
KATYŃ ... OCALIĆ OD 
ZAPOMNIENIA 

Gimnazjum nr 3 w Głogowie przystąpiło do ogólnopolskiego projektu 
edukacyjnego pod nazwą: „Katy ń … ocali ć od zapomnienia” , który 
jest realizowany w szkole oraz na terenie naszego miasta pod 
patronatem Prezydenta Miasta i Starosty Głogowskiego, przy 
współudziale oraz życzliwości wielu instytucji. Koordynatorem 
imponującego programu jest kolega Bogusław Mielcarek  – 
nauczyciel z G 3, a zarazem „od zawsze” Sekretarz Prezydium 
„Solidarności” Oświaty w Głogowie. Realizowany projekt jest tak 
bogaty, że nie sposób opisać go w BIULETYNIE w całości. Krótki 
opis ze zdjęciami ukazał się już w nr 7 PRZEGLĄDU 
OŚWIATOWEGO.  
Tutaj napiszmy tylko, że 30 kwietnia 2010 r. na terenie Gimnazjum nr 
3 zasadzono 4 dęby pamięci: Dąb Katyń 1940, Dąb Katyń 2010, Dąb 
Solidarność, Dąb Jan Paweł II. W uroczystości udział wzięli i sadzili 
dęby w obecności uczniów szkoły przedstawiciele Rodzin Katyńskich, 
wojska, Solidarności Oświaty, duchowieństwa. W ten sposób 
uczczono między innymi tragedię smoleńską. 
Kulminacyjnym punktem projektu "Katyń ... ocalić od zapomnienia" w 
Głogowie będzie posadzenie Dębów Pamięci poświęcone osobom 
zamordowanym w Katyniu, których rodziny mieszkają na terenie 
naszego miasta: 1 dąb – 1 ofiara Zbrodni Katyńskiej. Zadanie to 
zaplanowano na  wrzesień  2010 r. 
Na zdjęciach niżej: sadzenie dębu Solidarność 
 

PODWYŻKI W MIEŚCIE 
Przypomnijmy: jeszcze 18 grudnia Prezydium skierowało do Prezydenta Jana 
Zubowskiego pismo z dwoma postulatami: 
1. Dodatek motywacyjny powinien wzrosnąć z 7 do 8 procent w roku 2010. 
2. Podwyżka dla pracowników administracji i obsługi w roku 2010 powinna 
wynosić co najmniej 2%. 
Prezydent zaproponował w kwietniu podwyżkę dla pracowników administracji i 
obsługi w wysokości: 3% dla pionu kuchennego, 2,5% dla pozostałych 
pracowników administracji i obsługi, dodatek dla szefów kuchni podnieść do 
60 zł. Podwyżka miałaby obowiązywać od 1 kwietnia. Odbyły się 2 spotkania 
negocjacyjne, w których ze strony „Solidarności” uczestniczyły Aurelia Koziar-
Babicz  oraz Jadwiga Nowak . 
Komisja Międzyzakładowa zaproponowała 20 kwietnia, by podwyżki weszły w 
życie później, ale w większej wysokości np 5% dla „kuchni” i 4% dla 
pozostałych od 1 maja. 
ZNP poparł naszą propozycję, ale strona „miejska” zdecydowanie ją odrzuciła. 
Podwyżka będzie więc w wersji „prezydenckiej”. Jest to podwyżka dla 
wszystkich instytucji utrzymywanych przez Miasto, nie tylko dla oświaty. W 
sprawie podwyżek dla nauczycieli Prezydent proponuje rozmowy od września. 
Dobrą wiadomością jest też to, że z powodu wyżu demograficznego, od 
września  b.r. wszystkie sześciolatki  (z tzw zerówek), przejdą razem z 
nauczycielami przedszkolnymi  do szkół, aby w ten sposób zrobić w 
przedszkolach miejsce dla dzieci młodszych. 
Wg Pani Naczelnik, środki na wyposażenie klas w szkołach (dla 6 –latków) 
zabezpiecza Miasto.  

