PIERWSZE NEGOCJACJE
Rozpoczęły się juŜ pierwsze negocjacje regulaminów płacowych dla
nauczycieli. Przypomnijmy, Ŝe kaŜdy organ prowadzący musi co roku
uchwalić takie regulaminy i muszą być one uzgadniane ze związkami
zawodowymi. W naszym rejonie najszybciej rozpoczęliśmy rozmowy z Gminą
Kotla, i zaraz potem z Powiatem Głogowskim. Negocjacje się dopiero
rozpoczęły, więc trudno jeszcze powiedzieć o nich coś konkretnego.
Oczywiście „Solidarność” stara się wynegocjować jak najwyŜsze dodatki w
ramach moŜliwości. Miasto Głogów nie chciało dotąd zacząć rozmów, ale
mamy obiecane, Ŝe zaraz po dniu edukacji dostaniemy zaproszenie..

NOWA GŁOGOWSKA KOMISJA
W Głogowie powstała nowa samodzielna organizacja związkowa NSZZ
„Solidarność” w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Na zebraniu załoŜycielskim do
Związku przystąpiło kilkanaście osób spośród 60 pracowników.
Serdecznie pozdrawiamy, trzymamy kciuki i oferujemy wszelką moŜliwą
pomoc
młodziutkiej
organizacji.
JuŜ
zaprosiłem
Przewodniczącą
Tymczasowej Komisji Zakładowej na zebranie naszego Prezydium w celu
omówienia zakresu moŜliwej współpracy. Zaproszenie zostało przyjęte.
Ludwik L.

SOLIDARNOŚĆ, GÓRY I MIÓD
We wrześniu mieliśmy dwie udane imprezy:
- 23 września 22 osoby bawiły się na Święcie Miodu i Wina w Przemkowie
[ten wyjazd zorganizowali Wika Nowak i Janusz Leciej]
- 30 września – 1 października 29 osób chodziło po górach i śpiewało w
Andrzejówce na II RAJDZIE SOLIDARNOŚCI. To był bardzo udany rajd,
niech o tym zaświadczy poniŜsze zdjęcie. Uczestnicy juŜ zaczęli planować
kolejny na wiosnę! Główny wkład w jego organizację miały Aurelia KoziarBabicz, Wika Nowak i Janusz Leciej.

ZMIANA STATUTU
Obradujący pod koniec września w Szczecinie XX Krajowy Zjazd
Delegatów NSZZ „Solidarność” (najwyŜsza władza Związku) ponownie
wybrał Janusza Śniadka na stanowisko Przewodniczącego Komisji
Krajowej. Delegaci dokonali takŜe niewielkiej – ale dla nas niezwykle
istotnej – zmiany Statutu. W poprzedniej wersji mogły istnieć tylko
sekcje regionalne obejmujące swym zasięgiem jeden region. Nasza
organizacja naleŜy do Regionu Zagłębie Miedziowe, ale do Sekcji
Regionalnej Dolny Śląsk. Stary Statut dawał nam do tego roku czas na
dostosowanie się do tych zapisów. Jednak poprzednie zapisy okazały
się całkiem nieŜyciowe. Wiele komisji – zwłaszcza w małych regionach
– nie mogłyby naleŜeć do Ŝadnej sekcji, bo np w ich regionie takowa
nie działa. Dotyczy to nie tylko oświaty. Dlatego Krajowy Zjazd ustalił,
Ŝe mogą istnieć takŜe sekcje międzyregionalne obejmujące swym
zasięgiem więcej niŜ jeden region, byle w jednym województwie.
Tak więc nasza przynaleŜność do Sekcji [czy teŜ Sekretariatu] Oświaty
Dolny Śląsk została ostatecznie usankcjonowana, a sekcja ta musi
(przez nas!) zmienić nazwę na „międzyregionalna”.
Całe szczęście, Ŝe struktura Związku stała się bardziej elastyczna. Im
większy wybór mają takie organizacje jak nasza – tym lepiej mogą
działać. PrzynaleŜność do Dolnego Śląska bardzo nam pomaga
choćby przez to, Ŝe mamy lepszy kontakt z Dolnośląskim Kuratorem
Oświaty. Z kolei nasz Region Zagłębie Miedziowe między innymi
zapewnia bezpłatne konsultacje z prawnikami takŜe w Głogowie. I oby
tak dalej! Chcemy nadal harmonijnie współpracować i z naszym
regionem i z naszą sekcją.
PS Pełna relacja ze zjazdu z uchwałami i przemówieniem
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 10 numerze miesięcznika
SOLIDARNOŚĆ ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO. Tam teŜ kolorowa
relacja z wyprawy, podczas której Solidarność zdobyła Pik
Kommunizma!

