BIULETYN
IDZIE NOWE!
W prawie wszystkich organach prowadzących w naszym
rejonie działania nastąpiły zasadnicze zmiany we
władzach. Prezydentem Miasta Głogowa został Jan
Zubowski z PiS – „od zawsze” członek Solidarności
Oświaty. Jak zadeklarował, oświatą będzie się zajmował
osobiście. Starostą Powiatu Głogowskiego została Anna
Brok z PO. Członkiem Zarządu Powiatu do spraw
oświaty został Waldemar Hass z LPR. Jednak nie ma on
zaplecza, bo LPR nie wprowadziła Ŝadnych radnych.
Większość w Zarządzie Powiatu [3 na 5] ma Platforma.
Miastem i Powiatem ma rządzić POPIS-owa koalicja z
Forum Chrześcijańskim.
W gminach okolicznych teŜ duŜe zmiany. W Przemkowie
Czesława Sawę zastąpi Stanisław Henryk Pępkowski.
W Kotli rządzi Halina Fendorf, w Pęcławiu – Artur
Andrzej Jurkowski. Tylko w Jerzmanowej na stanowisku
wójta pozostaje Alicja Serdak, a w Grębocicach Roman
Jabłoński.
Do Sejmiku została wybrana Ewa Drozd, równieŜ
naleŜąca do Solidarności Oświaty „od zawsze”.
Do Rady Miejskiej dostali się równieŜ nasi członkowie:
Przemysław BoŜek i Andrzej Zawicki. Wszystkim
wybranym serdecznie gratulujemy! Związek cieszy się, Ŝe
ma tak aktywnych i cenionych członków!
Z wyjątkiem Kotli – gdzie są juŜ wynegocjowane (patrz
strona 2), regulaminy będą dopiero teraz ustalane. To
duŜe wyzwanie i szansa zarazem. Czy i gdzie nowe
władze będą lepiej od poprzednich traktować sprawy
oświaty, to się dopiero okaŜe.

To nie show! To Stefan Kubowicz prezentuje
płytkę z materiałami
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SZKOLENIE W BLASKU WANG

