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NSZZ  

NOWA ORGANIZACJA 
NSZZ „Solidarność” rozwija się w Głogowie. W czerwcu 
powstała nowa samodzielna organizacja zakładowa w 
Urzędzie Miejskim. Jej Przewodniczącym jest Jerzy 
Rosa.  śyczymy rozwoju i sukcesów. Gotowi jesteśmy 
solidarnie pomagać, jeśli to będzie potrzebne. 

KIEPSKO Z NAGRODAMI  
Nie tylko z miejsko-powiatowymi nagrodami wiele osób 
ma mieszane odczucia. Z lektury listy nagrodzonych w 
tym roku NAGROGĄ MINISTRA i KURATORA wynika, Ŝe 
Głogów jest wyraźnie „niedoszacowany” . Konkretnie: 
znacznie mniej jest nagrodzonych głogowian niŜ 
nauczycieli np. z Lubina czy Świdnicy, które są 
porównywalnymi ośrodkami oświatowymi. Coś wyraźnie 
nie gra, bo taka sytuacja zdarzyła się nie po raz pierwszy. 
Wszyscy – naczelnicy, dyrektorzy i związkowcy – 
powinniśmy wyciągnąć wnioski. 

NOWA DOLNOŚLĄSKA 
GAZETA SZKOLNA 

Dolnośląska Gazeta Szkolna (dwutygodnik) od 1 stycznia 
bardzo się zmieni. Będzie częściowo w kolorze, i będzie 
Ŝywiej redagowana. Nowym Redaktorem Naczelnym jest 
Janusz Wolniak, stałą rubrykę będzie teŜ miał Ludwik 
Lehman . Zachęcamy chętnych do współpracy, a placówki 
oświatowe do prenumeraty. Koszt rocznej prenumeraty to 
73 zł, a 52 zł za sztukę przy zamówieniu większej ilości 
egz. Dod. informacje pod telefonem 604 157 085 lub 
mailem szkolnagazeta@onet.eu   Wpłaty na konto 

63 1090 1522 0000 0001 0799 5912 
Media Art. Janusz Wodniak,  

53-661 Wrocław, Pl. Solidarności1/3/5 

 

ZNAJ PROPORCJE, 
MOCIUM PANIE 

 Święta Barbara juŜ w listopadzie zaczęła 
patronować imprezom uświetniającym trud pracy 
górniczej. Zaczęły się karczmy piwne, róŜne spotkania, 
czyli wesoło i zarazem patetycznie. CięŜka praca, to i 
zabawa świetna. Oczywiście, posypią się medale, 
odznaczenia, nagrody i dodatkowe wypłaty. Tak się 
naleŜy! 
 A my? Zapomnieli śmy o naszym święcie, bo i o 
czym tu pami ętać. Sami sobie wyprawili śmy 
imprezy, wyjazdy i spotkania. Jedne udane, inne nie . 
Ale czego chcie ć i wymaga ć od samych siebie. 
Zapracowani, zabiegani, ci ągle zamartwiaj ący si ę 
chudo ścią portfeli. Nikt nam nie organizuje święta, 
nie daje nam tego prezentu. 
 W szkołach dyrektorzy wręczyli chude koperty z 
nagrodami, dzieci odśpiewały jakieś piosenki i złoŜyły, 
nieszczere zazwyczaj, Ŝyczenia zdrowia. Dzień, który 
niesie ze sobą przeróŜne, czasami bardzo przykre, 
sytuacje. Jedni szczęśliwi, bo ktoś zauwaŜył ich pracę i, 
choć symbolicznie, docenił. Inni przełykali słone łzy, 
przeŜywając rozczarowania wynikające z  chorych 
układów .  Jakieś tajne listy nagrodzonych, ukradkowe 
wręczanie pieniędzy w kasie, szeptanki. Lodowato. 
Niektórzy dyrektorzy dosłownie zrozumieli nazwę tej 
nagrody i sami je, bez jakichkolwiek konsultacji, 
przyznawali i wręczali. 
 Po pięciu latach Prezydent i Starościna reaktywowali 
nagrody dla nauczycieli. W ciągu tamtych lat 
funkcjonowały  tylko w obszarze dyrektorskim. Czasami, 
wśród wyróŜnionych, powtarzały się corocznie te same 
nazwiska. No cóŜ, dyrektorów w mieście nie ma aŜ tak 
wielu. Mam przed oczami listę tegorocznych 
szczęśliwców - wyróŜnionych orderami, medalami i 
kasą. Tak jakoś zrobiło mi się jakoś niesmacznie i 
niemiło. Nazwisk 53, w tym 21 dyrektorów i 
wicedyrektorów. Tak sobie myślę, Ŝe na tak ogromną 
rzeszę pracujących nauczycieli, to ich nie jest za wielu. 
W końcu na sukces dyrektora składa się właśnie ich 
harówka. Jeden naczelny, podwładnych co najmniej 
kilkudziesięciu.  Gdyby tak ktoś się pokusił i policzył 
procentowo, ilu nauczycieli przypada na jednego 
dyrektora i przyłoŜył to do ilości nagrodzonych. Wynik 
bez skrupulatnego liczenia wydaje się z góry 
przesądzony. MoŜna poczuć się trochę oszukanym. A 
więc, Szanowni Włodarze naszego miasta, we 
wszystkim naleŜy mieć umiar, co poeta skwitowałby „ 
Znaj proporcje, mocium panie”… 

