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Na stanowisko Prezydenta Głogowa kandydują: 
Ewa Drozd  – posłanka do Sejmu RP, przewodnicząca lokalnych struktur 
Platformy Obywatelskiej 
Jan Zubowski  – Prezydent Miasta Głogowa, przewodniczący lokalnych 
struktur Prawa i Sprawiedliwości 
Oboje „od zawsze” członkowie „Solidarności” Oświaty, w tej chwili zgodnie ze 
Statutem mający zawieszone członkostwo ze względu na pełnione funkcje. 
 
Ponieważ to wyjątkowa sytuacja, gdy obydwoje mających największe szanse 
kandydatów na Prezydenta są naszymi członkami, zamieszczamy pod 
spodem krótkie teksty ich autorstwa. Nie wyróżniamy nikogo, jesteśmy dumni 
z obojga, każdy dokona wyboru zgodnie ze swoją wiedzą i sumieniem. 

 

Szanowni Państwo... Drodzy Koledzy 
Podjęłam w tym roku decyzję o kandydowaniu na Prezydenta 
Głogowa. Jako posłanka naszej ziemi przez trzy lata starałam się 
dbać o rozwój tego miasta, o rozwój tego regionu. Szczególnie 
ważne są dla mnie sprawy związane z edukacją, opieką nad 
najmłodszymi – bo przecież sama przez wiele lat zajmowałam się 
tymi zagadnieniami w Głogowie. Wiem, że wielu moich przeciwników 
w naszym mieście pogardliwie nazywa mnie - „Przedszkolanką z 
przerostem ambicji”. Cóż.. z mojej pracy jestem dumna i zawsze we 
wszystkich działaniach towarzyszyło mi poczucie radości i siły jakie 
daje dobrze wybrana droga zawodowa. Jeżeli zaś „przerostem 
ambicji” jest chęć pracy nad rozwojem miasta czy chęć 
reprezentowania mieszkańców tam gdzie ważą się losy spraw 
ważnych dla ich życia – to trudno:).. i tak wszystkich nie przekonam. 
Jednak dziś musiałam kolejny raz poprosić Państwa o pomoc – bo 
Głogów zaczyna być outsiderem na zbyt wielu listach. 
Nieumiejętność pozyskiwania środków pozabudżetowych, brak 
inwestycji, dramatyczne pogorszenie warunków głogowskiego rynku 
pracy – czy wreszcie brak pomysłów na rozwiązywanie problemów 
takich jak konieczność budowy drugiego mostu – to bolączki naszego 
miasta. Nie mamy czasu aby pozwolić na kolejne cztery lata  
„ospałości” miasta. Młodzież głogowska w coraz większym procencie 
decyduje się na opuszczenie miasta. Kto jeśli nie oni zapewni 
Głogowowi pomyślną przyszłość?! Dlatego - wobec braku pomysłu 
na uzdrawianie tej sytuacji w naszym mieście – musimy wybrać ludzi, 
którzy pomyślą o lepszej jego przyszłości. Idźcie Państwo do 
wyborów samorządowych i oddajcie swoje głosy na ludzi mogących 
przywrócić Głogowowi należne mu miejsce w szeregu miast polskich. 

Ewa Drozd  
 

KANDYDACI NA RADNYCH 
Na radnych kandydują z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców 
Jana Kazimierza Zubowskiego: 
Krzysztof Aleksandrowicz  (do Rady Miasta, okręg nr 2). 
Leszek Drankiewicz  (do Rady Miasta, okręg nr 3). 
Przemysław Bo żek (do Rady Miasta, okręg nr 2). 
Agnieszka Karwat  (do Rady Powiatu, okręg nr 3) 
Izabela Walasek  (do Rady Powiatu, okręg nr 5) 
Z Komitetu Wyborczego „Aktywni razem”: 
Zygmunt Włodarczak (do Rady Miasta, okręg nr 1) 
 Nasza organizacja nie miesza się do lokalnej polityki, publikując 
powyższe dane zgodnie ze Statutem chcemy pomóc naszym 
członkom. To nie wszyscy kandydaci, sam naliczyłem na listach 
wyborczych tylko w Głogowie 12 naszych członków startujących ze 
wszystkich ugrupowań. Jednak zamieszczamy nazwiska tylko 
zgłoszone przez Przewodnicząch Kół, nie wiemy bowiem, czy 
pozostali sobie tego życzą. 
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NSZZ   OŚWIATY W GŁOGOWIE 
OK PARK piątek 19 listopada godz.17 

Kibice z wszystkich kół mile widziani! 
Impreza tylko dla (wszystkich chętnych)  

członków Solidarności. 
 

