XIX OGNISKO – TACY JESTEŚMY

90 osób bawiło się na naszym tradycyjnym ognisku 2 czerwca w Miejskich Obiektach Sportowych. Pierwszy raz w nowym miejscu i z pełną
obsługą. Było zimno (zwłaszcza po zmierzchu). Musieliśmy też konkurować z Dniami Głogowa, a konkretnie z zespołem Wilki. Furorę zrobiła
najmłodsza uczestniczka – 6-tygodniowa Julia – która oczywiście podpisała już deklarację, ze składek na razie ją zwolniliśmy. Jak zwykle,
impreza była przygotowywana przez całe Prezydium, a szczególny wkład pracy wniósł Janusz Leciej. Dziękujemy i prosimy o następny raz za
rok. Album za zdjęciami jest jak zwykle w dziale GALERIA na naszej stronie www.solidglogow.republika.pl

WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI 2011
Z dużym opóźnieniem (przepraszamy, były pilniejsze sprawy) zamieszczamy tabelę wynagrodzeń
nauczycieli w 2011 roku w samorządach na naszym terenie działania. Kwoty są zaokrąglone i
niekoniecznie ścisłe co do złotówki, bowiem obliczaliśmy je z tabel zbiorczych dostarczonych przez
poszczególne samorządy. Na dole podajemy dla porównania ustawowe średnie wynagrodzenie
obowiązujące do 31 sierpnia oraz – po podwyżce – od 1 września.
Powiat Głogowski nie płacił w styczniu żadnych wyrównań (średnią podciągają trochę w górę n-le z
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, którzy pracując w trudnych warunkach mają za to
dodatek). Miasto Głogów musiało zapłacić wyrównanie n-lom stażystom oraz mianowanym. Kotla dała
wyrównanie n-lom stażystom oraz kontraktowym. Jerzmanowa i Pęcław– tylko stażystom. Za to w
Przemkowie tylko kontraktowi zarabiali powyżej ustawowego minimum, a pozostali otrzymali
wyrównanie. Wyrównania w poszczególnych grupach awansu i samorządach były oczywiście różne.
Nie zawsze małe. Np stażyści w Białołęce (Gmina Pęcław) powinni byli otrzymać po około 2770 zł.

Z tabel można się też dowiedzieć, ilu
nauczycieli pracuje w poszczególnych
jednostkach
samorządu
terytorialnego.
Najwięcej etatów jest w placówkach
prowadzonych przez Miasto Głogów - 707 od
1 września 2011, wcześniej było 700, czyli
mamy wzrost o 7 etatów! W placówkach
Powiatu Głogowskiego – 526. Do 31 sierpnia
było 523, czyli wzrost o 3! W Przemkowie –
105, a było 110 czyli spadek o 5. W
Jerzmanowej 51 (było 44), w Kotli – 44 (było
43), w Pęcławiu – 27 (było 25).

Stażyści

Kontraktowi

Mianowani

Dyplomowani

Powiat Głogowski

2548

3298

3926

4877

Miasto Głogów

2430

2963

3550

4794

Przemków

2272

2966

3493

4482

Kotla

2423

2725

3685

4803

Pęcław

1996

2797

3619

4927

Jerzmanowa

2495

3273

4079

4826

Ustawowe od 1.09.

2618

2906

3770

4817

Ustawowe do 31.08

2447

2716

3523

4502

PARĘ FAKTÓW

KOŁO EMERYTÓW PRĘŻNIE DZIAŁA

„Solidarność Zagłębia Miedziowego (pismo Zarządu Regionu)
zamieszcza w 3 numerze pełne zestawienie liczby zebranych
przez poszczególne organizacje związkowe w regionie podpisów w
sprawie referendum emerytalnego. „Oświata w Głogowie” zebrała
640 podpisów zajmując 2 miejsce w kategorii średnich organizacji
(od 151 do 500 członków). To piękny wynik, ale pamiętajmy, że
zawdzięczamy go przede wszystkim Bogusiowi Mielcarkowi.
Z danych można łatwo obliczyć aktualną liczbę członków
organizacji. Nam wychodzi 366. Na przykład „Oświata Lubin” ma
318 członków, a „Oświata Legnica” – 236. Oba ośrodki są o
połowę większe od Głogowa (organizacja z Lubina działa również
w Polkowicach), a 15 lat temu w oświacie w Legnicy było dużo
więcej członków niż w Głogowie.
Największą organizacją w naszym mieście pozostaje „S” w Hucie
Głogów (510 członków), która zebrała.. 51 podpisów.

Informacja o pracy Koła Emerytów przy NSZZ Solidarność Oświaty w Głogowie
1.19 STYCZNIA - spotkanie opłatkowe na plebani przy Kolegiacie i dzięki
uprzejmości księdza Rafała Zendrama zwiedzanie Kolegiaty
2. 22 MARCA - spotkanie z prezydentem miasta Janem Zubowskim i posłem
Wojciechem Zubowskim. Przy filiżance czekolady rozmawialiśmy o aktualnych
planach i problemach naszego miasta i o pracy sejmu.
3. 24 KWIETNIA - zwiedzaliśmy Przemkowski Park Krajobrazowy-Stawy oraz
Gospodarstwo Agroturystyczne "Amazonka"
W planach na ten rok mamy jeszcze udział w tradycyjnym Ognisku ,zwiedzenie
Bunkrów Poradzieckich 14 Czerwca ,udział w Święcie Miodu i Wina oraz
grzybobranie w Głogówku.
Anna Janikowska - v-ce przewodnicząca
Zofia Szatkowska - sekretarz
Redaktor numeru L. L., druk: Antsoft, ul. Browarna 1

Red. Naczelny: Ludwik Lehman Wydawca: Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania w Głogowie
Adres pocztowy: 67-200 Głogów, ul. Jedności Robotniczej 38/5,
Adres internetowy: www.solidglogow.republika.pl
E-mail: solglo@neostrada.pl Tel (fax) (76) 833-36-55 (aut. sekr. podaje aktualny plan dyżurów, można nagrać wiadomość)

NSZZ

