, że Rafał Dutkiewicz 
traktuje „Solidarność” jako odpo-
wiedzialnego partnera społecz-
nego, z którym razem można 
rozwiązać wiele problemów.

Z tego powodu apeluje-
my do wszystkich członków 
i sympatyków naszego Związ-
ku o wzięcie udziału w wybo-
rach samorządowych i poparcie 
kandydatury Rafała Dutkiewicza 
na funkcję Prezydenta Miasta 
Wrocławia”.

MR

Przypomnijmy, że jeszcze 
przed wakacjami podjęto de-
cyzję o wprowadzeniu w ży-
cie programu Karta Rabato-
wa. W założeniach członko-
wie dolnośląskiej „Solidarno-
ści” będą mogli w wybranych 
sklepach, stacjach benzyno-
wych, księgarniach itd. doko-
nywać zakupów po obniżo-
nej cenie. Przewodniczący „S” 
we wrocławskim Volvo zapro-
ponował projekt uchwały, wg 
której kartę wydawano by tyl-
ko tym organizacjom związko-

wym, które złożą do Zarządu 
Regionu dane osobowe swoich 
członków. Przy omawianiu pro-
jektu uchwały niektórzy pytali 
o zagadnienie ochrony danych 
osobowych. Zdaniem Jarosła-
wa Krauze nie powinno być z 
tym żadnego problemu, bo je-
śli ktoś nie chce uczestniczyć 
w tym programie, może prze-
cież nie wyrazić na to zgody. 
Udział w programie Karta Ra-
batowa jest dobrowolny – przy-
pomniał.

MR

Zgodnie ze Statutem Związ-
ku i Uchwałą Komisji Krajowej 
członkowie Zarządu Regio-
nu NSZZ „Solidarność” Dolny 
Śląsk podjęli na wrześniowym 
posiedzeniu ZR uchwały, któ-
re zmieniają strukturę Związku 
w terenie. Zamiast Międzyza-
kładowych Komisji Koordyna-
cyjnych wprowadzonych 8 lat 
temu, funkcjonować będą Rady 
Oddziałów. W ich skład wcho-
dzić będzie przewodniczący Ra-
dy Oddziału, członkowie ZR z 
danego Oddziału oraz pozosta-
li członkowie wybierani przez 
konwent przewodniczących 
wszystkich podstawowych jed-
nostek organizacyjnych Związ-
ku określonych w par. 19 Statu-

tu NSZZ „Solidarność” działają-
cych na terenie danego Oddzia-
łu (Powiatu).

Zarząd Regionu postanowił, 
że wybory do Rad Oddziałów 
mają zostać przeprowadzone naj-
później do 31 grudnia 2006 r.

Przyjęto także uchwałę ws. 
zmiany uchwały ZR (nr 41/2006) 
ws. sposobu opiniowania przez 
Rady Oddziałów projektów ak-
tów prawnych wydawanych 
przez samorządy gmin i powia-
tów oraz uchwałę ws. zmiany 
uchwały ws. sposobu powoła-
nia Rady Oddziału.

Zarząd Regionu przyjął tak-
że regulamin funkcjonowania 
Oddziałów.

MR

Oddziały zamiast MKK

Karta Rabatowa
O stanie przygotowań do wprowadzenia 
karty rabatowej poinformował członków ZR 
Bogusław Jurgielewicz

Jarosław Krauze, Rafał Dutkiewicz i Janusz Łaznowski
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Głosowanie nad regulaminem Rady Oddziału.

P 
rzewodniczący Regionalnej 
Komisji Wyborczej Walen-

ty Styrcz przestawił członkom ZR 
wykaz sekretariatów i sekcji dzia-
łających na terenie naszego Regio-
nu w kadencji 2006 – 2010. Obec-
nie w dolnośląskiej „Solidarno-
ści” funkcjonują 3 regionalne se-
kretariaty;
� Regionalny Sekretariat Ochrony 
Zdrowia - przewodnicząca Hanna 
Trochimczuk – Fidut,
� Regionalny Sekretariat Emerytów 
i Rencistów – przewodnicząca Lud-
garda Torbus,
� Regionalny Sekretariat Oświaty i 
wychowania – przewodniczący Ja-
nusz Wolniak.

Do 18 września nie wpłynę-
ły żadne dokumenty o wyborach 

w Sekretariacie Kultury i Środków 
Przekazu.

Wykaz sekcji:
� Sekcja Budownictwa – przewod-
niczący Zbigniew Rudnik
� Sekcja Pracowników Spółdzielni 
Mieszkaniowych – Antoni Kania
� Sekcja Pracowników Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej 
– Jan Grab
� Sekcja Pracowników Instytucji 
Artystycznych - Leszek Nowak
� Sekcja Pracowników Bibliotek 
– Grażyna Wilk
� Okręgowa Sekcja Kolejarzy 
– przewod. Mirosław Lisowski
� Sekcja Pożarnictwa – Wiesław 
Wojciechowski.
� Sekcja Pracowników PKS- Wie-
sław Wnuk

Informacja RKW
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Rozmowa

31 sierpnia br. podczas wręczania orde-

rów przez Lecha Kaczyńskiego ludziom 

„Solidarności”  Eugeniusz Szumiejko, 

dziękując w imieniu wszystkich uhono-

rowanych zauważył, że ta uroczystość 

ma miejsce dopiero po 17 latach, 

a wiele osób, które powinny dostać te 

odznaczenia już nie żyje,  bo „III RP nie 

zdążyła”. Jak Pan uważa, dlaczego tak 

się stało?

W 
moim przekonaniu 
ludzie, którzy two-
rzyli „Solidarność” w 

1980 r. w III RP byli kimś kto tę 
III RP, użyję tu łagodnego ter-
minu – żenowli. Przede wszyst-
kim dlatego, że „ Solidarność” 
po 1989 r. pojawiła się jako do-
bro przyzwolone w przeciwień-
stwie do „S” z 1980 r., która wy-
rosła ze spontanicznego bun-
tu. Przy czym nie był to jedy-
nie bunt antysystemowy, ale też 
bunt, który chciał kreować coś 
zupełnie innego niż było kre-
owane w III RP.

Dokumentem najbardziej za-
poznanym po 1989 r. był pro-
gram Rzeczpospolitej Samo-
rządnej uchwalony na I Zjeździe 
NSZZ „Solidarność” w 1981 r. 
W moim przekonaniu dokument 
ten zapowiadał zupełnie inną 
drogę aniżeli ta, którą III RP po-
szła. W dużym uproszczeniu to 
jest główny powód, dla którego 
ci ludzie w III RP zniknęli. Druga 
sprawa, też nie bez znaczenia, to 
fakt że część spośród nich, która 
znalazła swoje miejsce w Polsce 
po przełomie 1989 r. zapomnia-
ła o tych, którzy pomogli im to 
miejsce zająć. Przypominano so-
bie o tych ludziach instrumental-
nie, np. w kampaniach wybor-
czych. Nie chcę tu wymieniać na-
zwisk, bo zapewne nie jest to ce-
lem naszej rozmowy.

Jeżeli nastąpił swoisty zwrot, 
który symbolicznie był wyzna-
czony wręczeniem odznaczeń, 
to się dobrze stało.
Jakie jest Pana zdanie na temat debat 

pojawiających się w mediach pod ha-

słem „Co zostanie z «Solidarności»” po 

otwarciu akt SB”?

Po pierwsze nie zmieni się 
obraz Solidarności jako masowe-
go ruchu. Ruchu sprzeciwu. To 
jest poza dyskusją, bez względu 
na to, co w tych aktach jest. Bie-
rze się to z faktu, że zjawiska ma-

sowe są niesterowalne i nie wy-
nikają z charakteru działania taj-
nych czy innych służb. Dotyczy 
to zarówno 16 miesięcy trwania 
„S” w latach 1980–81 jak i okresu 
działalności w podziemiu. 

Natomiast ten obraz wymaga 
oczywiście korekty choćby dlate-
go, że jest to ruch 10 milionowy, 
w którym znaleźli się różni ludzie 
o różnych rodowodach i z róż-
nych środowisk (także z PZPR). 
Silą rzeczy musieli się tam zna-
leźć ludzie uwikłani w różne za-
leżności od tajnych służb. Jed-
nych pozyskiwano na zasadzie 
tłumaczenia im, że chronią do-
bro wspólne np. zakładu pracy. 
Inni cynicznie donosili na swo-
ich kolegów. Pamiętać trzeba o 
tym, że w tym procesie, który na-
stępował, a jest to pewna prawi-
dłowość, jakaś część osób, któ-
re były aktywne, współpracowa-
ła i jednocześnie była postrze-
gana przez otoczenie jako ci, 
których można wysłuchać. Stąd 
wiele takich osób znalazło się w 
komitetach założycielskich. Róż-
ny jest ich późniejszy los. Jedni 
powiedzieli „stop” i zaprzestali 
współpracy. Były osoby, które 
tę współpracę utrzymywały.  Tu 
jest cała gama postaw, różna ska-
la szkodliwości. 

Nie sądzę jednak, pod-
kreślam to raz jeszcze, aby to 
wszystko sprawiło, że obraz „S” 
miałby ulec zaburzeniu. Nato-
miast trzeba to uszczegółowić, 
nie na zasadzie oddzielenia plew 
od ziarna, ale poprzez ukazanie 
dużej złożoności tego, co się 
działo. Dużej złożoności, bo to 
nie są proste sprawy.
Dużo kontrowersji wywołało zdanie pre-

zesa IPN Janusza Kurtyki o potrzebie 

napisania historii na nowo.

Ta wypowiedź, to przekła-
manie. Prezes tak nie powie-
dział. Natomiast dla historyków 
jest oczywiste, że każde pokole-
nie pisze historię od nowa. Wią-
że się to z doświadczeniami te-
go pokolenia, z jego  systemem 
wartości, z rodzajem pytań za-
dawanych materiałowi źródło-
wemu, a także z nowymi kate-
goriami źródeł, których w ostat-
nim czasie nam przybyło. A za-
tem można mówić nie tyle o pi-
saniu historii na nowo, ale o ko-

lejnej transpozycji wiedzy o przy-
szłości dokonywanej w oparciu o 
inne  lub nowe przesłanki. Nie-
prawdziwe jest stwierdzenie, że 
teraz historycy wszystko zburzą 
i na tym pustym polu wzniosą 
całkiem nowy budynek.
Ale o czym świadczą agresywne wypo-

wiedzi pod adresem młodych history-

ków z IPN? „Nieświęci młodziankowie” 

to najbardziej łagodne określenie.

Nie można mówić o history-
kach IPN. Albo ktoś jest histo-
rykiem, albo nie jest. Może być 
co najwyżej historyk zatrudniony 
w IPN. Są dobrzy i źli historycy. 
W IPN też mogą się trafić mło-
dzi ludzie, ale nie tylko młodzi,  
którzy mają warsztatowe braki, 
kłopoty z formułowaniem pytań 
badawczych czy określaniem po-
la badawczego. Ja doskonale ro-
zumiem skąd się ta agresja bie-
rze. Proszę zwrócić uwagę, że 
młodość ma skłonność do sta-
wiania spraw na ostrzu noża. I 
oni wyostrzają często problema-
tykę. Trzeba też rozdzielić pracę 
naukową od publicystyki, gdzie 
obowiązuje mniejszy rygor. Do-
skonale tę różnicę widać  na 
przykładzie sprawy Jacka Kuro-
nia. Ma się ukazać tekst nauko-
wy w czasopiśmie, które się ty-
mi sprawami zajmuje, gdzie jest 
przedstawiony zespół dokumen-
tów, z przypisami naukowymi, 
a wcześniej następuje przenie-
sienie tej sprawy na grunt ga-
zety codziennej – Życia Warsza-
wy. Jest mniej więcej to samo, 
ale niefortunny tytuł „Jacek Ku-
roń negocjował z SB” rodzi pro-
blem. Bije się w historyków, co 
jest nonsensem, bo  przypomi-
na to  trochę starą zasadę, że 
ścina się posłańca, który dostar-
czył złą wiadomość, ale prze-
cież materiałów źródłowych się 
nie zmienia. 

Akurat w tej sprawie za-
skoczenia być nie powinno. 
Pokazano fragment mechani-
zmu, który wtedy funkcjono-
wał. Oczywiście może nieszczę-
ściem, zwłaszcza dla ludzi młod-
szych, nie tylko historyków, jest 
brak rozumienia kontekstu tam-
tego czasu. Na pewno jednak 
nie jest to totalna rewizja wszyst-
kiego, a raczej próba pokaza-
nia tamtej złożonej rzeczywisto-

ści tak, jak wtedy ona wygląda-
ła i trudno się na taką rzeczywi-
stość obrażać.
Duże zainteresowanie wywołała otwar-

ta 22 lipca br. na wrocławskim Rynku 

wystawa Twarze Wrocławskiej Bezpie-

ki. W swojej wypowiedzi dla Gazety Wy-

borczej Władysław Frasyniuk skrytyko-

wał tę wystawę, doradzając IPN, aby za-

miast takiej wystawy  przypomnieć  lu-

dzi „Solidarności”, dziś często anoni-

mowych.

Przygotowując tę wystawę 
wyszliśmy z założenia, że tota-
litaryzm to nie jakieś abstrakcyj-
ne pojęcie, ale, że stoją za nim 
konkretni ludzie. Staraliśmy się 
pokazać fragment tego systemu. 
Nie tyle poprzez twarze. Tu nie 
chodzi o żadne piętnowanie ko-
goś, kto wtedy miał silną pozy-
cję w aparacie władzy. Próbo-
waliśmy pokazać przecież także 
przebieg kariery tych ludzi. Ka-
riery systemowej. W moim prze-
konaniu powinno się pokazać 
jak działał aparat represji łącz-
nie z jego kreatorami, a dopie-
ro potem pokazać ludzi uwikła-
nych w zależność od tego apa-
ratu. Tymczasem ostatnio w me-
diach mówi się tylko o współ-
pracownikach.