Koleżanki i koledzy, 
Gorąco dziękuję za współpracę w kończącej się kadencji samorządu. Minione 
cztery lata były okresem wielu inicjatyw i działań, których celem było 
polepszenie warunków pracy i nauki w naszych placówkach oświatowych. 
Łączne nakłady na oświatę sięgnęły ponad 200 milionów złotych. Sukcesywnie 
remontujemy kolejne placówki oświatowe. Oddaliśmy do użytku nowe 
przedszkole. Jest to pierwsza od wielu, wielu lat nowa placówka oświatowa w 
Głogowie. O prawie 500 wzrosła ilość dzieci objętych opieką przedszkolną. 
Powstały nowe obiekty sportowe przy SP 13 i SP 14. Zmodernizowano wiele 
pracowni przedmiotowych. Niemożliwe byłoby zrealizowanie tych przedsięwzięć 
gdyby nie zaangażowanie dyrektorów placówek i bardzo wielu Koleżanek i 
Kolegów. Dziękuję. Dziękuję Międzyzakładowej Komisji NSZZ” Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania za współpracę i wspólne rozwiązywanie 
problemów. Proszę również o poparcie mojej osoby w nadchodzących wyborach 
samorządowych. 

Jan Zubowski 

 

KODEKSOWA EPIDEMIA 
W NATARCIU 

Kodeksowa epidemia wzmiankowana w poprzednim numerze BIULETYNU 
nadal się szerzy. W przynajmniej dwóch głogowskich gimnazjach dyrektorki 
wprowadziły zarządzeniem Kodeks Etyki Pracowników. Są tam zawarte ogólne 
zasady postępowania każdego pracownika. Np. każdy ma przedkładać dobro 
publiczne nad interesy własne. Zarządzenie wprowadza Komisję Etyki, która ma 
rozpatrywać „donosy”. Do zarządzenia – a jakże – dołączony jest wzór donosu. 
Związek skierował skargę do Prezydenta w tej sprawie. Jeśli nie pomoże – 
poczynimy kolejne kroki. 
Szczerze mówiąc, aż trudno uwierzyć. To wygląda na socjalistyczny surrealizm. 
Dyrektor wprowadza Kodeks Etyki? Jakim prawem? Każdy organ władzy ma 
prawo wprowadzać tylko takie akty prawne, do jakich dają mu „delegację” akty 
prawne wyższego rzędu. Ani Karta Nauczyciela ani Kodeks Pracy nie 
przewidują żadnych Komisji Etyki, dlatego też żaden dyrektor nie ma prawa ich 
tworzyć. Wzór pisemnego doniesienia o łamanie kodeksu kojarzy się 
wystarczająco (nie)dobrze. Zasady ogólne to – z przeproszeniem – ogólne 
dyrdymały. Są to dobrze brzmiące stwierdzenia, lecz właśnie ich ogólność 
powoduje, że można je interpretować prawie dowolnie. Na przykład wymieniona 
już zasada stwierdza, że każdy pracownik „przedkłada dobro publiczne nad 
interesy własne”. Pomińmy już nieznośną pompatyczność takiego stwierdzenia. 
Czy doprawdy każda sprzątaczka ma przedkładać dobro publiczne nad interesy 
własne? Nie wystarczy, że porządnie sprząta? W dodatku tę zasadę można 
interpretować tak, że wszyscy powinniśmy pracować bez wynagrodzenia. Skoro 
ważniejsze ma być dla nas dobro publiczne od interesów własnych? Może panie 
dyrektorki – twórczynie tej radosnej twórczości - same dadzą przykład? 

Lem 
 

WSPOMNIENIE O SOLIDARNOŚCI  
W MOJEJ RODZINIE 

Konkurs pod taką nazwą postanowiła zorganizować Komisja Międzyzakładowa. 
Patronują mu: Prezydent Jan Zubowski , Przewodniczący Zarządu Regionu 
Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” Bogdan Orłowski  oraz Dyrektor 
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu prof. Włodzimierz Suleja . 
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół Powiatu 
Głogowskiego oraz Miasta Przemkowa. 
Regulamin konkursu zostanie wkrótce rozesłany do szkół i zamieszczony na 
naszej stronie www.solidglogow.republika.pl   
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. 

Redaktor numeru Ludwik L 
 


