V TURNIEJ BOWLINGOWY
16 grudnia odbył się w OK Parku V Turniej Bowlingowy o
Puchar Przewodniczącego. Jak zwykle udany! Wyniki obok.
Album zdjęciowy jest do obejrzenia w GALERII na naszej stronie
www.solidglogow.republika.pl. Głównymi organizatorami byli
Sylwia Partyka i Janusz Leciej. Serdeczne dzięki!

W klasyfikacji
drużynowej:
I - GCEZ,
II - SP6/ZSS,
III – ZPSW.

WSPÓLNY OPŁATEK
W środę 11 stycznia 2012 r. w I Liceum Ogólnokształcącym odbyło się
spotkanie opłatkowe pracowników oświaty i wychowania z Powiatu Głogowskiego.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Duszpasterstwo Pracowników Oświaty,
Międzyzakładową Komisję Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
"Solidarność" oraz Zarząd Oddziału ZNP w Głogowie.
Zebranych przywitała Dyrektor I LO Bożena Kowalczykowska. Księdza
biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej reprezentował ks. dr Wojciech
Lechów, który przekazał życzenia od ks. biskupa. Następnie zabrali głos i złożyli
życzenia ks. Adam Żygadło oraz Wojciech Janisio. Komisję "Solidarności"
oficjalnie reprezentowała kol. Jadwiga Nowak.
Zgromadzeni wysłuchali i obejrzeli montaż słowno-muzyczny na motywach
"Opowieści wigilijnej" Charlesa Dickensa w wykonaniu uczniów z "Jedynki".
Młodzież zaśpiewała też kilka kolęd. Następnie zgromadzeni przełamali się
opłatkiem i życzyli sobie wszystkiego najlepszego. Na zakończenie zebrani
wspólnie śpiewali kolędy. W tegorocznym spotkaniu opłatkowym uczestniczyło ok.
60 osób.
B. M

WALNE ZEBRANIE
W tym roku mija połowa 4-letniej kadencji władz naszej organizacji
międzyzakładowej. Tradycyjnie już planowane jest Międzyzakładowe Zebranie
Delegatów zwane potocznie walnym zebraniem. Jego termin Komisja
Międzyzakładowa ustaliła wstępnie na 6 marca.
Zaproszenie na nasze walne zebranie przyjął – i to bez wahania –
Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
Ryszard Proksa. Będziemy zatem mieli w Głogowie duże wydarzenie. Spraw do
załatwienia też jest dużo, żeby tylko wspomnieć planowane przez Powiat:
restrukturyzację i zwolnienia.

PLANOWANE ZWOLNIENIA
W ostatniej chwili przed zamknięciem tego numeru otrzymaliśmy obiecany
przez Starostę wykaz planowanej redukcji etatów administracji i obsługi. Wedle
Zarządu Powiatu od 1 września tego roku zniknie: w I LO – 2 etaty, w ZSzW – 2
etaty, w ZSzOI – 2 etaty, w ZSzZ – 1 etat, w ZSzE – 1 etat, w ZSzBiS – 1 etat, w
ZSzP – 3 etaty oraz w ZPSzW – 3 etaty. Tylko II LO zachowa stan
dotychczasowy. W sumie ma być zlikwidowanych 15 etatów! To i tak nie
wszystko. W wykazie brak GCEZ-u, widocznie Powiat jest przekonany, że uda mu
się włączyć go w strukturę ZSziB. Co będzie z etami w GCEZ? Czyżby wszystkie
miały zniknąć??
Liczba uczniów w głogowskich szkołach ponadgimnazjalnych spadła w ciągu
ostatnich lat z 5245 w roku 2007 do 4415 w roku 2011. Będzie nadal maleć do
roku 2020, potem będzie wzrost.

Indywidualnie w kategorii
kobiet:
I - Sylwia Partyka,
II - Marzena Gazda,
III - Anna Jawna.

W kategorii mężczyzn:
I - Leszek Drankiewicz,
II - Adam Bogusz,
III - Janusz Leciej.

REFERENDUM I CO DALEJ?
NSZZ „Solidarność” zebrał już ponad milion podpisów pod
wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Pytanie postawione
Polakom miałoby brzmieć: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem
dotychczasowego wieku uprawniającego do przejścia na
emeryturę wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla
mężczyzn ?
Nam udało się zebrać na razie 590 podpisów, co jest
przyzwoitym wynikiem.
Aby poprawić kondycję systemu emerytalnego, należy –
zdaniem Związku - zadbać o:
- umożliwienie łączenia czasu przebywania na emeryturze z
częściową pracą zawodową
- wzrost liczby zatrudnionych
- odpowiednie tempo wzrostu wynagrodzeń
- ujednolicenie wnoszenia składki do systemu
- pozostawienie ubezpieczonym możliwości wyboru
momentu przejścia na emeryturę.
Zebranie miliona podpisów jest wielkim sukcesem Związku,
ale nie wszyscy nasi członkowie chętnie się pod tym wnioskiem
podpisywali. Ja ich rozumiem. Pomysł rozstrzygania takiej
sprawy w referendum jest dość kontrowersyjny. Można np spytać
w referendum: czy Polacy powinni więcej zarabiać? Będzie
oczywiście 99% odpowiedzi twierdzących, ale co z tego?
Pieniędzy z powodu referendum nie przybędzie. Niestety.
Jednak całkowicie się zgadzam z postulatami Związku
wytłuszczonymi powyżej, szczególnie ostatni bardzo mi się
podoba. Wobec tego najlepiej by było traktować akcję
referendalną jako środek nacisku na Rząd, by potem w
negocjacjach
„wyszarpnąć”
model
korzystniejszy
dla
pracowników od tego rządowego. Dlaczego np sztywno określać
wiek emerytalny? Niech pracownik sam decyduje, kiedy chce
przejść na emeryturę – nie Rząd za niego! Emerytura musi być
jednak wyliczona uczciwie: ile sobie wypracowałeś, tyle będziesz
miał. Wtedy większość sama zechce dłużej pracować, by dostać
godne świadczenie zamiast głodowej racji.
A przede wszystkim nie może w Najjaśniejszej
Rzeczpospolitej być tak, że Premier nagle oznajmia, jakie
fundamentalne zmiany w systemie emerytalnym chce
wprowadzić, i tak ma być, i już! Bez dyskusji! O nie, Panie
Premierze, dyskusja musi być, bo tylko tak można ostatecznie
przyjąć optymalne rozwiązania do uniesienia przez budżet
Państwa i do zaakceptowania przez pracowników.
Redaktor dyżurny Ludwik L.
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