Nie mam zamiaru polemi-
zować z Władysławem Frasy-
niukiem, że powinno się poka-
zać tych, którzy z totalitaryzmem 
walczyli, ale myślę, że lepszą do 
tego okazją będzie nadchodzą-
ca 25. rocznica stanu wojenne-
go niż 22 lipca.
Czy na podstawie akt SB można już 

określić jak duży był stopień infiltracji 

dolnośląskiej „S” przez tajne służby?

To nie odbiegało od stan-
dardu krajowego. Badania po-
twierdzają, że wraz z powsta-
niem „S”, w całym kraju paro-
krotnie wzrosła liczba osób po-
zyskanych jako tajni współpra-
cownicy. Na Dolnym Śląsku po-
jawili się współpracownicy SB na 
różnych szczeblach, łącznie z Za-
rządem Regionu. Próbowano do-
trzeć wszędzie. Czasem poma-
gał SB przypadek. Wychwycenie 
przez agenta SB informacji, wy-
dawałoby się mało istotnej, pro-
wadziło czasem do  osiągnięcia 
celu. W taki sposób np. wpadł 
Józef Pinior.  Za tę akcję agent 
SB dostał 12 tysięcy złotych na-
grody. Suma na owe czasy wy-
soka. Takie rzeczy już wiemy, 

Rozmowa z prof. Włodzimierzem Suleją 
– dyrektorem dolnośląskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej

Włodzimierz Suleja – dyrektor 
Oddziału Instytutu Pamięci Na-
rodowej we Wrocławiu, prof. dr 
hab. nauk historycznych. Uro-
dził się w 1948 r. Ukończył stu-
dia historyczne na Uniwersyte-
cie Wrocławskim (1971), tam 
również obronił doktorat (1977) 
i habilitację (1992). W latach 
1972-1995 pracownik Instytu-
tu Historycznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Od 1995 r. pra-
cował w Instytucie Historii WSP 
w Zielonej Górze. W 1998 r. uzy-
skał tytuł profesora. Od 2000 r. 
profesor zwyczajny. Zaintereso-
wania naukowe - dzieje polskiej 
myśli politycznej XIX i XX w., 
biografi styka polityczna, dzieje 
Wrocławia, opozycja polityczna 
po 1945 r. (m.in. historia „Soli-
darności”). Ważniejsze prace: 
„Solidarność” na Dolnym Ślą-
sku (1986 jako Stanisław Ste-
fański), Orientacja austro-polska 
w latach I wojny światowej (do 
aktu 5 listopada 1916 r. (1992), 
Józef Piłsudski (1995), Kosynie-
rzy i strzelcy (1997), Wrocław. 
Dziedzictwo wieków (współau-
tor, 1997), Tymczasowa Rada 
Stanu (1999). Autor ogółem 15 
pozycji książkowych i ponad 200 
artykułów i studiów.
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Każde pokolenie pisze 
historię od nowa
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choć ich znaczna część jest już 
zniszczona.
Czyli nie ma już szans na wyświetlenie 

wielu innych spraw?

W SB robiono mnóstwo 
kopii. To była biurokratyczna 
struktura i zniszczenie jednej 
teczki pracy agenta nie ozna-
cza, że już coś bezpowrotnie 
zostało ukryte. Pozostaje kwe-
stia dużego rozproszenia mate-
riałów. Nonsensowne jest złu-
dzenie osób, które zapewniono, 
że po 1989 r. ich materiały zo-
stały spalone. Zawsze coś mo-
że wypłynąć.
Na ile zmieni się charakter działania 

IPN po wejściu w życie ustawy lustra-

cyjnej?

Myślę, że sam charakter IPN 
się nie zmieni. Do trzech pio-
nów już istniejących w Instytu-
cie: badawczego, archiwalnego 
i pionu ścigania dojdzie jeszcze 
jedna struktura – pion lustracyj-
ny. Skupi się na nim ciężar dzia-
łań związanych z kontaktem ze 
społeczeństwem. Sama liczba 
osób zainteresowanych uzyska-

niem odpowiednich informacji 
będzie o wiele  większa. Zresz-
tą zależy też w jakim kształcie 
ustawa opuści Sejm. 
Czy starczy, używając terminu z po-

przedniej epoki, mocy przerobowych?

„Moce przerobowe” zostały 
precyzyjnie wycenione przez 
prezesa Kurtykę. Chodzi tu o 
konieczność wydania około 40 
tysięcy zaświadczeń rocznie w 
skali całego kraju. We Wrocła-
wiu będziemy w stanie dostar-
czyć około 4-5 tysięcy zaświad-
czeń rocznie, a zainteresowanie 
będzie na pewno większe.
Delegaci czerwcowego Walnego Zjaz-

du Delegatów NSZZ „S” Region Dolny 

Śląsk podjęli uchwałę obligującą m.in. 

ich do wystąpienia do IPN o przyzna-

nie statusu pokrzywdzonego. Czy moż-

na w przybliżeniu określić, kiedy wszy-

scy z nich dostaną odpowiedź na swój 

wniosek?

To jest bardzo indywidualna 
sprawa. Jeśli ktoś funkcjonował 
w obrębie naszego wojewódz-
twa lub opolskiego to sytuacja 
jest prosta. Sprawdza się zaso-
by nasze i każdorazowo kieru-
je się jeszcze zapytanie do War-
szawy. Jeśli ktoś w swoim ży-

ciu zmieniał miejsce zamieszka-
nia kilkakrotnie po całej Polsce 
czy odbywał służbę wojskową 
w innym regionie, to droga się 
wydłuża, bo trzeba sprawdzać 
zasoby archiwalne w tych miej-
scach. Nawet jeżeli z Wrocławia 
odpowiedź będzie jednoznacz-
na, to już na reakcję z Warsza-
wy trzeba będzie poczekać, bo 
tam kierowane są zapytania z 
całego kraju. Na tym polega ca-
ły problem.

Obecnie procedura trwa 
około roku. Z tym że  trze-
ba też pamiętać, ze w nowej 
ustawie nie będzie statusu po-
krzywdzonego. Problem pole-
ga na niejednoznaczności wpi-
sów. Były przypadki, że pomi-
mo rejestracji agenta, ale np. 
braku jego teczki pracy, sąd 
lustracyjny wydawał wyrok, że 
taka osoba złożyła prawdziwe 
oświadczenie o braku współ-
pracy z  SB. Trudno uwierzyć, 
aby pracownik SB fałszował 
przed 1989 r. efekty swej pra-
cy i wpisywał fikcyjnych współ-
pracowników.

ROZMAWIAŁ MARCIN RACZKOWSKI

Wrocław, 15 września, 2006 r. 

P 
odczas uroczystych ob-
chodów 26. roczni-
cy wydarzeń sierpnio-

wych i powstania NSZZ „Soli-
darność” prezydent nadał 76 
bohaterom walki o wolną, de-
mokratyczną Polskę odznacze-
nia państwowe.

Pierwszą i najważniejszą czę-
ścią uroczystości było spotkanie 
prezydenta z bohaterami zrywu 
strajkowego, które odbyło się na 
placu koło historycznej Sali BHP. 
Tam też Lech Kaczyński wręczał 
odznaczenia państwowe. 

– Historia zna niewiele przy-
padków, może poza „Solidarno-

ścią” w ogóle, kiedy społeczeń-
stwo w całości zdołało się zor-
ganizować przeciwko totalitar-
nej władzy. A tym była „Solidar-
ność” – mówił prezydent. 

Odznaczenia otrzymały oso-
by, które, jak stwierdził prezy-
dent, „tworzyły wielką część pol-
skiej historii”. Są wśród nich Po-
lacy, którzy postawą, działaniem 
lub twórczością dali świadectwo 
miłości do ojczyzny. – Drogi nas, 
ludzi z „Solidarności”, rozeszły 
się. To normalne – powiedział 
Lech Kaczyński. – Dzisiaj obok 
historycznej Sali BHP siedzą róż-
ni ludzie: zaangażowani w po-

Przyznał, że trzeba czasu i pra-
cy historyków, aby dotrzeć do 
wszystkich, których powinno się 
za ich zasługi w szczególny spo-
sób docenić. Obiecał, że przez 
cztery lata kadencji będzie starał 
się nie zapomnieć o nikim.

Wśród uhonorowanych me-
dalami znaleźli się m.in. współ-
organizatorzy strajku w Stoczni 
Gdańskiej – Ludwik Prądzyń-
ski i Jerzy Borowczak, sygna-
tariusz Porozumień Sierpnio-
wych – Bogdan Lis oraz Jerzy 
Kropiwnicki, Roman Bartosz-
cze, Andrzej Kołodziej, Aloj-
zy Szablewski, Eugeniusz Szu-
miejko, Zdzisław Złotkowski. 
W imieniu odznaczonych prze-
mawiał Eugeniusz Szumiejko. 
– Niestety, niektórzy z nas nie 
zdążyli za życia osobiście ode-
brać odznaczeń. Nie zdążyła do 
nich dotrzeć przez wiele lat III 
Rzeczpospolita – mówił wzru-
szony. Omijając protokół Szu-
miejko zwrócił się także bezpo-
średnio do prezydenta Kaczyń-
skiego. – Lechu, byłeś z nami od 
początku. Współtworzyłeś „Soli-
darność”. Nie mam najmniejszej 
wątpliwości, że powinieneś do-
stać to odznaczenie. Ale masz 
niestety „przechlapane”, bo nie 
ma ci go kto dać.

Wyrazy radości z obecności 
prezydenta podczas uroczysto-

ści dał również Janusz Śniadek, 
przewodniczący KK NSZZ „S”. 
– Dzisiaj szczególnym powo-
dem do radości dla nas wszyst-
kich, czujących związek z ide-
ami Sierpnia, jest fakt, że zno-
wu po 10 latach możemy go-
ścić wśród nas prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, o którym 
bez wahania możemy powie-
dzieć: to człowiek wywodzą-
cy się z „Solidarności”, wy-
znający te same wartości i ide-
ały co my. To człowiek mają-
cy szczególny, nie tylko for-
malny, tytuł do nadawania od-
znaczeń państwowych za tam-
te dni, które zmieniły bieg hi-
storii. Swoją osobą przywrócił 
godność i blask tym odznacze-
niom, uwolnił nas od rozterek 
i wątpliwości, które mieliśmy 
jeszcze przed rokiem.

Uhonorowani odznaczenia-
mi państwowymi byli bardzo 
wzruszeni. Zapytany o to, co 
dzisiaj czuje, bohater ze Stocz-
ni Gdańskiej – Ludwik Prądzyń-
ski – powiedział: – To odznacze-
nie otrzymałem z rąk Lecha Ka-
czyńskiego – człowieka, który 
wykreował opozycję. Za to, co 
zrobił, jestem mu dłużny. I dzię-
kuję, że mogliśmy się dzisiaj ra-
zem spotkać. 

OLGA ZIELIŃSKA

„MAGAZYN SOLIDARNOŚĆ”

Honory 
dla bohaterów

– Dzisiaj mamy dzień zwycięzców, dzień 
bohaterów lat 80. i wcześniej 70. 
– mówił 31 sierpnia Lech Kaczyński

� cd. ze str. 3

Wyrazy współczucia Małgorzacie Mazurek 

z powodu śmierci

Siostry

składają koleżanki i koledzy 

z MOZ NSZZ „Solidarność” 

przy KM PSP Wrocław

Rozmowa

litykę i niezaangażowa-
ni. To też normalne. Ale 
chciałbym podkreślić: 
te odznaczenia nie są 
jednak oparte na żad-
nych politycznych pa-
rytetach. Odznacze-
ni są ludzie zaangażo-
wani w życie politycz-
ne w sposób taki, któ-
ry jest zgodny z moimi 
przekonaniami i w spo-
sób taki, który z tymi 
przekonaniami nie jest 
zgodny.

Prezydent chce 
pamiętać

Prezydent zapowie-
dział, że będzie sukcesywnie na-
gradzać osoby, które na to swo-
ją życiową postawą zasłużyły. 
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Eugeniusz Szumiejko odbiera odznaczenie z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Każde pokolenie 
pisze historię od nowa
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Służba zdrowia

N 
a Walnym Zebraniu 
Delegatów RSOZ, któ-
re odbyło się 13.05.2006 

r. we Wrocławiu wybrano na-
stępujących delegatów na wy-
bory krajowe:
- Ewę Jakimowicz,
- Urszulę Kałdowską,
- Elżbietę Olczyk,
- Leszka Sokalskiego,
- Krzysztofa Tenerowicza,
- Hannę Trochimczuk-Fidut.
Z tych 6 osób do Krynicy, ze 
względów losowych nie poje-
chała Elżbieta Olczyk, a obec-
ność Leszka Sokalskiego, który 
przyjechał w drugim dniu WZD 
była śladowa.

Delegatów powitał burmistrz 
Krynicy oraz Prezes Uzdrowiska, 
a zebranie zarówno WZD jak i 
Kongresu prowadził sprawnie 
i profesjonalnie nasz kolega 
Krzysztof Tenerowicz w asy-
ście Ireneusza Sołka i Zdzisła-
wa Skwarka. Całość organizacyj-
nie i technicznie przygotowała 

Krajowa Sekcja Uzdrowisk ze 
swoim przewodniczącym Zdzi-
sławem Skwarkiem. Zapewnili 
oni delegatom zakwaterowanie 
i wyżywienie w Nowym Domu 
Zdrojowym, a obrady odbywa-
ły się w Starym Domu Zdrojo-
wym, zresztą pięknie odrestau-
rowanym. Nasi delegaci brali 
czynny udział w pracach WZD 
i Kongresu. I tak, oprócz wy-
mienionego już Krzysztofa Te-
nerowicza Ewa Jakimowicz by-
ła członkiem Komisji Uchwał i 
Wniosków, a Urszula Kołdow-
ska została przewodniczącą Ko-
misji Mandatowo-Wyborczej.

