
ZA  PIĘĆ  DWUNASTA 
    To naprawdę za pięć dwunasta. Sprawa emerytur 

nauczycielskich rozstrzygnie się ostatecznie „lada chwila”. Spore 
zmiany w Karcie Nauczyciela i Ustawie o Systemie Oświaty 
równieŜ. Po raz pierwszy doszło do wspólnej akcji protestacyjnej 
wszystkich duŜych związków zawodowych. BIULETYN nie jest w 
stanie nadąŜyć za szybkimi zmianami, stąd zachęcamy do 
przeglądania strony Sekcji Krajowej 
http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/  (jest link z naszej 
strony). 
Nasz Region wraz z sąsiednimi protestuje w Warszawie 3 
grudnia , zaledwie dzień przed naszym walnym zebraniem.. Czy 
ktoś od nas pojedzie? 
Związki robią co mogą, ale nie mogą zbyt wiele. Ludzie są w 
większości bierni, niestety. Gdzie są ci działacze, którzy 
zapowiadali wiosną strajk we wrześniu? 
 
Obok zdjęcie z ostatniej pikiety „Solidarności” w Warszawie 
fot.Danuta Utrata 

PENSJE MIEJSKICH NAUCZYCIELI 
W Gazecie Wrocławskiej ukazał się w dniu 
edukacji (numer z 14.10) bardzo interesujący 
artykuł z wielkim tytułem na pierwszej stronie 
DZIEŃ BIEDNEGO BELFRA. Autorka 
porównuje w nim pensje nauczycielskie w 10 
największych miastach (gminach miejskich) 
Dolnego Śląska. Na duŜym wykresie moŜna 
odczytać „pensje netto w zł miesięcznie” dla 4 
grup (kontraktowy, mianowany, dyplomowany, 
dyplomowany po 21 latach pracy). We 
wszystkich czterech na 1 miejscu jest Świdnica, 
a ostatni Wałbrzych. Zaraz za Świdnicą plasuje 
się trójka: Lubin, Wrocław, DzierŜoniów (w 
róŜnej kolejności). Głogów jest na 6 miejscu 
wyprzedzając Jelenią Górę i Legnicę. Dla 
przykładu n-l dyplomowany zarabia według 
dziennikarzy 2554 zł w Świdnicy, 2150 zł w 
Głogowie i 2047 zł w Wałbrzychu. Poza 
pierwszą czwórką róŜnice są minimalne, np. 
Głogów jest wyprzedzony przez piątą Oleśnicę 
z płacą 2178 zł, a ósma Legnica ma 2124 zł 

Zrobiliśmy porównanie Głogowa, Lubina, Świdnicy i Wrocławia na podstawie obowiązujących w 
tym roku regulaminów. 

 Głogów Lubin Świdnica Wrocław 
Dodatek 

motywacyjny - 
średnio 

7% Nie mniej ni Ŝ 
10% 

5% Regulamin nie 
określa 

Dodatek 
motywacyjny - 

widełki 

Do 12% Od 5% do 25% Do 30% Do 75% 

Dodatek za 
wychowawstwo 

85 – 115 zł 10% 110 zł 170 zł (od 1.09) 

Dodatek 
funkcyjny dla 
dyrektorów 

szkół 

700 – 1300 zł Od 25% do 
150% 

350 – 1390 zł Od 50% do 
280% 

Inne  25 zł dla 
polonistów 

Fundusz 
nagród to 2% 

? Wysokie 
dodatki za 

warunki pracy 
Nie wiemy, skąd dziennikarze „Wrocławskiej” wzięli swoje dane.. Postaramy się w następnych 
numerach porównać powiaty, a następnie pensje pracowników administracji i obsługi 

NOWA SIEDZIBA 
NSZZ „Solidarność” doczekał się wreszcie naprawdę własnej siedziby w 
Głogowie. Dotąd Oddział Regionu mieścił się w wynajmowanym pokoju w 
budynku przy ul. Poczdamskiej 1. Teraz, po wielu latach starań głogowskich 
działaczy, Zarząd Regionu kupił niewielki, ale wystarczający lokal przy ul. 
Gustawa Morcinka 37a. Zmienił się równieŜ telefon, obecny to (76) 834 20 
48. Nie zmienił się natomiast kierownik – Mirosław Kaszowski. śycie od 
działu głogowskiego jest opisywane na stronie www.solglogow.republika.pl   
Uwaga, nasze biuro oświatowej „Solidarności” nie zmieniło się!!! 

WALNE ZEBRANIE 4 GRUDNIA 
Komisja Międzyzakładowa ustaliła jeszcze 21 października, Ŝe 
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów odbędzie się w czwartek 4 grudnia w 
gościnnym Zespole Szkół Zawodowych o godz. 10. Ta najwyŜsza władza 
naszej organizacji międzyzakładowej zwana potocznie walnym zebraniem 
nie zebrała się od ponad 2 lat. Nie ma co prawda takiej konieczności, ale 
naszym dobrym zwyczajem jest zwoływać walne zebrania równieŜ w trakcie 
kadencji. W programie dyskusja nad sprawozdaniami Przewodniczącego i 
Komisji Rewizyjnej, wystąpienia zaproszonych gości (Przewodniczącego 
Regionu Bogdana Orłowskiego  oraz Przewodniczącego Regionalnego 
Sekretariatu Oświaty Janusza Wolniaka ), przyjęcie ewentualnych uchwał i 
wniosków itd. Lista delegatów jest na naszej stronie 
www.solidglogow.republika.pl  w dziale WALNE ZEBRANIA, szczegóły 
roześlemy mailem. Delegaci dostaną zwolnienia z pracy, dyrektorów 
przepraszamy za utrudnienia. 

Nowa siedziba Oddziału Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność” w Głogowie, ul Gustawa Morcinka 37a (koło Mogadoru) 

 
JuŜ najwyŜszy czas pomyśleć o kalendarzu na 2009 rok 

 

KALENDARZ „SOLIDARNOŚCI” na 2009 
rok, a w nim: 

 

m. in. dokumenty związkowe, poradnik awansu zawodowego 
Cena: 10 zł dla członków „Solidarności” Oświaty 

25 zł dla pozostałych chętnych 
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