    Don Kichot 

TWÓJ 
PARTNER 

Program rabatowy rozwija się 
znakomicie. PoniŜej skrócony 
wykaz placówek w Głogowie, 
gdzie nasi członkowie mają 
zniŜkę. Jeszcze więcej takich 
punktów usługowo-handlowych 
jest zarówno w Polkowicach jak i 
w Lubinie. Wszyscy członkowie 
Związku dostaną broszurę z 
pełnym wykazem. Aktualny i 
pełny spis jest teŜ w Internecie 
(link z działu KARTY 
RABATOWE na naszej stronie 
www.solidglogow.republika.pl  

 

APTEKA RAJSKA 
AUTO PERFECT 
BANK SPÓŁDZIELCZY 
WE WSCHOWIE  
odd. Głogów 
BRICOMARCHE 
FENIKS PERFUMERIA 
F.H. ATLETIC 
INTERMARCHE 
KATRINA 
KIM QANG 
MERCUS 
M&M 
PERMUMERIA 
RAJSKA 
P.H. MIRAś 
PIZZERIA PINOKIO 
ARKON 
SALON MEBLOWY 
VOX 
SALON STYLIZACJI 
BIG STAR 
TV AGD GAMMA 
 

Numer zredagował 
Red Actor LL 

Jeszcze do nabycia 
KALENDARZ NA 2008 ROK 
Twarde okładki 200 stron 

W kalendarzu najwa Ŝniejsze dla zwi ązkowca akty 
prawne, m.in. Ustawa o Rozwi ązywaniu Sporów 
Zbiorowych, Ustawa o Zakładowym Funduszu 

Świadcze ń Socjalnych 
Gratis DODATEK NAUCZYCIELSKI , a w nim: 

organizer nauczyciela,  kalendarz roku szkolnego 
2007/2008, przydatne adresy i telefony,  

informacje o Sekcji O światy NSZZ „Solidarno ść” 
 oraz 5 waŜnych rozporz ądzeń Ministra Edukacji. 

Zapisy i wpłaty u Przewodnicz ących Kół 
Decyduje kolejno ści zgłosze ń. 

Cena: 20 zł 
Dla członków NSZZ Solidarność 10 zł 

 
 

Najlepsza zawodniczka 

PIERWSZY ANDRZEJKOWO-
BOWLINGOWY TURNIEJ 
SOLIDARNOŚCI OŚWIATY W 
GŁOGOWIE odbył się 29 listopada 
2007 roku w OK Parku. DruŜynowo 
zwycięŜyło Głogowskie Centrum 
Edukacji Zawodowej  (zwycięska 
druŜyna na zdjęciu na 1 stronie) 
przed ZSZ (mechanik) i II LO. 
Najlepszym zawodnikiem był 
Czesław Witold Czupryniak  z ZSZ 
(na zdjęciu z prawej), a najlepszą 
zawodniczką - Anna Pie ńkowska-
Piwko  z II LO (na zdjęciu z lewej). 
Głównym organizatorem imprezy 
była Sylwia Partyka . Serdeczne 
dzięki!! Puchar przechodni 
powędrował do GCEZ. Na jak 
długo? Z pewnością za rok odbędzie 
się II Turniej. Niektórzy juŜ dziś 
zapowiadają ostry trening..  
PS. Odpornym na wpływy 
anglosaskie przypominamy, Ŝe 
chodzi o.. kręgle. 
 

 
 

Najlepszy zawodnik 