Wszyscy też nasi delegaci 
obecni na zjeździe zostali wy-
brani delegatami na Kongres Se-
kretariatu. Dolny Śląsk może po-
szczycić się tym, że wprowadził 
do władz krajowych wszystkich 
swoich delegatów obecnych na 
zjeździe. I tak: Krzysztof Tene-
rowicz i Hanna Trochimczuk-Fi-
dut zostali członkami Krajowego 

Sekretariatu Ochro-
ny Zdrowia, Ewa 
Jakimowicz we-
szła w skład Krajo-
wej Sekcji, a Urszu-
la Kałdowska jest 
członkiem Komi-
sji Rewizyjnej Kra-
jowego Sekretaria-
tu. Taka „sztuka” 
nie udała się żad-
nemu regionowi 
i z humorem komentowano, że 
właściwie niepotrzebne są wy-
bory i najlepiej władzę prze-
kazać jednogłośnie Dolne-
mu Śląskowi. Ale to oczywi-
ście żarty, dla nas bardzo miłe 
i pozytywne.

W wyborach na funkcję 
przewodniczącego Krajowej 
Sekcji startowało trzech kandy-
datów. Kolega z Częstochowy, 
koleżanka z Torunia i obecna 
przewodnicząca, która zdecydo-
wanie wygrała te wybory. Maria 
Jolanta Ochman była też jedy-
nym kandydatem na przewod-
niczącą Krajowego Sekretariatu 
i ona została wybrana na kaden-
cję 2006–2010.

Zarówno WZD, jak i Kon-
gres podjęły liczne uchwa-
ły i stanowiska, które nie tyl-
ko dotyczyły obecnych proble-

mów służby zdrowia, ale są też 
swojego rodzaju drogowskazem 
zarówno dla ministra zdrowia, 
jak i prezesa NFZ. Prześlemy je 
wszystkim KZ po otrzymaniu ich 
z Warszawy, bo tam jest siedziba 
naszych władz krajowych.

W ostatnim dniu Kongre-
su, na zaproszenie delegatów, 
przyjechał do nas nowo miano-
wany prezes NFZ – dr Andrzej 
Sośnierz. Odpowiadał na licz-
ne pytania delegatów, ale tak-
że przedstawił w zarysie swoje 
plany dotyczące funkcjonowania 
NFZ. Dr Sośnierz komplemento-
wał nasz Związek, mówiąc, że 
cała jego kariera polityczna i za-
wodowa jest związana z „Soli-
darnością” i on o tym zawsze 
pamięta. Mówił też o bezmia-
rze marnotrawstwa, jakie zastał 
w NFZ i sposobach jego wyeli-

minowania. Został też do koń-
ca Kongresu przez co umożli-
wił delegatom zadanie licznych 
pytań także w rozmowach ku-
luarowych.

Zjazd pożegnał burmistrz 
Krynicy wraz z prezesem uzdro-
wiska zapraszając serdecznie do 
organizowania w tym przepięk-
nym miejscu wszelkich narad, 
sympozjów, szkoleń i zjazdów, 
a także zapraszając delegatów 
na organizowanego tu Sylwe-
stra.

Z poczuciem dobrze speł-
nionego obowiązku, ale także 
z wyrazami serdeczności i uzna-
nia dla organizatorów i gospo-
darzy Krynicy rozjechaliśmy się 
do domów.

HANNA TROCHIMCZUK-FIDUT

PRZEWODNICZĄCA REGIONALNEGO 

SEKTRETARIATU OCHRONY ZDROWIA

Prawie wszystko 
dla Wrocławia

Z 
a wybitne zasługi w dzia-
łalności na rzecz prze-
mian demokratycznych 

w Polsce, za osiągnięcia w pra-
cy zawodowej i społecznej od-
znaczeni zostali:

Krzyżem Wielkim Orderu 
Odrodzenia Polski:

Władysław Frasyniuk, Bogdan 
Lis, pośmiertnie – Władysław Si-
ła-Nowicki; 

Krzyżem Komandorskim z 
Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski:

Konrad Bieliński, Piotr Kap-
czyński, Jerzy Kropiwnicki, 

Alojzy Szablewski, Eugeniusz 

Szumiejko,

pośmiertnie – Grzegorz Palka; 

Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski:

Roman Bartoszcze, Mirosław 
Chojecki, Zbigniew Dąbrowski, 
Mieczysław Gil, Seweryn Jawor-
ski, Tadeusz Jedynak, Andrzej 
Kołodziej, Antoni Kopaczewski, 
Stefan Korejwo, Tadeusz Kowa-
lik, Ewa Kuberna, Stanisław Mar-
czuk, Ewa Milewicz, Magdale-
na Modzelewska-Rybicka, Joan-
na Muszkowska-Penson, Antoni 
Pietkiewicz, Aleksander Przygo-
dziński, Jan Rulewski, Bożena 

Rybicka-Grzywaczewska, Jacek 
Smagowicz, Jadwiga Staniszkis, 
Leon Stobiecki, Andrzej Wielo-
wieyski, Tomasz Wójcik,

pośmiertnie: Ireneusz Gust, Ja-
cek Kaczmarski, Henryk Le-
narciak, Jan Samsonowicz, Jan 
Strzelecki;

Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski:

Jerzy Borowczak, Bogusław Go-
łąb, Jan Kelus, Jerzy Kiszkis, Je-
rzy Kmiecik, Zdzisław Kobyliń-
ski, Stanisław Kostka, Jan Piotr 
Koziatek, Marian Król, Wła-
dysław Krypel, Stefan Lewan-
dowski, Andrzej Malinowski, 

Andrzej Michałowski, Czesław 
Niezgoda, Czesław Nowak, An-
drzej Osipów, Joanna Posmyk, 
Ludwik Prądzyński, Zygmunt 
Sabatowski, Halina Słojew-
ska-Kołodziej, Andrzej Szkara-
dek, Władysław Trzciński, Eu-
geniusz Wilkowski, Teresa Za-
bża, Zdzisław Złotkowski, Bro-
nisław Żurawiecki,
pośmiertnie: Czesław Dygano, 

Andrzej Jeleński, ojciec Hono-
riusz Kowalczyk, Jerzy Kurcy-
usz, Mieczysław Majdzik; 

Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski:

Lidia Gałecka, Przemysław Gin-
trowski, Jerzy Kosacz, Zbigniew 
Łapiński, Grzegorz Okruch, Ma-
ciej Pietrzyk,
pośmiertnie – Piotr Majchrzak.

Odznaczeni 
przez prezydenta RP

Rocznica Sierpnia

Delegaci RSOZ z przewodniczącą Krajowego Sekretariatu Marią Ochman.

Przemawia prezydent RP.
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W Krynicy w dniach 13-15.09.2006r. 
odbyło się Walne Zebranie Sekcji Krajowej 
Służby Zdrowia, w czasie którego 
z 70 delegatów, którzy przyjechali 
z całego kraju, wybrano 35 na Kongres 
Sekretariatu
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Huta Violetta

Sekcja Regionalna Budownic-
twa NSZZ „Solidarność” Dolny 
Śląsk zaprasza na wycieczkę do 
Zakopanego w dniach 5–8 paź-
dziernika br.  Koszt – 270 lub 
258 zł/osobę.

Nieprzekraczalny termin zgło-
szenia udziału i opłaty pierwszej 
raty 100 zł mija 15 września. 

Szczegółowych informa-
cji udziela Walenty Styrcz – tel. 
78 10 152, 78 10 150.

Wycieczka do Zakopanego 
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W 
pierwszej chwili my-
ślałem, że chodzi o 
prymasa Wyszyń-

skiego. Szczerze mówiąc nie 
byłem wówczas za bardzo zo-
rientowany kim jest Karol Woj-
tyła. Dziś chcę niejako przepro-
sić za swoją niewiedzę i wraz z 
kolega pojechać do Jego gro-

bu. Ponadto chcę podziękować 
za powrót do zdrowia , bo kil-
ka lat temu miałem wypadek i 
mój kręgosłup był poważnie za-
grożony – mówił Roman Szcze-
pański podczas konferencji pra-
sowej zorganizowanej 20 wrze-
śnia w siedzibie Zarządu Regio-
nu we Wrocławiu.

zdążyć na Anioł Pański

12 października spod wro-
cławskiej katedry wraz z An-
drzejem Pajorem udadzą się do 
Rzymu. Trasa liczyć będzie około 
1700 km.  Jechać będą nieustan-
nie tzn. gdy jeden z nich będzie 
pedałował, drugi będzie odpo-
czywał w samochodzie i dowo-
żony potem na odcinek trasy. W 
planach jest dojechanie do Rzy-
mu w niedzielę 15 październi-
ka przed rozpoczęciem przez 
papieża Benedykta XVI modli-
twy Anioł Pański. Kierownikiem 
ekipy składającej się ponadto z 
dwóch kierowców kucharza  i 
masażysty będzie skarbnik Za-
rządu Regionu dolnośląskiej „So-
lidarności” Jarosław Krauze. Na 
początku września uczestnicy 
przedsięwzięcia byli na trasie, 
aby zapoznać się z warunkami 
na niej panującymi. 

Rok temu Roman Szczepań-
ski wraz z Ryszardem Grygoni-
sem przejechali w podobny spo-
sób dystans z Gdańska do Trie-
stu, uczcili w ten sposób XXV 
rocznice powstania „Solidarno-
ści”. 

- Obawiamy się warunków 
pogodowych jakie mogą w paź-
dzierniku panować w Alpach 
– mówi Andrzej Pajor – deszcz, 
wiatr, temperatura 0 stopni mo-
że poważnie nam utrudnić do-

Na rowerze do Rzymu
– W październiku 1978 r. byłem na 
wyścigu kolarskim we Włoszech 
i pewnego dnia wszyscy podeszli do mnie 
i mówili mi, że Polak został papieżem

jazd, ale jesteśmy na to przygo-
towani – zapewnia.

z dalekiego kraju 

W tym roku jadą do Rzymu 
aby uczcić kolejną rocznicę wy-
boru Karola Wojtyły na tron pa-
pieski oraz  w intencji wyjedna-
nia łaski zdrowia dla członków 
naszego Związku oraz słuchaczy 
katolickiego Radia Rodzina, któ-
re jest medialnym patronem tego 
wyjazdu. Słuchacze mogą   pocz-
tą elektroniczną lub przez tele-
fon złożyć  intencję, która zapi-
sana na płycie zostanie złożona 
na grobie Jana Pawła II z proś-
bą o wstawiennictwo. 

- Sam papież Jan Paweł II 
mówił o sobie, że pochodzi 
z dalekiego kraju. Przez te 28 
lat dużo się zmieniło. Nie trze-
ba już stać w kolejkach miesią-
cami po paszport z niepewno-
ścią czy wydadzą. Teraz wystar-
czy wsiąść na rower i bez pasz-
portu pojechać do Rzymu. Oka-
zuje się, że już nie jesteśmy z 
dalekiego kraju – mówi Roman 
Szczepański, który jak przystało 
na właściciela warsztatu rowero-
wego pojedzie na rowerze gór-
skim własnej produkcji. Andrzej 
Pajor jechać będzie na rowerze 
wyścigowym.

MARCIN RACZKOWSKI

W hołdzie Janowi Pawłowi II

T 
o jednak nie koniec zwol-
nień. Do końca września 
wypowiedzenia ma do-

stać kolejne 150 osób. Wielu z 
tych pracowników to osoby, któ-
re pracowały tu przez lata i dla 
nich perspektywa znalezienia 
innej pracy jest bardzo odległa. 
Tym bardziej w okolicy Stronia 
Śląskiego, gdzie huta jest prak-
tycznie jedynym zakładem pro-
dukcyjnym. Właścicielem zakła-
du jest jeden z najbogatszych 
ludzi w Polsce – Marian Kwie-
cień. Związkowcy z huty Violet-
ta obawiają się, że większe pla-
ny na przyszłość właściciel wią-

że z Hutą Szkła Irena w Inowro-
cławiu. – Tamta huta jest noto-
wana na giełdzie, my nie – pod-
kreślają.

Zakład produkuje wyroby z 
kryształu, które w ponad 90% idą 
na eksport. Sprzedawane są pod 
zmienionym już logo przez reno-
mowane firmy na całym świecie. 
Niestety zakład jest uzależniony 
od wysokich cen gazu, co spra-
wia, że jego dług z roku na rok 
powiększa się.

W przyjętych przez preze-
sa firmy kryteriach dotyczących 
zwolnień grupowych jednym z 
podstawowych była przydatność 

do produkcji. – Podobno 
prezes ceni sobie wielo-
zawodowość, ale z tego 
co wiemy, to mają być 
też zwalniani i tacy pra-
cownicy – mówili człon-
kowie KZ podczas spotka-
nia w zakładzie z zastęp-
cą przewodniczącego ZR 
NSZZ „S” Dolny Śląsk Ka-
zimierzem Kimso i człon-
kinią prezydium ZR z te-
go terenu Barbarą Jano-
wicz.

Od kilku lat załoga w 
imię ratowania zakładu godziła 
się na obniżki pensji, ale deter-
minacja ma swoje granice, dlate-
go zakładowa „S” planuje na 18 
październik br. manifestację pod 
zakładem. – Chcemy pokazać, że 
nie ma zgody na ratowanie za-
kładu jedynie poprzez zwalnia-
nie ludzi. To jest najprostsze roz-
wiązanie. Próbowaliśmy rozma-

wiać z prezesem, ale niestety nie 
było z drugiej strony żadnej wo-
li kompromisu – mówi Andrzej 
Birówka, przewodniczący za-
kładowej „S”. Podczas ostatnie-
go posiedzenia ZR we wrześniu 
Andrzej Birówka zaapelował do 
pozostałych członków ZR i ca-
łej dolnośląskiej „Solidarności” 
o wsparcie manifestacji poprzez 

przyjazd 18 października do Stro-
nia Śląskiego. O planowanym na 
ten dzień proteście oraz o na-
strojach załogi i możliwościach 
znalezienia rozwiązania tej trud-
nej sytuacji, Barbara Janowicz i 
Kazimierz Kimso poinformowali 
burmistrza Stronia Śląskiego Zbi-
gniewa Łopusiewicza.

