KONKURSOWE
ZAWIROWANIE
Jak
informowaliśmy
w
poprzednim
BIULETYNIE, Prezydent Głogowa ogłosił 14
kwietnia konkursy na dyrektorów gimnazjów nr
1,3,4, SP nr 2 i 3 oraz PP nr 9. Zrobił to w
przekonaniu, Ŝe obowiązuje juŜ nowelizacja
Ustawy o Systemie Oświaty i Radom
Pedagogicznym
polecono
wybrać
1
przedstawiciela do komisji konkursowej. W
ostatniej chwili Miasto zorientowało się, iŜ
popełniło błąd, bowiem nowelizacja weszła w
Ŝycie dopiero 22 kwietnia. Niestety, podaliśmy
równieŜ tę błędną interpretację nie sprawdzając
wieści z ratusza. Rady pedagogiczne wybrały
zatem zgodnie ze starą wersją Ustawy 2
przedstawicieli. Same konkursy przebiegły
spokojnie. Wszędzie wygrały dotychczasowe
dyrektorki (gratulujemy!), przy czym w szkołach
podstawowych nie miały Ŝadnego konkurenta.
SłuŜby Prezydenta popełniły jeszcze jeden błąd
zamieszczając ogłoszenie o konkursach tylko w
jednym
dzienniku,
podczas
gdy
Rozporządzenie Ministra Edukacji z 23
października 2003 mówi wyraźnie: „ogłoszenie
o konkursach zamieszcza się w co najmniej
dwóch dziennikach: jednym o zasięgu
wojewódzkim i jednym o zasięgu lokalnym”
Interpretacja pani naczelnik, Ŝe przecieŜ
Gazeta Wrocławska jest zarazem dziennikiem
lokalnym i wojewódzkim jest bardzo wątpliwa,
zakłada bowiem, iŜ prawodawca nie rozumie
pojęcia „dwa”, czyli jest idiotą.. Taka
interpretacja
byłaby
moŜliwa
przy
sformułowaniu typu „ogłoszenie o konkursach
zamieszcza się w co najmniej jednym dzienniku
o zasięgu wojewódzkim i jednym o zasięgu
lokalnym”. Błąd Miasta powoduje, Ŝe kaŜdy
niezadowolony moŜe skutecznie zaskarŜyć
przeprowadzone konkursy.
Ludwik L

ŚWIERSZCZYK NR 16
Nasze
tradycyjne
XVI
OGNISKO 6 czerwca znów
będzie
kulminacją
DNI
GŁOGOWA, zatem proponujemy
specjalny repertuar np..
Fizyku czy ci nie Ŝal
Odchodzić od pracy w szkole
Od kurzem pokrytych sal
Gdzie miernik szumi na stole
Fizyku czy ci nie Ŝal
Ze szkolnych odchodzić sal!
Fizyku czy ci nie Ŝal
Fizyku wracaj do sal!
A fizyk na statyw spoziera
I łzę ukradkiem ociera
I miernik porzucić trzeba
Dla chleba panie dla chleba
Fizyku wróć do swych sal
Bo w nich zostali uczniowie
Gdy pójdziesz sobie hen w dal
Co będzie z nimi kto powie
A fizyk jak dziecko płacze
Czy więcej ich nie zobaczę
I dyra porzucić trzeba
By windą wjechać do nieba
Oj Ŝal cię fizyku Ŝal!
I poszedł z kulką w kieszeni
Ze wzrokiem utkwionym w dal
Swe miejsce znaleźć na ziemi
Lecz zanim liść opadł z drzew
Powraca fizyk, jest w szkole
Na ustach wesoły śpiew
Ja wszystko bracie chromolę
Fizyku czy ci nie Ŝal
Do szkolnych powracać sal
Fizyku czy ci nie Ŝal
Czy znowu odpłyniesz w dal