PRYMAS, PRACODAWCY I ZWIĄZKI INSTYTUT DOSKONALENIA N-LI
Z wielkim zatroskaniem odnosimy się do napięć oraz języka oskarŜeń i
nienawiści, które dominują w polskiej polityce. Stanowią one, niezaleŜnie
od kształtu koalicji rządowej, realne zagroŜenie dla przyszłości wspólnoty
państwowej w której Ŝyjemy, pracujemy, płacimy podatki. Wytwarzają
atmosferę lęku i zniechęcenia, obniŜając gotowość całego społeczeństwa i
poszczególnych osób do działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia,
wyŜszych wynagrodzeń, podwyŜszania kwalifikacji oraz poziomu dochodu
narodowego. Nie odpowiadając na stojące przed Polską wyzwania
społeczne, gospodarcze i międzynarodowe, tracimy czas i szanse
rozwiązania najbardziej pilnych problemów.
Takie bezprecedensowe stanowisko przyjęli w Warszawie 17 października
przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych (w tym Przewodniczący
Solidarności Janusz Śniadek) oraz.. Prymas Polski Józef Glemp.
Rzeczywiście, sytuacja w Polsce staje się coraz bardziej groźna – tak mi się
przynajmniej zdaje. Na naszym oświatowym poletku coraz szybciej postępuje
zdziczenie obyczajów. W Dniu Edukacji Minister Giertych oświadczył, Ŝe nie
przyznał nagród n-lom rekomendowanym przez ZNP. Nawet jeśli na te nagrody
w pełni zasługują!! Czegoś tak bezczelnego nie pamiętam! Jeśli minister dał
przykład, to tylko patrzeć jak gdzieś wybrany lewicowy burmistrz oświadczy, Ŝe
nie przyzna Ŝadnej nagrody członkom Solidarności. Nie minęło parę dni i słyszę
w telewizji wiceministra oświaty mówiącego, Ŝe nie wierzy w teorię ewolucji!
Nie wierzy i juŜ, bo jest katolikiem. I przeszkadza mu wcale, Ŝe Kościół juŜ
dawno się z tą teorią pogodził. Słuchałem tego pana z rosnącym
niedowierzaniem i ginąłem w oparach absurdu. NiemoŜliwe!! Wiceminister
edukacji!!!! To tak jakby mówił, Ŝe Ziemia jest płaska! Strach pomyśleć co ci
panowie powiedzą za tydzień dwa.. Jednak wiem, Ŝe moja cierpliwość się
wyczerpała. Panowie Giertych i Orzechowski kompromitują nas wszystkich.
Tylko co my moŜemy zrobić? No właśnie, co?
Ludwik Lehman
Redaktor numeru LL,
druk ANTSOFT, ul. Browarna 1

Jeszcze raz zamieszczamy ogłoszenie o bardzo atrakcyjnych
szkoleniach. Są juŜ zgłoszenia z Głogowa. Co waŜne, szkolenia
odbędą się tam gdzie jest chętna grupa np w Głogowie,
Przemkowie itd..
Informujemy, Ŝe Instytut Doskonalenia Nauczycieli, filia we
Wrocławiu będzie realizował szkolenia w ramach grantów
kuratoryjnych
w
zakresie
tematów:
1. Wykorzystanie internetowego centrum informacji multimedialnej w
bibliotekach pedagogicznych - szkolenie 20 godzinne dla nauczycieli
bibliotekarzy.
2. Planowanie dydaktyczne w kształceniu modułowym - szkolenie 20
godzinne dla nauczycieli szkół zawodowych.
3. Doskonalenie metod nauczania języka niemieckiego - 20
godzinne szkolenie dla nauczycieli języka niemieckiego.
Zgłoszenia moŜna przesyłać pocztą elektroniczną, listownie bądź
faxem: 53-661 Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5, tel./fax 071 781 01
60, e-mail: oswiata.wroc@solidarnosc.org.pl
Zgłoszenie musi
zawierać imię i nazwisko, adres placówki oświatowej, telefony i
adresy kontaktowe, temat kursu. Koszt szkolenia - 10,00 zł. Ilość
miejsc ograniczona. O naborze decydować będzie kolejność
zgłoszeń.
Instytut oferuje ponadto wiele innych szkoleń dla rad
pedagogicznych. Informacje pod podanym telefonem lub pocztą
elektroniczną.

STRONY INTERNETOWE
W CKP moŜe się odbyć kurs z zakresu tworzenia stron
internetowych.
30-godzinny kurs będzie kosztował około 70 zł, jeśli zbierze się
grupa 14 zainteresowanych. Zapisy u Przewodniczących Kół lub w
biurze Komisji Międzyzakładowej.
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