MARCIN RACZKOWSKI

Brak woli kompromisu
Jeszcze 5 lat temu było nas 1200 osób 
– wspominają pracownicy Huty Szkła 
Kryształowego Violetta w Stroniu Śląskim. 
Teraz załoga liczy niewiele ponad 
600 osób.
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W lipcu temperatura dochodziła tu do 60oC

Roman Szczepański, Jarosław Krauze i Andrzej Pajor.
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Rocznica Sierpnia

P 
rzed grobem zastrze-
lonego podczas ma-
nifestacji 31 sierpnia 

1982 r. Kazimierza Michalczy-
ka zebrały się poczty sztanda-
rowe organizacji związkowych 
wraz z członkami i sympatyka-
mi Związku.

O godności, miłości i soli-
darności jako wartościach, któ-

re mogą zaistnieć tylko wtedy, 
gdy są zakorzenione w prawdzie 
mówił w homilii ks. Mirosław 
Drzewiecki. Uroczysta Msza św. 
odprawiona została jak co roku 
w kościele pw. Św. Klemensa 
Dworzaka przy Alei Pracy.

Następnie uczestnicy obcho-
dów rocznicy powstania „Soli-
darności” udali się pod tabli-

ce pamiątkową upamiętniają-
cą  strajk we wrocławskiej za-
jezdni MPK przy ulicy Grabi-
szyńskiej.

Wspominając początki dol-
nośląskiej Solidarności, zastęp-
ca przewodniczącego ZR Dol-
ny Śląsk Kazimierz Kimso za-
uważył, że Związek nie wypeł-
nił jeszcze swej misji do końca. 
Świadczy o tym brak poszano-
wania godności pracownika w 
zakładzie pracy, proceder nie-
wypłacania pensji, koniecz-
ność wyjazdu młodych ludzi 
za granicę. 

– Zadania, które postawili-
śmy sobie w 1980 r. są dalej ak-
tualne i  musimy je realizować 
– powiedział m.in.

Czas strajku na zajezdni 26 
lat temu wspominał wojewoda 
dolnośląski Krzysztof Grzelczyk, 
a o znaczeniu Dolnego Śląska, 
Wrocławia dla całej „Solidarno-
ści” przypomniał wiceprezydent 
Wrocławia Jarosław Obremski.

Po uroczystościach członko-
wie Zarządu Regionu spotkali 
się w sali historycznej wrocław-
skiego MPK i przyjęli tam stano-
wisko z okazji rocznicy narodzin 
„Solidarności”, a pełniący obo-
wiązki gospodarza przewodni-

Solidarność nie wypełniła 
jeszcze swojej misji

– Solidarność żyje, bo oddał dla niej 
życie Kazimierz Michalczyk – powiedział 
m.in. Piotr Bednarz podczas uroczystości 
rocznicowych dolnośląskiej „Solidarności”

K 
siążka, a właściwie jej 
autor połączył działaczy 
„S”, którzy spotkali się w 

Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury. 
Wcześniej  ich wszystkich razem 
nie sposób było ujrzeć, stojących 
w jednym rzędzie, wspominają-
cych tamte czasy, kiedy wspól-
nie walczyli o wolność.      

W sali DOK w kameralnym 
gronie gości zaproszonych ze-
brali się członkowie podziemia, 
działacze „S” z Brzegu i Woło-
wa. Honorowymi gośćmi by-
li senator Stanisław Huskowski 
i były prezes IPN Leon Kieres. 
Henryk Strzyż wraz z małżonką 
Barbarą byli gospodarzami tego 
spotkania. 

Młodzież odczytując frag-
ment książki przypomniała go-
ściom „tamten świat”. Wielu  za-
kręciła się łza w oku. Do prze-
czytania wspomnień H. Strzyża 
zachęcał też Józef Ambroszko. 
Do zadumy natomiast nad sta-
nem polskiej prawicy zmusza-
ły wręcz słowa piosenki Jacka 
Kaczmarskiego pt. „Co się stało 
z naszą klasą”. 

– Książkę napisałem, aby po-
kazać los jednostki, która dosta-
ła się w tryb opresyjnej machiny, 
jaką była Służba Bezpieczeństwa 
w PRL-u – mówił H. Strzyż. Prze-
słaniem tej książki jest wołanie 
do wszystkich, a szczególnie do 
ludzi młodych, którzy nie znają 

z autopsji tamtych ponurych cza-
sów  – brońmy demokracji! 

Gospodarz spotkania dzię-
kował także ludziom, z którymi 
wówczas przyszło mu pracować. 
Mirosławie Suchodolskiej–Batyc-
kiej i Krystynie Leszczyńskiej za 
podjęcie się niebezpiecznej mi-
sji łączniczek na Regionalny Ko-
mitet Strajkowy we Wrocławiu, 
dziękował także  swoim przyja-
ciołom z Wołowa: Piotrowi Be-
rezie, Antoniemu Opackiemu, z 
którymi spędził wiele nocy w 
areszcie. Za wspólną działal-
ność dziękował: Helenie Janic-
kiej, Elżbiecie Mandat, Krysty-
nie Olszewskiej (Strzyż), Zeno-
nowi Boreckiemu, Józefowi Cyn-
drowskiemu, Henrykowi Dużyń-
skiemu, Janowi Kowalowi, Tade-
uszowi Piwko, Józefowi Trębac-
kiemu, Adamowi Grabowskiemu 
– szefowi grupy młodzieżowej 

skupionej wokół Robotnika. Ta-
deuszowi Bareckiemu, Włady-
sławowi Dukietowi, Lucjanowi 
Szklarskiemu, Adamowi Wójto-
wiczowi za działalność w Tajnej 
Komisji Zakładowej NSZZ „Soli-
darność”. A także swojej żonie 
Barbarze współorganizatorce ru-
chu podziemnej „Solidarności” w 
Brzegu Dolnym. 

Po tej części kameralnej, go-
ście wraz z mieszkańcami prze-

szli do Rynku, gdzie wspólnie 
uczestniczono we mszy św. 
Złożono kwiaty pod pomni-
kiem oraz odznaczono  ,,Krzy-
żem Zesłańca Sybiru”: Krysty-
nę Dubojską, Konrada Kaletę, 
Krystynę Wasylkiewicz, Pawła 
Twardochleba, Annę Zakrzew-
ską, Leszka Żaka. 

MARTA RINGART–ORŁOWSKA 

TEKST UKAZAŁ SIĘ W TYGODNIKU POWIATOWYM 

„KURIER GMIN” 

Przyjaciele z podziemia

czący MOZ NSZZ „Solidarność” 
w MPK Tomasz Surowiec poin-
formował m.in. zebranych o pa-
miątkach z czasów strajku na za-
jezdni w sierpniu 1980 r. Sala hi-
storyczna wrocławskiej MPK jest 

otwarta dla wszystkich, którzy 
chcieliby zapoznać się ze zdję-
ciami, plakatami i innymi doku-
mentami ukazującymi narodzi-
ny wrocławskiej „S”.

MR

Obchody Solidarności  w Brzegu Dolnym 
połączono z promocją książki 
Henryka Strzyża „Dał mi to los”

Piotr Bednarz przemawia przy grobie Kazimierza Michalczyka.
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Ks. Mirosław Drzewiecki

Z-ca przewodniczącego ZR Kazimierz Kimso

Promocja książki Henryka Strzyża
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GAZETA PLAKATOWA � Nr 9 (65) � Wroc³aw, 26.09.2006 r.

Stanowisko z 31 sierpnia 2006 r.
Ponad ćwierć wieku minęło od podpisania Porozumień, które umożliwiły nam wolne zrzeszanie się w związek zawodowy. Mamy wolną 
Polskę, a Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest największym związkiem zawodowym w kraju. 
Czujemy się odpowiedzialni za los pracowników. To „Solidarność” walczy o ich godność, lepsze warunki pracy i płacy. Robi to zarówno 
pod bramą zakładu, jak i przy negocjacyjnym stole. 
Zwolnienie naszego kolegi Wacława Pastuszki w PZ Cussons pokazało, że są tacy pracodawcy, którym związek zawodowy przeszkadza 
w bezkarnym łamaniu prawa, dla których widok flagi z napisem „Solidarność” jest nie do zniesienia!
Z tego historycznego miejsca, gdzie rodziła się dolnośląska „S”,  Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk zapewnia, że skorzysta 
z wszystkich uprawnień związku zawodowego, aby prawa pracownicze i związkowe były szanowane i przestrzegane.
Zobowiązuje nas do tego pamięć o Sierpniu 1980 r.
Wrocław 31 sierpnia 2006r.

28–30 września

XX Krajowy Zjazd 

Delegatów

NSZZ „Solidarność”

w Szczecinie

Poczet sztandarowy „S” MPK Wrocław
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Uroczystości

T 
egoroczne przesłanie to 
oddanie hołdu bohate-
rom czerwca '56 i '76. Na 

Jasnej Górze odbyła się uro-
czysta msza św., której prze-
wodniczył abp Stanisław Gą-
decki, metropolita poznański. 

Koncelebrowali abp Tadeusz 
Gocłowski – krajowy duszpa-
sterz ludzi pracy, bp Adalbert 
Ndzana z Kamerunu oraz 40 
duszpasterzy ludzi pracy z ca-
łej Polski.

W homilii abp Gądecki mó-
wił o „krzyżach przeszłości po-
wojennej” i „krzyżach teraź-

niejszości” Polski. Te obecne 
to m.in. problem zatrudnie-
nia, dyskryminacja ze wzglę-
du na wiek i płeć, problem od-
powiedniego wynagrodzenia za 
pracę, emigracja. Aby dokonać 
wszystkich niezbędnych prze-

mian moralno-społecznych i 
ekonomicznych, potrzebna jest 
całkowita duchowa przemiana 
każdego człowieka. Podstawą 
tych zmian powinny być we-
dług abp Gądeckiego śluby za-
wierzenia Polski opiece Maryi 
– lwowskie Jana Kazimierza z 
1656 r. oraz Jasnogórskie Śluby 

Ludzie pracy 
pielgrzymują

S 
połeczny Komitet Budo-
wy Krzyża na Cmentarzu 
Polskim, działający pod 

patronatem Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej, od 
2003 r. realizuje ideę przywróce-
nia cmentarzowi Żołnierzy Pol-
skich we Wrocławiu właściwej 
roli miejsca kultu zmarłych. Te-
mu celowi służy inicjatywa bu-
dowy Krzyża – monumentu, 
który ustawiono obok Pomni-
ka Żołnierza Polskiego.

Cmentarz Żołnierzy Polskich 
przy ul. Grabiszyńskiej we Wro-
cławiu stanowi honorowe miej-
sce spoczynku ponad 600 ofiar 
II wojny poległych i zmarłych 
na Dolnym Śląsku. Znajdują 
się tam groby jeńców wojen-
nych – uczestników kampanii 
wrześniowej z 1939 r., żołnie-
rzy 2. Armii Wojska Polskiego, 
robotników przymusowych i 
więźniów obozów koncentra-
cyjnych oraz żołnierzy Państwa 
Podziemnego. Nekropolia w 

obecnym miejscu, na wzgórzu 
– kurhanie powstała w latach 
70. XX wieku. W jej kompozy-
cji przeważają elementy odwo-
łujące się do tradycji wielkich 
zwycięstw wojska polskiego. 
Mogiły wojenne zostały usytu-
owane na planie skrzydła hu-
sarskiego, ponad nimi góruje 
również wzorowany na skrzy-
dłach husarskich Pomnik Żoł-
nierza Polskiego.

Krzyż – pomnik wzniesiony 
ze składek społecznych jest sym-
bolem hołdu składanego przez 
społeczeństwo Wrocławia boha-
terom pochowanym na Cmenta-
rzu Żołnierzy Polskich.

Uroczystość poświę-

cenia Krzyża odbędzie się 

27.09.2006 r. o 12.00 na wzgó-

rzu cmentarza pod przewod-

nictwem JE ks. arcybiskupa 

Mariana Gołębiewskiego.

Zapraszamy na uroczystość 
nauczycieli wraz z młodzieżą.

SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY KRZYŻA

Poświęcenie Krzyża 
na Cmentarzu 
Żołnierzy Polskich

Narodu Polskiego z 1956 r. kard. 
Stefana Wyszyńskiego.

„Solidarność” była moral-
ną rewolucją, była ruchem wal-
ki o polską niepodległość, któ-
ry mimo przeciwności potrafił 
zwyciężyć i dać Polsce to, co 
najważniejsze: niepodległość i 
demokrację – mówił na Jasnej 
Górze premier RP Jarosław Ka-
czyński – I za to chciałem wam 
wszystkim, panu przewodniczą-
cemu Śniadkowi, przewodniczą-
cemu Krzaklewskiemu, wszyst-
kim przywódcom „S”, wam 
wszystkim, podziękować.

Jarosław Kaczyński w swo-
im wystąpieniu zwrócił uwagę, 
że Polska ma wielką szansę na 
to, aby jej rozwój przyspieszył. 

– Wierzę, że z tego właśnie miej-
sca mam nie tylko prawo, ale i 
obowiązek wezwać do jedności, 
by marsz ku lepszej Polsce, ku 
naprawie Rzeczpospolitej Pol-
ski był kontynuowany – zakoń-
czył premier.

– „Solidarność” to umiłowa-
nie ojczyzny. Solidarność to po-

mocna dłoń wyciągnięta do dru-
giego człowieka – mówił w swo-
im wystąpieniu Janusz Śniadek 
przewodniczący KK NSZZ „S” 
– Niech tej wyciągniętej ręki nie 
zabraknie w żadnym zakładzie 
pracy, w żadnym miejscu, gdzie 
ktoś potrzebuje pomocy.