JESZCZE O GŁOSOWANIU NA SESJI
RADY MIEJSKIEJ..
Nie tylko odwaŜnej anonimowej J. A. pozostał niesmak po
kwietniowej sesji Rady Miejskiej. Ja równieŜ wyszedłem ze
smętnymi refleksjami. RóŜnimy się jednak w ocenie wydarzeń.
OtóŜ uwaŜam, Ŝe strategia prezydenta Zubowskiego w kierowaniu
oświatą jest prawidłowa. Na miejską oświatę łoŜone są duŜe
pieniądze, choć moŜe nie wszystkim odpowiada priorytet wydatków.
Nie raz i nie dwa argumentował właściwymi danymi. Zarzucanie mu
niechęci do dialogu jest – uwaŜam – brakiem dobrej woli.
Uczestniczyłem we wszystkich oficjalnych spotkaniach prezydenta z
prezydium naszej „Solidarności” i były to chyba spotkania
prowadzone w szczerej atmosferze. Obserwuję prezydenta od lat i
mogę tylko potwierdzić jego otwartość na dialog. Wyjście pikiety w
momencie, gdy prezydent rozpoczął swoje wystąpienie (jeszcze raz
z obszernymi argumentami) było delikatnie mówiąc –
zdumiewające. PrzecieŜ to wystąpienie to równieŜ składnik dialogu.
Nie będę przekonywał cyframi i procentami, bo te dane są
powszechnie dostępne.
Radni z listy PIS głosowali po dogłębnym zapoznaniu się z
materiałami na Komisji Edukacji i Kultury zgodnie z własnym
przekonaniem i sumieniem.
Nigdy nie wstydziłem się swego głosu i nieraz miałem z tego
powodu przykrości. Zjadliwe uwagi J.A. są jej dobrym prawem, a
zdanie o poparciu wniosku Solidarności przez radnych SLD i PO
świadczą tylko o nieznajomości realiów. Oni zwykle głosują przeciw
prezydentowi, chociaŜby w kuluarach przyznawali mu rację, z czym
się osobiście spotkałem.
Podsumowując: Związek nie zawsze musi mieć rację, natomiast
radni powinni rozwiązywać problemy niejako z „lotu ptaka”. Nieraz
stawałem w obronie nauczycieli i jak trzeba nie uchylę się od tego,
gdy zajdzie taka potrzeba.
Zapewniam J.A., Ŝe nie wstydzę się swojego głosowania, a z Jej
opinią na ten temat po prostu się nie zgadzam.
Radny Andrzej Zawicki
PowyŜszy tekst jest polemiką z listem J.A. zamieszczonym w
poprzednim BIULETYNIE (moŜna go sobie przypomnieć w
ARCHIWUM BIULETYNU na naszej stronie. Sprawa jest istotna,
zatem chętnie opublikujemy jeszcze inne opinie.

GŁOGOWSKI RAJD DOLNOŚLĄSKI

Na Rajd Dolnośląskiej Solidarności (Hala Szrenicka) 30-31 maja mimo deszczowej pogody pojechało z Głogowa 13 dzielnych osób. Oprócz
naszej ekipy były jeszcze.. 4 osoby! Z całego Dolnego Śląska! Szkoda, Te rajdy to dobry pomysł. MoŜe jesienią pojedzie więcej osób.
NSZZ „Solidarność” rozwija się dobrze na Ziemi Głogowskiej. Właśnie
KRÓTKO, I NIE O WSZYSTKIM..
W dniach 8-10 czerwca odbędzie się w klubie nauczyciela szkolenie dla powstała kolejna nowa organizacja zakładowa, tym razem w Urzędzie
społecznych inspektorów pracy organizowane wspólnie przez nasz Skarbowym. Przewodniczącą Tymczasowej Komisji Zakładowej została
koleŜanka Anna Zalewska. Witamy w wielkiej solidarnościowej rodzinie i
Związek i ZNP.
Ŝyczymy owocnej (dla pracowników) działalności
***
33 osoby skorzystały z naszej oferty i wybrały się z dziećmi do
Numerek zredagował ciągle L.L.
wrocławskiego zoo w sobotę 23 maja.
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