XVIII OGNISKO! TAK DALEKO, TAK BLISKO..

To kolejne nasze „rodzinne” zdjęcie zrobione 11 czerwca podczas XVIII Ogniska, które odbyło się po raz pierwszy w Zespole Szkół
Przyrodniczych. Serdeczne podziękowania należą się Pani Dyrektor Annie Lechowicz oraz naszemu Kołu z ZSP za gościnność oraz znakomite
przygotowanie. Tradycyjnie bawili się z nami: Przewodniczący Zarządu Regionu „Zagłębie Miedziowe” Bogdan Orłowski oraz Prezydent
Głogowa Jan Zubowski. Po raz pierwszy zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich głogowskich organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność”
(przybyli tylko przedstawiciele GPK-Sita) oraz głogowskiego ZNP (była kol. Zdzisława Durleta). Wszystkim pięknie dziękujemy. 16-zdjęciowy
album zdjęciowy jest w GALERII na naszej stronie.

LISTA SUBSKRYPCYJNA
Przypominam, że każdy członek „Solidarności”
Oświaty w Głogowie może otrzymywać
cotygodniowe
maile
informujące
o
najważniejszych naszych akcjach, propozycjach
itp. Wystarczy poprosić o to mailem pisząc na
nasz adres (jest w stopce redakcyjnej). Osoby,
które maile dostawały, ale przestały dostawać,
proszone są o to samo, bowiem przedwakacyjna
gruntowna renowacja naszego komputera
spowodowała utratę pewnych danych.
L.L.

KOLEJNY SUKCES JOLI
Uczennice Gimnazjum nr 1 w Głogowie Natalia
Bobowska, Patrycja Łyskawka i Aleksandra
Pyrzyk zostały laureatkami Ogólnopolskiego
Konkursu
Instytutu
Pamięci
Narodowej
"Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzą, Katyń 71
lat po zbrodni". Opiekunem była Jolanta Peciak.
W nagrodę wyjadą na wycieczkę na Ukrainę,
gdzie odwiedzą miejsca męczeństwa Polaków.
Poniżej zdjęcia nagrodzonych prac.

AKCJA DOPRAWDY OBYWATELSKA
Nasz Sekretarz Bogusław Mielcarek samodzielnie rozpoczął i koordynuje akcję podpisywania listu
(jego treść poniżej) sprzeciwiającego się likwidacji Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Głogowie. List
skierowany jest do Dyrektora DOW Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu. Podpisy można
składać do 25 września br. Listy są wyłożone w głogowskich aptekach i ośrodkach zdrowia oraz w
przychodniach w Kotli, Krzepowie i Grębocicach. Do tej pory Boguś ma już ponad 2 tysiące podpisów,
co – jak na indywidualną akcję – jest ogromnym jego sukcesem.
My, niżej podpisani mieszkańcy Głogowa oraz Powiatu Głogowskiego jesteśmy mocno
zbulwersowani i zaniepokojeni zamknięciem Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Głogowie.
Poradnia funkcjonująca od wielu lat, w której jest zarejestrowanych ponad 4 tysiące pacjentów,
została zamknięta z dnia na dzień. Taka ogromna rzesza pacjentów została pozbawiona fachowej
i kompetentnej pomocy w wyniku niezrozumiałych procedur biurokratycznych. Nie rozumiemy,
jak można pozbawić pacjentów i potencjalnych pacjentów fachowej, doświadczonej porady i
pomocy, tym bardziej, że mieszkamy w okolicach Huty Miedzi w Głogowie - szczególnie
oddziałującej szkodliwie na choroby układu oddechowego.
Dziesiątki pacjentów tylko dzięki ofiarnej pracy pani doktor Zofii Wieraszko może
zawdzięczać powrót do zdrowia i do normalnego funkcjonowania w życiu codziennym. Pani dr
Wieraszko od kilkunastu lat prowadząca poradnię jest osobą o ogromnym doświadczeniu,
kompetencji i życzliwie nastawioną do pacjentów. Wielu pacjentów zamkniętej przychodni to
osoby w starszym wieku, cierpiące także na inne schorzenia. Szukanie fachowej porady
pulmonologicznej w innych miejscowościach będzie dla nich i nie tylko ogromnym stresem i
problemem. Apelujemy i domagamy się od osób odpowiedzialnych w NFZ we Wrocławiu o
wszczęcie działań mających na celu przywrócenie działania przychodni w Głogowie.
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