Pielgrzymka Ludzi Pracy 
organizowana jest przez Krajo-

wego Duszpasterza Ludzi Pracy 
oraz NSZZ „Solidarność” co ro-
ku. Tradycję tę zapoczątkował 
ks. Jerzy Popiełuszko, który tuż 
po zakończeniu stanu wojenne-
go przybył na Jasną Górę wraz z 
grupą działaczy ówczesnej opo-
zycji, by modlić się o wolność 
dla Polski.

DZIAŁ INFORMACJI KKOkoło 60 tysięcy osób wzięło udział 
w 24. Pielgrzymce Ludzi Pracy
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Marianna Popiełuszko wśród kierownictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
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Wszechnica SIP

O 
sobą będącą w tym 
składzie od początku 
jest Elżbieta Salamon. 

Z wykształcenia chemik, tech-
nolog przemysłu chemicznego.

Pracuje w laboratorium che-
micznym w Instytucie Fizyki Do-
świadczalnej Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Pełni funkcję spo-
łecznego inspektora pracy na 
wydziale nieprzerwanie od 
1988 r.

W pierwszych pięciu latach 
sprawowanie tej funkcji obej-
mowało cztery instytuty: Fizy-
ki Doświadczalnej, Fizyki Teo-
retycznej, Astronomii i Infor-
matyki. Obecnie zakres działa-
nia obejmuje Instytuty Fizyki i 
Astronomii Uniwersytetu Wro-
cławskiego.

Czynniki szkodliwe lub 
uciążliwe występujące na zaj-
mowanym stanowisku w labo-
ratorium chemicznym były i są 
ze względu na specyfikę i cha-
rakter pracy Instytutu bardzo 
zróżnicowane. Wtedy, prawie 
20 lat temu, gdy warunki pracy 
stawały się coraz bardziej nie-
bezpieczne, z braku możliwości 
poprawy stanu bezpieczeństwa 
w pracy z zewnątrz, podejmuje 
próbę samodzielnego przeciw-
działania zagrożeniom. 

W miarę poznawania za-
gadnień, dostrzega coraz wię-
cej zagrożeń na innych stano-
wiskach. I tak, pogłębiając wie-
dzę i kwalifikacje broni pracę 
dyplomową w zakresie bezpie-
czeństwa w laboratoriach che-
micznych i zdobywa z wyróż-
nieniem dyplom technika bez-
pieczeństwa i higieny pracy 
oraz certyfikaty specjalistycz-
nych szkoleń i warsztatów, fir-
mowane także przez Państwo-
wą Inspekcję Pracy. Zaangażo-
wanie w ochronę pracy oraz w 
Klubie Społecznej Inspekcji Pra-
cy przy Zarządzie Regionu Dol-
ny Śląsk, przekształconego póź-
niej we Wszechnicę zostaje do-
strzeżone przez pracowników i 
owocuje wygraniem kolejnych 
wyborów. 

Ludzie Wszechnicy
W związku z przypadającą w tym roku 
dziesiątą rocznicą powstania 
Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy 
przedstawiamy sylwetki członków, 
którzy tworzyli ten zespół od podstaw, 
byli współautorami regulaminu, 
nadawali bieg pracy, 
wpływali na rzeczywisty obraz 
i postrzeganie działalności Wszechnicy

Pełnienie zadań społeczne-
go inspektora pracy w warun-
kach laboratoriów badawczych 
i studenckich pracowni dydak-
tycznych wymaga szczególnego 
zaangażowania i przygotowania 
z zagadnień ochrony pracy. Do-
tyczy bowiem bezpieczeństwa 
osób zatrudnionych na specy-
ficznych stanowiskach, obsłu-
gujących sprzęt i aparaturę na-
ukową oraz wykładowców ale 
także studentów. Elżbieta Sala-
mon stawia sobie ambitny cel 
kompleksowego postrzegania 
i propagowania zasad bezpie-
czeństwa pracy.

Pracownicy naukowi często 
uczestniczą w pionierskim eks-
perymencie badawczym, gene-
rując, nie zawsze świadomie, 
coraz to nowe zagrożenia. Bar-
dzo ważna jest tu umiejętność 
przewidywania występujących 
w badaniach doświadczalnych 
zjawisk, mogących spowodo-

wać zagrożenie dla zdrowia. I 
tu wspomniane wcześniej holi-
styczne podejście do zagadnień 
ochrony pracy ma szczególnie 
ważne znaczenie.

Propaguje działania mające 
na celu stworzenie optymalnych 
warunków chroniących zdrowie 
i życie człowieka w miejscu pra-
cy. To ergonomia właśnie za-
pobiega i eliminuje zagroże-
nia, stwarza właściwe warun-
ki pracy, dostosowuje środowi-
sko materialne do psychofizycz-
nych warunków człowieka. Za-
pewnia bezpieczeństwo i ochro-
nę osób zatrudnionych. Jest go-
rącą zwolenniczką zapobiegania 
zmęczeniu w pracy poprzez tre-
ning ruchowy i rekreację jako 
bardzo ważnego czynnika w re-
alizacji procesu pracy i podno-
szeniu wydajności pracy. 

Elżbieta Salamon prowadzi 
owocną działalność popularyza-
torską z zakresu ochrony pra-
cy oraz działalności WSIP. Pi-
sze artykuły do pism fachowych 
„Atestu”, „Przyjaciela przy pra-
cy”, „Solidarności” i „Solidarno-
ści Dolnośląskiej”. 

Jest przewodniczącą Rady 
Programowej Wszechnicy Spo-
łecznej Inspekcji Pracy przy Za-
rządzie Regionu Dolny Śląsk i 
wiceprezesem Wrocławskie-
go Oddziału Stowarzyszenia 
Ochrony Pracy.

W uznaniu szczególnych 
osiągnięć w dziedzinie ochro-

ny pracy Elżbieta Salamon zo-
stała dwukrotnie odznaczona 
honorową Odznaką za Zasługi 
dla Ochrony Pracy przez kolej-
nych ministrów – Głównych In-
spektorów Pracy: Tadeusza Za-
jąca i Annę Hintz.

Zespołowa nagroda im. Ha-
liny Krahelskiej przyznana dla 
Wszechnicy w 2004 roku jest 
efektem aktywnego współ-
uczestnictwa i zaangażowania 
w jej działalności.  

Wysokie zaangażowanie w 
pracy zawodowej zostaje także 
docenione, w imieniu Prezyden-
ta RP jest udekorowana Brązo-
wym Krzyżem Zasługi.

Jest delegatem na Walne Ze-
branie Delegatów z Uniwersyte-
tu Wrocławskiego i sekretarzem 
Regionalnej Komisji Rewizyjnej 
na kadencję 2006–2010.

Lubi: taniec, tenis, szybkie 
samochody.   

JÓZEF CENCORA

Zapraszamy na wykłady

D 
o końca roku kalenda-
rzowego we Wszechni-
cy Społecznej Inspekcji 

Pracy odbędą się następujące se-
minaria i warsztaty:
19 października 2006 r.

Kodeks pracy – propono-
wane zmiany. Globalizacja 
a ochrona pracy w świecie 
i w Polsce.
16 listopada 2006 r.

Rady pracownicze
14 grudnia 2006 r.

Zakończenie roku szkoleniowe-
go, rozdanie zaświadczeń i dy-
plomów.

Zajęcia wykładowo-semina-
ryjne rozpoczynają się o godz. 
9:30 i trwają do 14:30. Sala 105 
Zarządu Regionu pl. Solidarno-
ści 1/3/5 we Wrocławiu.

Okręgowy Inspektorat Pra-
cy PIP we Wrocławiu uznał 

Wszechnicę Społecznej Inspek-
cji Pracy, laureatkę nagrody 
im. Haliny Krahelskiej (najbar-
dziej prestiżowe wyróżnienie 
w dziedzinie bhp 
w Polsce) jako je-
dyną na Dolnym 
Śląsku związkową 
instytucją perma-
nentnie dokształ-
cającą, na wy-
sokim poziomie 
merytorycznym 
z zakresu ochro-
ny pracy, spo-
łecznych inspek-
torów pracy, spe-
cjalistów służb 
bhp i członków 
Komisji Zakłado-
wych.

O randze, ja-
ką ma ta insty-

tucja, świadczy choćby to, że 
rokrocznie w grudniu na za-
kończenie cyklu szkoleniowe-
go dyplomy i nagrody wręcza-

ją m.in. Główny Inspektor Pań-
stwowej Inspekcji Pracy oraz 
przewodniczący ZR NSZZ „S” 
Dolny Śląsk.

Przynależność i udział w se-
minariach Wszechnicy jest bez-
płatny.                 
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MINIMALNE WYNAGRODZENIE

* od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.   899,10 zł
Uwaga! Od 01.01.2006 r. minimalne wynagrodzenie, przy stażu pracownika do 1 roku, może być obniżone do 80%.

NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE

* od 01.01.2001 r.   760,00 zł

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W GOSPODARCE NARODOWEJ

 * w całym 2005 r. - 2.380,29 zł    * w I kw. 2006 r. - 2.530,18 zł       * w II kw. 2006 r. - 2.427,27 zł

 PRZECIĘTNE MIEŚ. WYNAGR. W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW Z ZYSKIEM I (BEZ ZYSKU)

* w I kw. 2006 r.    2.539,55 zł; (2.537,21) * w II kw. 2006 r.    2.582,33 zł; (2.575,17)

KWOTA BAZOWA

* od 01.03.2005 r. do 28.02.2006 r. 1.903,03 zł 
* od 01.03.2006 r. do 28.02.2007 r. 1.977,20 zł (24% tej kwoty to 474,53 zł)

WSKAŹNIK WALORYZACJI EMERYTUR I RENT ORAZ ŚWIADCZEŃ 
PRZEDEMERYTALNYCH (OD 01.03.2006 r.)

* dla świadczeń przyznanych przed 28.02.2005 r.  1,062
* dla świadczeń przyznanych od 01.03.2005 r.  1,023

LIMITY DOPUSZCZALNYCH MIESIĘCZNYCH PRZYCHODÓW DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW 
(70% i 130% PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA) 

* miesięcznie w 2006 r. :
 - od 01.01 do 28.02.  1.643,10 zł (70%)  3.051,50 zł (130%)
 - od 01.03. do 31.05.   1.770,10 zł (70%)  3.287,30 zł (130%)
 - od 01.06. do 31.08.   1.771,20 zł (70%)  3.289,30 zł (130%)
 - od 01.09. do 30.11.   1.699,10 zł (70%)  3.155,50 zł (130%)
UWAGA!  Przychody emeryta (w wieku: kobieta do 60 i mężczyzna do 65 lat) i rencisty (bez względu na wiek) prze-
kraczające podane wyżej wielkości powodują odpowiednio zmniejszenie (przekroczenie 70%) bądź zawieszenie eme-
rytury – renty (przekroczenie 130%).

KWOTY MAKSYMALNEGO ZMNIEJSZENIA EMERYTURY I RENTY PRZY OSIĄGANIU PRZYCHODU 
POWYŻEJ 70% DO 130% PRZECIĘT. WYNAGR. (od 1.03. 2006 r.) 

* dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy   413,37 zł
* dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy   310,05 zł
* dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba   351,38 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE

* Zasiłek rodzinny miesięcznie (od 01.09.2006 r. do 31.08.2007 r.) : 
 - do ukończenia 5 lat   48,00 zł
 - powyżej 5 do 18 lat  64,00 zł
 - powyżej 18 do 24 lat  68,00 zł
* Dodatki do zasiłku rodzinnego
* Dodatki do zasiłku rodzinnego (od 01.09.2006 r. do 31.08.2007 r.) z tytułu:
 - urodzenia dziecka (jednorazowo - w zależności od dochodu - podwyższony od 01.01.2006 r.)  1.000,00 zł 
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (na każde i następne dziecko uprawnione 
   do dodatku rodzinnego)   80,00 zł 
 - opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego (miesięcznie)   400,00 zł
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 
   na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (miesięcznie)   400,00 zł
 - samotnego wychowywania dziecka (miesięcznie na dziecko nie więcej niż 340 zł na wszystkie):
 - pełnosprawnego   170,00 zł
 - niepełnosprawnego (miesięcznie na dziecko nie więcej niż 500 zł na wszystkie)   250,00 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (miesięcznie na dziecko): 
 - w wieku do ukończenia 5. roku życia   60,00 zł 
 - w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia   80,00 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego (raz w roku na dziecko – we wrześniu)   100,00 zł
 - nauki dziecka w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej poza miejscem 
  zamieszkania (miesięcznie na dziecko przez 10 miesięcy – od września do czerwca następnego roku): 
 - jeżeli mieszka i uczy się poza szkołą (np. stancja)   90,00 zł 
 - jeżeli dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się szkoła   50,00 zł

* Świadczenie pielęgnacyjne - miesięcznie (od 01.09.2006 r. do 31.08.2007 r.):  420,00 zł
* Zasiłek pielęgnacyjny - miesięcznie (od 01.09.2006 r. do 31.08.2007 r.):  153,00 zł
* Tzw. „becikowe” - jednorazowo (od 09.02.2006 r. - bez względu na dochód)  1.000,00 zł
Uwaga!  Prawo do świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, uzależnione jest od sytuacji material-
nej danej rodziny. W nowym okresie zasiłkowym (od 01.09.2006 r. do 31.08.2007 r.) granice dochodu w przeliczeniu 
na osobę w rodzinie (dochód z 2005 r.) nie mogą przekroczyć kwoty 504,00 zł (netto) lub 583,00 zł (netto), gdy w ro-
dzinie wychowywane jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Prawo do dodatków do zasiłku 
rodzinnego przysługuje, pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. 