 
 

  
 

KONKURSOWE ZAMIESZANIE 
Prezydent Głogowa ogłosił w marcu konkurs na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12. Zgłosił się tylko jeden 
kandydat (obecny dyrektor szkoły), ale konkurs na wniosek 
kuratorium trzeba było powtórzyć, ponieważ.. został ogłoszony 
tylko w jednej gazecie (zamiast wymaganych co najmniej 
dwóch). Już rok temu zwracaliśmy w BIULETYNIE nr 4 (128) 
uwagę na nieprawidłowy sposób ogłaszania konkursów przez 
Prezydenta Miasta, co zostało zlekceważone. 
Ogłoszono drugi konkurs, który już przebiegł bez zakłóceń, ale.. 
odbywał się już na podstawie nowego Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010. Według tego 
rozporządzenia konkursu nie trzeba w ogóle ogłaszać w prasie. 
Wystarczy, jeśli organ prowadzący informację o ogłoszeniu 
konkursu zamieści „na swojej stronie internetowej, w miejscu 
ogólnodost ępnym w swojej siedzibie lub w inny 
zwyczajowo ustalony sposób” . 
No, no, umieramy z ciekawości, jakie to „zwyczajowo ustalone 
sposoby” ustalą nasze samorządy! 
 

Już XVII OGNISKO 
„SOLIDARNOŚCI” 

OŚWIATY 
W GŁOGOWIE 

sobota 29 maja, GCEZ 
szczegóły ustali Komisja Międzyzakładowa 18 maja 
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NIE DAJMY SIĘ 
Tragedia smoleńska wstrząsnęła nami wszystkimi. W naszym imieniu pięknie 
przemawiał w kościele mariackim w Krakowie Przewodniczący Janusz Śniadek.  
Ta tragedia powinna nas łączyć. Zawsze byłem dumny z tego, że do „Solidarności” 
Oświaty w Głogowie należą osoby o różnych poglądach politycznych. Zawsze 
dbałem, by wszyscy czuli się w Związku „u siebie”. I tak powinno zostać. Nie dajmy 
się podzielić, bądźmy nadal SOLIDARNI. 

Ludwik Lehman 
 

PROGRAM DZIAŁAŃ NA NAJBLI ŻSZE MIESIĄCE 
Dolno śląskiego Stowarzyszenia  

Kultury Fizycznej i Sportu 
 NSZZ „Solidarno ść” 

1. Międzyzakładowe Mistrzostwa Solidarno ści w Piłce No żnej  
Wrocław, 22.05.2010r.  

2. Rejs Dolno śląskiej Solidarno ści  „Chorwacja 2010”  
Rejs żeglarki przeznaczony dla wszystkich, bez względu na umiejętności żeglarskie 
(osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rejsie tylko pod opieką prawnych 
opiekunów). Początek i koniec rejsu w Sukosanie 
Chorwacja, 29.05-06.06.2010r. 

3. VI Grand Prix Solidarno ści - Mistrzostwa Dolnego Śląska w 
Kolarstwie Górskim  

Jaworzyna Śląska, 12.06.2010r. 
4. V Młodzie żowy Turniej Piłki No żnej Dziewcz ąt  Żarów 2010  

Żarów, 24.06.2010r. 
5. X Młodzie żowy Turniej Piłki No żnej Żarów Cup 2010  

Żarów, 26.06.2010r. 
6. Obóz rekreacyjno - sportowy dla „zwi ązkowców” i ich rodzin  

W programie szkolenie i egzamin na patent Żeglarza Jachtowego 
Mazury, 25.VII -07.VIII.2010r. 

Bli ższe informacje: Rafał Tomczak- Prezes DSKZiS NSZZ „ Solidarno ść” 
 tel. 791872588, 602300608  
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