W Karpaczu Górnym – tuŜ obok świątyni Wang - w dniach 1-3 grudnia odbyło się waŜne
spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez nasz Regionalny Sekretariat Oświaty.
Zaproszeni zostali równieŜ przedstawiciele dwóch innych sekcji oświaty działających w
naszym województwie. NajwaŜniejsze i najbardziej aktualne problemy polskiej oświaty
przedstawiali: Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ „Solidarność” Stefan
Kubowicz oraz Kurator Dolnośląski Beata Pawłowicz. Z wystąpienia Stefana
Kubowicza:
1. Jest w budŜecie państwa dodatkowa kwota około 1 miliarda zł dla oświaty, ale nie
zapisana wprost na podwyŜki, dlatego istnieje ryzyko, Ŝe pójdzie na inny cel. Dlatego
Sekcja Krajowa intensywnie pracuje nad zapewnieniem waloryzacji płac w przyszłym
roku. Więcej w PRZEGLĄDZIE OŚWIATOWYM i na stronie Sekcji Krajowej [jest link z
naszej strony].
2. W sprawie emerytur nadal nic nie wiadomo. PoniewaŜ nie ma juŜ czasu na
przedyskutowanie ze związkami jakichkolwiek systemowych rozwiązań do wiosny
przyszłego roku, Ministerstwo Pracy prawdopodobnie przygotowuje kolejną prowizorkę w
postaci przedłuŜenia obecnego stanu prawnego o jeszcze jeden rok [obecne warunki
przejścia na emeryturę nauczycielską obowiązywałyby do końca roku 2008]. Jednak to
na razie tylko „plotka”!
Beata Pawłowicz zwróciła uwagę na problemy awansu zawodowego np na to, Ŝe nie ma
podstaw prawnych, by dyrektor zwalniał ze szkoły ekspertów na posiedzenia komisji. Jej
zdaniem wystarczyłby jeden ekspert w komisji zamiast obecnych trzech.
Dyskutowano m.in. o tym, jak zaradzić nauczycielom, których degraduje się do stopnia
staŜysty w wyniku znalezionych błędów najczęściej przy uznawaniu kwalifikacji. Zwróciła
teŜ uwagę, Ŝe na wyrabianych właśnie legitymacjach nie moŜe być informacja, iŜ n-l
jest zatrudniony w zespole szkół, bo to pozbawi go prawa do ulgi!
Obecna była równieŜ Wicekurator Marzena Machałek, która właśnie została posłanką na
Sejm z powodu.. zwycięstwa Jana Zubowskiego w prezydenckich wyborach w Głogowie!
Oświadczyła, iŜ nie wyobraŜa sobie innej pracy w Sejmie niŜ we współpracy z NSZZ
„Solidarność”.
Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Zenon Tagowski miał obszerną
prezentację na temat dostępnych dla oświaty funduszów unijnych. Potem odbyła się
dyskusja dotycząca tego jak Solidarność moŜe włączyć się w pozyskiwanie tych
pieniędzy. Jest potrzeba i wola powołania przedstawicieli naszego Związku w komisjach
rozpatrujących i opracowujących programy i wnioski. Pieniędzy będzie tyle, Ŝe Urząd
Marszałkowski obawia się, Ŝe nie zdołamy tego przerobić!
Na wspólnym spotkaniu padły teŜ propozycje zacieśnienia współpracy między trzema
dolnośląskimi Sekcjami. Przewodniczący Sekretariatu Dolny Śląsk zaproponował cały
szereg działań, m.in. prowadzenie wspólnej strony internetowej. NiŜej podpisany
Wiceprzewodniczący tegoŜ Sekretariatu zaproponował wspólne szkoleniowe posiedzenia
Rad Sekcji raz na pół roku.
Oprócz zaproszonych gości uczestniczyło w tym waŜnym szkoleniu 56 związkowców z
całego Dolnego Śląska. Naszą głogowską organizację reprezentowali Aurelia KoziarBabicz, Jadwiga Nowak, Paweł Korzeń oraz niŜej podpisany
Ludwik Lehman
Na zdjęciu powyŜej od prawej: Marzena Machałek, Beata Pawłowicz i Janusz Wolniak.
Więcej o tym szkoleniu na stronie Sekretariatu [link z naszej strony].

MATURA, ZAUFANIE I ZWIĄZEK
Legniccy n-le przy pomocy „Solidarności” „wywalczyli” w Sądzie Pracy wyrok
nakazujący wypłatę wynagrodzenia za matury. Więcej o tym waŜnym
wydarzeniu w w SOLIDARNOŚCI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO nr 11 [a takŜe
na stronie Zarządu Regionu, link z naszej strony]. TamŜe ciekawe badania
opinii społecznej na temat związków zawodowych. Od 5 lat systematycznie
choć powoli rośnie zaufanie społeczne do NSZZ „Solidarność”. W
październiku tego roku ufało nam 30% obywateli [OPZZ tylko 18%]. Jeszcze
szybciej spada liczebność osób źle oceniających nasz Związek – aktualnie to
32% [OPZZ źle ocenia 30%]. Warto przypomnieć, iŜ np w grudniu 2001 roku
dobrze oceniało Solidarność tylko 11% społeczeństwa, a źle – aŜ 70%! Inne
badania pokazują, Ŝe Solidarność wyraźnie dystansuje w ostatnich latach
OPZZ [nie mówiąc o Forum Związków Zawodowych] w liczebności członków.
Przepraszamy, jeśli ten numer jest czarno-biały. Zepsuła się drukarka!

Przewodniczący Kół przyjmują zapisy na
KALENDARZ ZWIĄZKOWY A ROK 2007
razem z dodatkiem nauczycielskim,
w którym są między innymi;
- przepisy o wcześniejszych emeryturach nauczycieli z
orzecznictwem i objaśnieniami
- aktualne rozporządzenia Ministra Edukacji
- miejsce na notatki nauczyciela
Cena: 10 zł dla członków NSZZ
20 zł dla pozostałych.
Ilość egzemplarzy ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń.