INNE ZASIŁKI

* Zasiłek pogrzebowy (od 01.09.2006 r. do 30.11.2006 r.)   4.854,54 zł
* Zasiłek dla bezrobotnych (od 01.06. 2006 r.):    80% - 426,40 zł;  100% - 532,90 zł;  120% - 639,50 zł
* Świadczenie przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne (od 01.03.2006 r.)
  711,54 zł lub 685,41 zł (dawny 670 zł); zwiększony o 6,2% (pozostałe przyznane do 31.07.2004 r.)

NAJNIŻSZE EMERYTURY I RENTY (OD 01.03.2006 r.)

* Emerytura, renta za całkowitą niezdolność do pracy (dawna I i II gr.) oraz rodzinna  597,46 zł 
* Renta za częściową niezdolność do pracy (dawna III grupa)  495,57 zł
* Wypadkowa renta za całkowitą niezdolność i wypadkowa renta rodzinna  716,95 zł
* Wypadkowa renta za częściową niezdolność do pracy   551,48 zł
* Renta socjalna   501,87 zł
Uwaga:  W przypadku osiągania dodatkowych  miesięcznych przychodów w wys. 728,20 zł (30% przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia z II kw. 2006 r.) renta socjalna ulega zawieszeniu w takim miesiącu.

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2006 ROKU

* Obowiązkowe:
- podstawowy na jednego zatrudnionego (37,5% od kwoty 2.038,00 zł)  764,25 zł

- zwiększony na jeden etat zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy
  (50% od kwoty jak wyżej)   1.019,00 zł
 - na jednego pracownika młodocianego (w I,II, i III roku nauki – 5%,6%,7%):  101,90 zł;  122,28 zł;  142,66 zł 
 - na nauczyciela (1 etat) objętego Kartą Nauczyciela (110% od kwoty 1.795,80 zł) 1.975,38 zł
* Uznaniowe:
 - zwiększony na zatr. inwalidę I lub II grupa (6,25% od kwoty j.w.)  o 127,38 zł  łącznie 891,63 zł
 - na emeryta i rencistę objętego opieką socjalną (6,25% od kwoty j.w.)   127,38 zł

WSKAŹNIKI PRZYROSTU PRZECIĘTNYCH WYNAGRODZEŃ W 2006 ROKUEŃ

* Maksymalny wskaźnik roczny  3,5%
* Orientacyjne kwartalne (w 2006 r.)    2,0 % (I kw.); 2,5 % (II); 3,5 % (III); 6,0 % (IV)

STAWKI DIET I RYCZAŁTÓW ZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE (od 01.01.2006 r.) 

* Dieta   22,00 zł
* Ryczałt na dojazdy (20% diety)  4,40 zł
* Ryczałt za nocleg (150% diety)    33,00 zł

STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU POJAZDU (od 18.11.2004 r. i od 01.01.2005 r. - bez zmian_

* Sam. osob. o poj. do 900 cm3  0,4894 zł / 1 km
* Sam. osob. o poj. powyżej 900 cm3  0,7846 zł / 1 km

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH

* Ustawowe z tytułu świadczeń cywilnoprawnych (rocznie – przy liczbie dni w roku 365):
(od 01.02.2003 r.) 13,00%  (od 25.09.2003 r.) 12,25% (od 10.01.2005 r.) 13,50%  (od 15.10.2005 r.) 11,50%

* Z tyt. zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne (rocznie):  
(od 28.07.2005) 12,50%  (od 01.09.2005) 12,00%  (od 15.10.2005) 11,50%  (od 01.03.2006 r.) 11,00%

 KWOTA ROCZNEGO OGRANICZENIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK W 2006 R.

* kwota, powyżej której nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  73.560 zł

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ORAZ NA F. PRACY I GFŚP (w %)

* Ubezpieczenia społeczne  od 35,94%  do  38,86%
 w tym:
 - Fundusz emerytalny (pracownik – 9,76%; pracodawca – 9,76%) 19,52 %
 - Fundusz rentowy (pracownik – 6,5%; pracodawca - 6,5%)  13,00 %
 - Fundusz chorobowy (tylko pracownik)  2,45 %
 - F. wypadkowy (tylko pracodawca - wysokość ustalana indywidualnie)  od 0,93 % do 3,60%
 Razem obciążenia:  pracownik - 18,71%;   pracodawca – od 17,16% do 19,86%
* Ubezpieczenia zdrowotne (tylko pracownik – odliczane od podatku do wys. 7,75%)    8,75%
* Fundusz Pracy (tylko pracodawca)   2,45%
* GFŚP (tylko pracodawca)  0,10%

  SKŁADKI MIESIĘCZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
(przy zatrudnieniu do 9 osób - od 01.09.2006 do 30.11.2006 r.)

* Minimalna podstawa do naliczania składek na ubezpieczenia:
 - społeczne i Fundusz Pracy (60% przecięt. mies. wynagrodzenia z II kw. 2006 r.)  1.456,36 zł
 - zdrowotne (75% przecięt. mies. wynagr. w sektorze przeds. z zyskiem z I kw. 2006 r.)  1.936,75 zł
* Minimalne składki na ubezpieczenie społeczne (36,90%)   535,50 zł
 w tym: 
 - f. emerytalny  (19,52%) 284,28 zł; f. rentowy (13,00%) 189,33 zł
 - f. wypadkowy  (1,80%)     26,21 zł;   f. chorobowy (2,45 % – dobrow.) 35,68 zł
* Minimalna składka na Fundusz Pracy (2,45%)   35,68 zł
* Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne 
  opłacana przez ubezpieczonego (8,75% podstawy wymiaru)    169,47 zł  
  odliczana od podatku ubezpieczonego (7,75% podstawy wymiaru)  150,10 zł

SKALA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W ROKU 2006

Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi

ponad do
37.024 19% podstawy minus 530 zł 08 gr

37.024 74.048 6.504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
74.048 17.611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74.048

KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA ZALICZKĘ NA PODATEK DOCHODOWY W ROKU 2006

* miesięcznie (1/12 kwoty rocznej 530,08 zł)   44,17 zł

ZRYCZAŁTOWANE KOSZTY ZE STOSUNKU PRACY W ROKU 2006

* Podstawowe u jednego pracodawcy (siedziba zakładu i miej. zam. w tej samej miejscowości):
 - miesięcznie 102,25 zł   – rocznie 1.227,00 zł
* Podstawowe dla wieloetatowców (siedziba zakładu i miejsce zam. w tej samej miejscowości):
 - miesięcznie (u każdego pracodawcy) 102,25 zł – rocznie (nie więcej niż) 1.840,77 zł
* Zwiększone o 25% u jednego pracodawcy (siedziba zakładu w innej miejscowości niż zam.)
 - miesięcznie 127,82 zł – rocznie 1.533,84 zł
* Zwiększone o 25% u wieloetatowców (siedziba zakładu w innej miejsc. niż zamieszkanie):
 - miesięcznie (u każdego pracodawcy) 127,82 zł – rocznie (nie więcej niż)  2.300,94 zł

 LIMITY DOPUSZCZALNYCH  PRZYCHODÓW (OD 01.03.2006 R. DO 28.02.2007 R.) 
DLA POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE 

* Miesięczna dopuszczalna kwota przychodu (50% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2004 r.) 1.190,20 zł
* Miesięczna graniczna kwota przychodu  (70% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2004 r.) 1.666,20 zł
* Roczna dopuszczalna kwota przychodu (50% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2004 r.) 14.282,40 zł
* Roczna graniczna kwota przychodu  (70% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2004 r.) 19.994,40 zł 
Uwaga!   W przypadku przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu – 1.190,20 zł (suma świadczenia i dodatkowego przycho-
du), a nieprzekroczenia granicznej kwoty przychodu – 1.666,20 zł, świadczenie podlega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia 
pomniejszoną o składki na ubezpieczenia społeczne, ale nie więcej niż 335 zł. W przypadku przekroczenia kwoty granicznej, 
świadczenie podlega zawieszeniu. Gdy żadna z kwot nie jest przekroczona, świadczenie przysługuje w pełnej wysokości.

Opracował: JERZY PŁAZA 

P O D S T A W O W E  W S K A Ź N I K I  E K O N O M I C Z N O – F I N A N S O W E
obowiązujące od 01.09.2006 r. do 30.11.2006 r.
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Dział Szkoleń

Lp. Tytuł szkolenia Czas trwania 

1. Szkolenie ogólnozwiązkowe działaczy (SOD 1) 4 dni

2. Szkolenie ogólnozwiązkowe działaczy (SOD 2) 4 dni

3. Podstawy rachunkowości dla skarbników KZ 2 dni

4. Zasady działania komisji rewizyjnej 2 dni

5. Prawo pracy 5 dni

6. Sztuka negocjacji, czyli negocjując racjonalnie 4 dni

7. Szkolenie podstawowe nt rozwoju związku 1 dzień

8. Podstawy analizy fi nansowej przedsiębiorstwa cz. 1 4 dni

9. Podstawy analizy fi nansowej przedsiębiorstwa cz. 2 4 dni

10. Zarządzanie sobą 3 dni

11. Zarządzanie grupą i zespołem 3 dni

12. Podstawy komunikacji społecznej z elementami 
retoryki

3 dni

13. Podstawowe elementy zarządzania 3 dni

14. Podstawowe elementy zarządzania 1 rok 

Lp. Tytuł kursu
Czas 

trwania 
kursu

Koszt kursu

1. 
Kurs komputerowy 
stopnia podstawowego

40 godzin 
lekcyjnych

200 zł dla członków 
związku oraz 250 zł 
dla pozostałych osób

2. 
Kurs komputerowy II 
stopnia dla średnio 
zaawansowanych

40 godzin 
lekcyjnych

220 zł dla członków 
związku oraz 270 zł 
dla pozostałych osób

3.

Prezentacje 
multimedialne. 
Obsługa programu 
Microsoft PowerPoint

15 godzin 
lekcyjnych

95 zł

4.
Internet „w dwóch 
lekcjach”

10 godzin 
lekcyjnych

50 zł

5.

Dokumentacja 
awansu zawodowego 
nauczyciela 
mianowanego

15 godzin 
lekcyjnych

100 zł

Dział Szkoleń Zarządu Regionu Dolny Śląsk 
NSZZ „Solidarność”

Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5, I piętro, pok. 108, 
tel. 071 78 10 154, fax: 071 355 15 65
szkolenia.wroc@solidarnosc.org.pl 

Informacje dotyczące oferty szkoleniowej można znaleźć 
również na stronie internetowej ZR: 

www.solidarnosc.wroc.pl w dziale SZKOLENIA

SZKOLENIA ZWIĄZKOWE

KURSY KOMPUTEROWE

SOD (szkolenie ogólno-
związkowe dla działaczy ko-
misji zakładowych) adresowane 
jest przede wszystkim do nowo 
wybranych działaczy organiza-
cji zakładowych i międzyzakła-
dowych. Daje podstawową wie-
dzę o tym, jak skutecznie zorga-
nizować pracę komisji, angażu-
jąc w nią wszystkich członków. 
Uczy prawa związkowego, pro-
wadzenia dokumentacji i zebrań. 
Zapoznaje z elementami prawa 
okołozwiązkowego.

SKARBNICY – to szkolenie 
niezbędne dla osób prowadzą-
cych finanse związkowe (kasę) 
w organizacjach niezatrudniają-
cych do tego celu zawodowych 
księgowych oraz dla członków 
komisji rewizyjnej (aby wie-
dzieli, jak kontrolować finan-
se KZ!). Zapoznaje z zasada-
mi, wymogami i przepisami z 
zakresu gromadzenia majątku 
i gospodarowania pieniędzmi 
zakładowej/międzyzakładowej 

U nas w Regionie zainicju-
je go szkolenie dla Komisji Re-
wizyjnych, które odbędzie się 
w dniach 27–28 września. Cie-
szy fakt, że zgłoszeń jest sporo. 
Może to skutek Uchwały podjętej 
na XVIII WZD w czerwcu tego 
roku, która zobowiązuje „władze 
wykonawcze i kontrolne podsta-
wowych jednostek organizacyj-
nych Związku w Regionie Dol-
ny Śląsk do uczestniczenia w cią-
gu kadencji 2006-2010 w szko-
leniach właściwych dla wykony-
wanej przez nich funkcji, tzn.: 

• władze wykonawcze i  
kontrolne – w szkoleniu SOD-1 
i SOD-2,

• osoby odpowiedzialne za 
finanse w organizacji – w szko-
leniu dla skarbników,

• władze kontrolne – w 
szkoleniu dla komisji rewizyj-
nych.”

Ponadto: „WZD postanawia 
informować o stopniu realizacji 
niniejszej uchwały na każdym ro-
boczym posiedzeniu WZD, po-
dając do wiadomości delega-
tom wykaz szkoleń oraz działa-
czy władz wykonawczych i kon-

Rozpoczął się nowy rok 
szkoleniowy

trolnych, którzy w nich uczest-
niczyli.”

Zachętę stanowi również to, 
że szkolenia w tej kadencji są 
bezpłatne.

W poprzednim numerze 
„Dolnośląskiej Solidarności” za-
mieszczono tabelę szkoleń, w 
których mogą uczestniczyć na-
si działacze. Przypominam ją i 
w tym numerze, dodając do nie-
których szkoleń z wykazu krót-
ki opis.

Informuję również, że zmie-
nione zostały nieco zasady re-
krutacji na szkolenia. Mianowi-
cie, termin szkolenia zostaje usta-
lony dopiero wtedy, gdy zapi-
sze się odpowiednia dla dane-
go szkolenia liczba osób.

Pragnę jeszcze zwrócić 

uwagę na ostatnią pozycje 

w tabeli szkoleń. Ten roczny 

kurs przeznaczony jest dla li-

derów organizacji zakłado-

wych, którzy chcą wzboga-

cić swoją wiedzę o zarządza-

niu organizacjami. Składa się 

z 12 dwudniowych sesji. Zaję-

cia odbywają się raz w miesią-

cu, w piątek i sobotę.

Na zakończenie kursu 

uczestnicy otrzymują zaświad-

czenie zgodne z wzorem za-

mieszczonym w rozporzą-

dzeniu MEN i MPiPS ws. za-

sad  i warunków podnosze-

nia kwalifikacji zawodowych 

i wykształcenia ogólnego do-

rosłych (Dz. U. nr 103, poz. 

472 z 1993 r.).

Ten kurs jednak jest płat-

ny – odpłatność za udział jed-

nej osoby wynosi 360 zł (30 

zł za sesję).

Program kursu obejmuje na-
stępujące sesje:
� zarządzanie sobą,
� zarządzanie grupą i zespo-
łem,
� elementy zarządzania wg 
McKinseya,
� zarządzanie społecznością,
� zarządzanie strategiczne,
� podstawy komunikacji spo-
łecznej,
� elementy rachunkowości i 
analizy finansowej przedsię-
biorstwa (2 sesje),
� prawo pracy (2 sesje),
� negocjacje (2 sesje).

Zapraszam        (e.g.)

Krótki opis wybranych 
szkoleń związkowych

organizacji związkowej. Tu-
taj można poznać praktyczne 
techniki prowadzenia doku-
mentacji finansowej, a także 
obowiązki Komisji Zakładowej 
w zakresie:
• podziału składki członkow-
skiej,
• wypłacania zasiłków statuto-
wych,
• tworzenia budżetu,
• sporządzania sprawozdań fi-
nansowych,
• ewidencji i identyfikacji podat-
kowej (NIP, REGON),
• odprowadzania podatku do-
chodowego od osób prawnych 
(CIT-8, CIT-8/0).

KOMISJE REWIZYJNE 
– szkolenie to przeznaczone jest 
dla członków komisji rewizyj-
nych. Zapoznaje z prawem we-
wnątrzzwiązkowym, w szczegól-
ności z Uchwałą KZD ws. zasad 
funkcjonowania i zakresu kom-
petencji komisji rewizyjnych, wy-
jaśnia uprawnienia i obowiązki 

KR, zapoznaje z zasadami kon-
trolowania KZ.

PRAWO PRACY – zaznaja-
mia z przepisami prawa pracy 
(kodeks pracy, ustawy o związ-
kach zawodowych, Państwowej 
i Społecznej Inspekcji Pracy), da-
je umiejętność rozumienia i in-
terpretacji aktów prawnych, za-
wiera przykłady oparte na au-
tentycznych przypadkach inter-
wencji prawnych i rozstrzygnięć 
sądowych.

NEGOCJACJE – jest to szko-
lenie przygotowane w oparciu 
o książkę M. Bazermana i M. 
Neale „Negocjując racjonalnie”. 
Książka prezentuje mało jesz-
cze u nas spopularyzowane po-
dejście do negocjacji, jest  roz-
szerzonym i wzbogaconym spoj-
rzeniem takich klasycznych już 
pozycji, jak Fisher, Ury „Docho-
dząc do tak” i „Odchodząc od 
nie”. Wprowadza rzadko poru-
szane zagadnienie podziału na 
negocjacje dystrybucyjne i inte-
gracyjne. Traktując negocjacje ja-
ko proces podejmowania decy-
zji autorzy odnoszą się do indy-
widualnego poziomu  myślenia 
i działania każdego z negocjato-

rów, a więc wskazują na psy-
chologiczne ograniczenia efek-
tywności negocjatorów. Szkole-
nie zawiera ćwiczenia negocja-
cyjne z użyciem kamery, wie-
le studiów przypadków i boga-
ty zbiór przykładów ilustrują-
cych teorię.

WSTĘP DO ANALIZY EKO-

NOMICZNEJ PRZĘDSIĘBIOR-

STWA - umożliwia poznanie 
i zrozumienie mechanizmów 
funkcjonowania przedsiębior-
stwa.

Część I – prowadzona jest 
w formie gry w oparciu o spe-
cjalny podręcznik z wykorzysta-
niem zestawu pomocy technicz-
nych. Uczestnicy gry wypełnia-

ją dokumentację finansową, po-
znają zasady księgowości i ob-
serwują skutki ekonomiczne po-
dejmowanych decyzji.

Część II – poświęcona jest 
analizie ekonomicznej przedsię-
biorstwa. Uczy sposobów bilan-
su, rachunku wyników, interpre-
towania podstawowych wskaź-
ników ekonomicznych oraz za-
leżności zachodzących między 
kondycją firmy, a sytuacją pra-
cowników.

Warunkiem udziału w tej czę-
ści jest wcześniejsze ukończenie 
części I.

Opis pozostałych szkoleń 
ukaże się w następnym numerze 
„Dolnośląskiej Solidarności”.
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W 
Jaworzynie Śląskiej 
na terenie żwirow-
ni rozegrano wy-

ścig kolarski MTB na rowerach 
górskich z okazji XXVI roczni-
cy powstania „Solidarności”. 
Startowali zawodnicy z wielu 
klubów województwa dolno-
śląskiego. Aura dopisała, fre-
kwencja zawodników także, a 
przede wszystkim dopisali kibi-
ce ustawieni wzdłuż 3 km run-
dy, która przebiegała wśród 
oczek wodnych jaworzyńskie-
go akwenu.

Niektóre odcinki trasy, a 
zwłaszcza zjazd 300 m przed 
metą wywoływał nutkę ekstre-
my oraz adrenaliny w zawodni-

kach, a wśród kibiców aplauz. 
Zawody otworzył poseł Prawa i 
Sprawiedliwości Ryszard Waw-
ryniewicz. Modlitwę o bezpie-
czeństwo zawodników i spor-
tową rywalizację poprowadził 
ksiądz wikary Piotr z Jaworzy-
ny Śląskiej.

Wielką nieobecną Grand 
Prix Była Marta Sułek wycho-
wanka MKS „Karolina”, która w 
tym czasie przebywała w Nowej 
Zelandii na mistrzostwach świa-
ta w kolarstwie górskim, w któ-
rych zdobyła 7. miejsce w kate-
gorii juniorek.

Jednak godnie zastąpił ją 
brat Piotr Sułek, który wygrał 
w kategorii Masters i Elita.

W najciekawszym wyścigu 
młodzików, niesiony dopingiem 
miejscowych kibiców, zwyciężył 
Kamil Wojtas z MKS KAROLINA 
Jaworzyna Śląska, który prowa-
dził w tym wyścigu od startu do 
mety nie pozostawiając rywalom 
złudzeń na zwycięstwo.

W poszczególnych katego-
riach zwyciężali:
1. Dzieci niezrzeszone: Patryk 
Tapka (Sobótka),
2. Kat. ŻAK Dziewczęta: 
Malwina Nieradka (Lukus „Tra-
sa – Eko – Insbud” Głogów),
3. Kat. Żak Chłopcy:
Jakub Pytka (MTB Wieża 
Szczawno Zdrój),
4. Kat. Młodzik Dziewczęta:
Anna Pawłowska (KKS Ślęża 
Sobótka),
5. Kat Młodzik Chłopcy:
Kamil Wojtas (MKS „Karolina” 
Jaworzyna Śląska),
6. Kat. Juniorka Młodsza: 
Monika Brzeżna (LKS Ogniwo 
Dzierżoniów),
7. Kat. Junior Chłopcy: 

Piotr Chmielewski 
(KK Impel Jelenia 
Góra),
8. Kat. OPEN Kobie-
ty: Ewa Siarka (Bie-
lawa),
9. Kat. Masters + Eli-
ta: Piotr Sułek (RMF 
FM Kraków).

Serdeczne po-
dziękowania dla 
sponsorów, który-
mi byli:
� ZPS „KAROLINA” 
Sp. z o.o. w Jawo-
rzynie Śląskiej,
� Ryszard Wawry-
niewicz – Poseł RP 
(Prawo i Sprawiedli-
wość), 

II Grand Prix MTB 
Solidarności

� Grzegorz Grzegorzewicz 
– kandydat na Burmistrza Mia-
sta i Gminy Jaworzyna Śląska
� Artur Nazimek – Kandydat na 
radnego Miasta i Gminy Jawo-
rzyna Śląska,
� Anna i Jacek Wychowanek 
– Piekarnia „Profit Bis” z Jawo-
rzyny Sląskiej, 
� Eugeniusz Dejnek – Sklep Ro-
werowy w Świdnicy,
� Dolnośląskie Stowarzysze-
nie Kultury Zdrowotnej i Spor-
tu NSZZ „Solidarność” w Kłodz-
ku,
� Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” przy ZPS „KARO-
LINA” Sp. z o.o.,

� Miejski Klub Sportowy „KA-
ROLINA” – Sekcja Kolarska w 
Jaworzynie Śląskiej.

Odpowiedzialni za Przepro-
wadzenie II Grand Prix to: An-
toni Szewczyk – Trener Sekcji 
Kolarskiej w Jaworzynie Śląskiej 
oraz Ireneusz Besser – Prze-
wodniczący Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” przy 
ZPS „Karolina” Sp. z o.o.

Organizatorzy dziękują 
Niezależnemu Stowarzyszeniu 
Wędkarskiemu za umożliwie-
nie przeprowadzenia Wyścigu 
na terenie Jaworzyńskiej Żwi-
rowni.

OPR. RED.

O 
d wielu już lat w drugą so-
botę września odbywa się 

we Wrocławiu Uliczny Bieg So-
lidarności. Od ubiegłego roku 
wraz z tą imprezą rozgrywane są 
na wspaniałych terenach wzdłuż 
Odry Mistrzostwa Dolnośląskiej 
Solidarności w Spinningu. W 
tym roku w imprezie organizo-
wanej przez Dolnośląskie Stowa-
rzyszenie Kultury Zdrowotnej i 
Sportu NSZZ „Solidarność”, dzię-
ki sponsoringowi „Fortum” Wro-
cław i KZ NSZZ „S” przy For-
tum Wrocław, wzięło udział 23 
zawodników. Klasyfikacja była 
w grupie Open i Związkowej, 
gdzie były przygotowane Pucha-
ry i nagrody rzeczowe dla naj-
lepszych zawodników oraz na-
groda specjalna dla Wędkarza, 
który złowił największą rybę. Na 
terenie Hotelu Wodnik o godz. 
6:00 rano zebrali się zawodni-
cy, którzy po odsłuchaniu zasad 
wędkowania, przedstawionych 
przez Sędziego Głównego Za-
wodów pana Romana Gawlasa, 
rozeszli się, by oddać się przy-

jemności łowienia. Choć pora-
nek był chłodny, to ryba wielu 
wędkarzom dopisywała. Tylko 
trzem zawodnikom nie udało się 
nic złowić. Najlepszych po wa-
żeniu ryb przedstawił Sędzia:

1. w kategorii Open: I m-ce: 
Szwarc Janusz;  II m-ce: Kośmi-
der Kazimierz; III m-ce: Po-
śpiech Eugeniusz;

2. w kategorii związkowej: 
I m-ce: Bakunowicz Ryszard, II 
m-ce: Tokarski Jerzy i III m-ce: 
Łańcucki Zbigniew;

3. Największą rybę - „Boleń 
46 cm” złowił i nagrodę specjal-
ną otrzymał Szwarc Janusz – lau-
reat I m-ca w kat. Open.

Wszystkim zawodnikom, 
którzy wzięli udział w Mistrzo-
stwach gratulujemy. Gorące po-
dziękowania składamy sponso-
rowi głównemu „Fortum” Wro-
cław.

Tych, którzy lubią węd-
kowanie zapraszamy w przy-
szłym roku.

PREZES DSKZ I S NSZZ „S”

ROMAN BECZEK

Zawody wędkarskie

W Żarowie 16 września od-
był się I Młodzieżowy 

Turniej Piłki Nożnej Dziew-
cząt Żarów 2006. Wzięły w nim 
udział cztery drużyny: UKS „Har-

cek” Żarów, LUKS „Ziemia Lu-
bińska”, UKS Wołów, UKS Bie-
rutów. W meczu finałowym 
zwycięstwo odniósł zespół Ża-
rowa, który pokonał Lubin 2:0.

Dziewczyny też grają Po zakończonych roz-
grywkach zespoły oraz trene-
rzy otrzymali puchary i nagro-
dy ufundowane przez sponso-
rów. Najlepsza zawodniczka, 
król (a raczej królowa) strzel-
ców oraz najlepsza bramkar-
ka  turnieju otrzymały Puchary 
Przewodniczącego Zarządu Re-
gionu NSZZ „Solidarność” Dol-

ny Śląsk – Janusza Ła-
znowskiego.

Organizatorzy za-
wodów – Dolnoślą-
skie Stowarzyszenie 
Kultury Zdrowotnej 
i Sportu NSZZ „Soli-
darność”, Okręgowy 
Związek Piłki Noż-
nej w Wałbrzychu, 
Gmina Żarów, Wy-
dział Piłkarstwa Ko-
biecego Dolnoślą-
skiego Związku Piłki 
Nożnej.

OPR. RED.Zwycięska drużyna UKS „Harcek” Żarów:

Sport
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Miejsce Numer Imię i nazwisko Szkoła Czas
dziewczynki 7–8 lat

1 1 Paulina Frankowska SKS Złotniczanie 0:02:59
2 11 Julia Wołodźko SP 83 Wrocław 0:03:12
3 9 Anna Matras SP 90 Wrocław 0:03:13
4 13 Natalia Parysek SP 86 Wrocław 0:03:14
5 10 Barbara Piekarska SP 91 Wrocław 0:03:16
6 3 Małgorzata Kowalik SP 80 Wrocław 0:03:38

chłopcy 7–8 lat 
1 115 Damian Buczkowski SP 76 Wrocław 0:02:50
2 111 Michał Pecol SP 76 Wrocław 0:02:55
3 105 Kacper Lipiński SP 3 Wrocław 0:03:01
4 104 Kuba Kobel SP 3 Wrocław 0:03:05
5 102 Adam Gebarzewski SP 90 Wrocław 0:03:11
6 107 Jakub Siwiński SP 76 Wrocław 0:03:12

dziewczynki 9–10 lat 
1 202 Monika Gębarzewska SP 90 Wrocław 0:02:41
2 205 Jola Papiór SP 3 Wrocław 0:02:47
3 218 Dominika Bedharska SP 76 Wrocław 0:02:48
4 208 Agnieszka Rusztyn SP 3 Wrocław 0:02:49
5 232 Roksana Majdańska SP 76 Wrocław 0:02:51
6 204 Ula Świderska SP 3 Wrocław 0:02:58

chłopcy 9–10 
1 339 Jasiek Pautrzak SP 4 Wrocław 0:02:39
2 302 Mateusz Chodorski SP 1 Wrocław 0:02:43
3 308 Filip Lis SP 3 Wrocław 0:02:47
4 322 Piotr Włoszczyński SP 76 Wrocław 0:02:48
5 325 Aram Rajski SP 76 Wrocław 0:02:50
6 305 Daniel Karpowicz SP 3 Wrocław 0:02:51

dziewczynki 11–12 lat 
1 422 Agnieszka Czarnecka SP 76 Wrocław 0:02:28
2 455 Ola Koprowska SP 12 Wrocław 0:02:34
3 420 Beata Misztal SP 76 Wrocław 0:02:36
4 427 Wiktoria Kuryś SP 76 Wrocław 0:02:38
5 418 Urszula Suszyńska SP 47 Wrocław 0:02:41
6 440 Ola Uciechowska SP 91 Wrocław 0:02:44

chłopcy 11–12 lat 
1 55 Jan Grzeliński SP 91 Wrocław 0:02:20
2 1 Mateusz Frankowski SKS Złotniczanie 0:02:21
3 53 Stanisław Walaszek SP 3 Środa Śl. 0:02:28
4 5 Marcin Jaworski SP 3 Wrocław 0:02:29
5 11 Maciej Pawlak SP 76 Wrocław 0:02:30
6 9 Krzysztof Wójcik SP 76 Wrocław 0:02:31

M-ce
Nr 
zaw.

Imie i nazwisko Klub/miejscowość
M-ce
w klas. 
og.

Wynik

K-12
1 306 Natalia Strzelecka LLKS Osowa Sień 121 0:21:36
2 453 Karolina Mudrak ULKS PODLASIE Wołów 146 0:22:42
3 220 Paulina Listowska Namysłów 172 0:23:15

K-16
1 107 Agnieszka Miernik AZS AWF Wrocław 55 0:19:17
2 85 Monika Głuchowska AZS AWF Wrocław 57 0:19:19
3 304 Aleksandra Szmigiel LLKS Osowa Sień 93 0:20:15

K-20
1 286 Sylwia Ejdys AZS AWF Wrocław 23 0:17:25
2 203 Marzena Kłuczyńska ORKAN Poznań 27 0:17:51
3 384 Karolina Rakieć KTS Kalisz 33 0:18:25

K-30
1 277 Joanna Trawniczek Bielawa 107 0:20:58
2 268 Anna Hazubska LZS Trzebnica 197 0:24:14
3 12 Jolanta Witasik WKB PIAST Wrocław 207 0:24:32

K-40
1 243 Ewa Bilińska ZUS Zielona Gr. 84 0:19:54
2 30 Mariola Marchewka Międzylesie 193 0:24:07

3 190
Danuta Pilarz 
Małkiewicz

WKB PIAST Wrocław 238 0:25:39

K-50
1 255 Janina Kołodyńska Wrocław 205 0:24:29
2 97 Ewa Łabuz Wrocław 291 0:27:23
3 139 Jolanta Butzek WKB PIAST Wrocław 379 0:32:53

K-60
1 213 Irma Tomczak WKB PIAST Wrocław 227 0:25:15
2 270 Barbara Krakowiak LZS Trzebnica 340 0:29:42
3 91 Janina Rosińska AZS Łódź 348 0:30:20

M-12
1 305 Kamil Lewandowski LLKS Osowa Sień 42 0:18:53
2 3 Mateusz Pautrzak KS KROTOSZ Krotoszyn 49 0:19:11
3 127 Michał Woś LKS ISKRA Jaszkowa 74 0:19:42

M-16

1 28 Marcin Zagórny
LLKS RADNICA Krosno 
Odrz.

20 0:17:14

2 124 Tomasz Fonał Legnica 37 0:18:42
3 326 Marek Rzeczkowski GLKS Świdnica 41 0:18:53

M-20
1 92 Rafał Snochowski WKS WAWEL Kraków 2 0:14:58
2 87 Tomasz Szymkowiak ORKAN Poznań 3 0:15:02

3 112
Arkadiusz 
Gardzielewski

MKS SAMBOR Tczew 4 0:15:13

M-30
1 247 Waldemar Glinka MLKS SOKÓŁ Lubin 1 0:14:39
2 122 Michał Bartoszak GRUNWALD Poznań 5 0:15:19

3 233 Mariusz Bill
SOLID SECURITY 
Wrocław

15 0:16:54

M-40

1 159 Artur Gawroński
OLDBOYS Kamienna 
Góra

14 0:16:49

2 135 Jerzy Siemaszko ITAKA Opole 16 0:17:03
3 121 Marek Swoboda Wałbrzych 24 0:17:37

M-50
1 323 Józef Brandenburg Poczta Polska Dopiewo 30 0:18:00
2 246 Jan Moriak Wrocław 66 0:19:32
3 251 Janusz Konieczny WKB PIAST Wrocław 70 0:19:39

M-60
1 115 Jan Fus WKB PIAST Wrocław 48 0:19:09
2 351 Henryk Załęski WKB PIAST Wrocław 83 0:19:53
3 232 Edward Kaszuba WKB PIAST Wrocław 94 0:20:25

M-70
1 101 Michał Wójcik WKB PIAST Wrocław 144 0:22:35
2 357 Czesław Kruk WKB PIAST Wrocław 267 0:26:18
3 344 Marian Pawlaczyk WKB PIAST Wrocław 288 0:27:17

M-ce Nr Zaw Imię i nazwisko Klub/miejscowość Wynik
K-20

1 143 Marzena Jopkiewicz Młodzi Solidarni 0:25:57
2 223 Anna Hajdas Wrocław 0:26:27

K-30
1 253 Ewa Święcka Wrocław 0:37:28

K-40
1 243 Ewa Bilińska ZUS Zielona Gr. 0:19:54
2 30 Mariola Marchewka Międzylesie 0:24:07
3 252 Edyta Szczypińska Wrocław 0:28:15

K-50
1 97 Ewa Łabuz Wrocław 0:27:23
2 104 Bożenna Bartoszewicz Wrocław 0:44:03

M-20
1 313 Robert Pewiński KM PSP Opole 0:15:43
2 245 Robert Walkowiak Solidarność ZG Rudna/ Głogów 0:18:26

M-30
1 178 Marek Leśnicki Solidarność KP PSP Świdnica 0:17:06
2 269 Andrzej Hazubski LZS Trzebnica 0:17:45
3 182 Sławomir Szmigiel Solidarność  KP  PSP Świdnica 0:18:51

M-40
1 118 Henryk Tomczak WKB PIAST Wrocław 0:18:10
2 275 Robert Jędrusiński WKB PIAST Wrocław 0:18:45
3 239 Andrzej Magdziak ZG Lubin 0:20:10

M-50
1 323 Józef Brandenburg Poczta Polska Dopiewo 0:18:00
2 251 Janusz Konieczny WKB PIAST Wrocław 0:19:39
3 211 Jan Kowalewski MZA Solidarność W-wa 0:19:44

M-60
1 351 Henryk Załęski WKB PIAST Wrocław 0:19:53
2 240 Szczepan Miązek SOLIDARNOŚĆ ZG Lubin 0:22:13
3 429 Józef Gręda Syców 0:23:51

W 
śród pań zwycięży-
ła zawodniczka AZS 
AWF Wrocław Syl-

wia Ejdys. Tego samego dnia 
(sobota 9 września) przed po-
łudniem niemniej zaciętą wal-
kę, ale na krótszej trasie (ok. 1 
km) toczyli uczniowie dolno-
śląskich szkół podstawowych 
i gimnazjów. Każdy uczestnik 
Biegu dostał pamiątkowy me-
dal! Już w kategorii najmłod-
szych zawodniczek walka była 
zacięta. Zwyciężyła biegnąca… 
z ręką w gipsie Paulina Fran-
kowska z SKS Złotniczanie. 
Jak widać kontuzja nie prze-
szkodziła w walce o pierwsze 
miejsce.

Wczesnym popołudniem 
na specjalnie ustawionej sce-
nie odbyła się dekoracja przy-
szłych mistrzów naszego spor-
tu. Najwięcej młodych zawod-
niczek i zawodników wystawi-
ła Szkoła Podstawowa nr 76 z 
Wrocławia o czym wszyscy mo-
gli się przekonać, bo dekoracji 
towarzyszył ogłuszający okrzyk 
„siedem sześć!!!”. W nagrodę za 
tak liczny udział szkoła otrzyma-
ła stół ping-pongowy.

Przed biegiem głównym 
ogromne zainteresowanie mło-
dych biegaczy wzbudził pokaz 
sprzętu do rozbrajania ładun-
ków wybuchowych zaprezen-
towany przez brygadę antyter-
rorystyczną.

Rozegrany po raz szesnasty 
Bieg Solidarności jest cykliczną 

imprezą, która gromadzi naj-
lepszych zawodników z całej 
Polski. Oprócz tego, masowy 
charakter tej imprezy pozwa-
la sprawdzić się każdemu bez 
względu na wiek czy sportowe 
umiejętności. W tym roku padł 
rekord – biegło 480 osób.

Po biegu piknik  z okazji ob-
chodzonej niedawno (31 sierp-
nia) rocznicy powstania „Solidar-
ności” zgromadził na terenie Ho-
telu Wodnik licznych członków 
i sympatyków Związku wraz z 
rodzinami. Jak co roku pogoda 
dopisała, choć jeszcze na dzień 
przed zawodami organizatorzy 
mieli niepewne miny, bo pro-
gnozy mówiły o możliwości wy-
stąpienia przelotnego deszczu. 
Pogoda była jednak idealna i do 
biegania, i do zabawy. A tań-
czono do 2 w nocy.    MR

Padł rekord

Po raz trzeci doroczny Bieg Solidarności 
rozegrany we Wrocławiu w malowniczej 
okolicy Hotelu Wodnik wygrał 
Waldemar Glinka zawodnik MLKS 
Sokół Lublin

XVI Bieg Solidarności

Wyniki biegu w kategoriach wiekowych

Memoriał A. Kańskiego – wyniki w kategoriach wiekowych

Wyniki III Biegu Młodzików
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Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego

SPONSORZY XVI BIEGU SOLIDARNOŚCI

� NSZZ „S” MPK Wrocław; 
� NSZZ „S” Urząd Miejski W-w;
� NSZZ „S” Hydral Wrocław; 
� NSZZ „S” Volvo Poland W-w;
� NSZZ „S” Hutmen Wrocław;
� NSZZ „S” FAT Wrocław; 
� NSZZ „S” Bank Zachodni WBK 

Wrocław; 
� NSZZ „S” WPO ALBA Wrocław;
� NSZZ „S” Mamut Wrocław; 
� NSZZ „S” Z-d Taboru Wrocław; 
� NSZZ „S” MOZ Reg. Dyr. Las. 

Państw. W-w;
� NSZZ „S” Wrobis SA 

Wrocław; 
� NSZZ „S” Kampania Spirytuso-

wa „Wratislavia” Polmos W-w 
SA;

� NSZZ „S” Telekomunikacja Pol-
ska SA Wrocław;

� NSZZ „S” WZZ „Herbapol” SA 
Wrocław; 

� NSZZ „S” Oświata Fabryczna 
Wrocław;

� NSZZ „S” Nordis Chłodnie Pol-
skie Wrocław;

� NSZZ „S” Zarząd Zasobu Komu-
nalnego Wrocław;

� NSZZ „S” Polar SA;
� NSZZ „S” Wrozamet;
� NSZZ „S” EnergiaPro;
� NSZZ „S” Elektrociepłownia 

W-w;
� NSZZ „S” PSS Społem Połu-

dnie;
� NSZZ „S” PCC Rokita SA
� NSZZ „S” MOZ Akademia Me-

dyczna,
� NSZZ „S” Dolnośląska Sp. Ga-

zownictwa Z.G. Wrocław.

� Pracownikom Zarządu Regionu NSZZ „S” – szczególnie z działów:
Administracji, Rozwoju Związku i Szkoleń,

� Urzędowi Miasta Wrocławia;
� Urzędowi Marszałkowskiemu;
� Komendzie Woj. Policji (wydział ruchu drogowego);
� Komendzie Miejskiej Policji (wydział prewencji); 
� Straży Pożarnej Wrocławia;
� Straży Miejskiej Wrocławia;
� Lekarzom i służbom medycznym;
� Pogotowiu Ratunkowemu;
� Agencji Ochrony REFLEX Wrocław;
� Stowarzyszeniu św. Łazarza;
� Kierownictwu i pracownikom hotelu „Wodnik”;
� Spółce „Nasz Dom”;
� Służbom Porządkowym i Organizacyjnym;
� Wszystkim ludziom, dzięki którym Bieg mógł się odbyć.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC PRZY ORGANIZACJI BIEGU

ZWIĄZKOWI FUNDATORZY NAGRÓD

Metropolita Wrocławski – Arcybiskup Marian Gołębiewski,
Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Paweł Wróblewski,
Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz

PATRONAT HONOROWY XVI BIEGU SOLIDARNOŚCI
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Waldemar Glinka - zwycięzca XVI Biegu Solidarności
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STK Sp. z o.o. 
Industrial Division


