AKCJA I.. BRAK REAKCJI
28 czerwca szefowie obu związków oświatowych - Ludwik Lehman z "Solidarności" i Anna
Chrzanowska-Kuzyk z ZNP przekazali Staroście Rafaelowi Rokaszewiczowi listy
domagające się waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi w oświatowych
placówkach powiatowych (szczegóły akcji w Biuletynie nr 5). Podpisało się pod nimi 146
pracowników administracji i obsługi czyli zdecydowana większość. Pod listem solidaryzującym
się z nimi podpisało się 274 nauczycieli czyli nieznaczna większość. Domagaliśmy się
konkretnych negocjacji w sprawie waloryzacji po wakacjach. Starosta podkreślał trudną
sytuację finansową Powiatu, ale zgodził się na rozmowy. Dziękujemy wszystkim, którzy się
podpisali pod obydwoma listami.

Już we wrześniu oba związki przypomniały
staroście, że czekamy na rozmowy w sprawie
waloryzacji. Odpowiedział, że ciągle trwają
obliczenia, a gdy tylko się skończą – zaprosi związki
na negocjacje. Do chwili zamknięcia tego numeru
(10 października) ze strony Powiatu cisza.. Komisja
Międzyzakładowa
powinna
zdecydowanie
wypowiedzieć się na ten temat na zebraniu 16
października.

APEL DO ŚRODOWISKA
OŚWIATOWEGO ZIEMI GŁOGOWSKIEJ
Głogów odradzający się po ostatniej wojnie jak Feniks z popiołów staje się
miastem coraz piękniejszym. Symbolem odradzającego się miasta jest Kolegiata
mozolnie podnoszona z ruin, dzięki wielu ludziom dobrej woli oraz darczyńcom spośród
różnych grup zawodowych. Głogowska Kolegiata jest pomnikiem historii Ziemi
Głogowskiej. Ta najważniejsza po Wrocławiu średniowieczna świątynia Śląska była,
poprzez wieki, symbolem przywiązania tych ziem do Polski i do Archidiecezji
Gnieźnieńskiej. Wpisała się w historię nie tylko Głogowa.
Odbudowa kolegiaty trwa już ponad 20 lat. W związku z tym zrodziła się idea, by
środowisko oświatowe Ziemi Głogowskiej także włączyło się w dzieło odbudowy,
przekazując cegiełkę w postaci restauracji cząstki wyposażenia Kolegiaty. Zwracamy
się z ogromną prośbą do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz
emerytów do zaangażowania się w zbiórkę pieniędzy na odrestaurowanie zabytkowej
chrzcielnicy, która po renowacji dzięki Naszemu zaangażowaniu stanie się ozdobą
naszej Kolegiaty.
Szacunkowy koszt renowacji chrzcielnicy to ok. 10000 złotych, kwota, którą przy
dużym zaangażowaniu jesteśmy w stanie zebrać. Mamy nadzieję, że osiągniemy ten
trudny, ale zaszczytny cel, który będzie naszym wspólnym sukcesem, a zabytkowa
odnowiona
wspólnymi siłami chrzcielnica. będzie na wieki służyć następnym
pokoleniom naszego miasta.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz wkład to kropla w morzu potrzeb, ale
będziemy zaszczyceni możliwością wzbogacenia wystroju wnętrza świątyni poprzez
renowację zabytkowej chrzcielnicy.
W najbliższym czasie do wszystkich placówek oświatowych zostanie dostarczone
pismo o sposobie zbiórki pieniędzy i terminie jej zakończenia. Liczymy na duże
zaangażowanie i solidarność naszego oświatowego środowiska i końcowy wspólny
sukces.
Z wyrazami szacunku organizatorzy:
Dariusz Sikorski
Bogusław Mielcarek
To nie jest inicjatywa związkowa, ale chętnie publikujemy apel, bo:
- pomysł jest piękny
- autorzy to nasi działacze
Poniżej – tak wyglądałaby „nasza” chrzcielnica

XV KONKURS PLASTYCZNY
Dla uczczenia Święta Niepodległości już po raz piętnasty
Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania oraz Zarząd
Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk organizują konkurs
plastyczny

„Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna”.
Patronat honorowy konkursu pełni Dolnośląski Kurator
Oświaty i Prezydent Miasta Wrocławia. Celem konkursu jest
upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich
wśród dzieci i młodzieży Dolnego Śląska.
Prace będą oceniane w kategoriach przedszkoli, szkół
podstawowych (klasy I-III i IV-VI), gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych, ośrodków specjalnych i domów kultury.
Prace przyjmowane będą w Zarządzie Regionu. Należy je
dostarczyć osobiście (pokój 124 i 129) lub pocztą na adres:
Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” Dolny Śląsk, pl. Solidarności 1/3/5 , 53-661
Wrocław z dopiskiem konkurs plastyczny „Mój dom, moje
miasto, moja ojczyzna” do 7 listopada 2012 r.
Osoby nagrodzone i wyróżnione wraz z opiekunami zostaną
zaproszone telefonicznie na uroczysty finał konkursu w dniu
14 listopada 2012r.
Cały regulamin konkursu jest na stronie Sekcji
www.oswiata.solidarnosc.wroc.pl/
W ostatnich latach głogowska oświata była wyraźnie
widoczna w tym konkursie. Oby w tym roku również była!

Z GITARAMI
POD GWIAZDAMI
Druga impreza dla członków
„Solidarności” Oświaty w Głogowie
w obserwatorium astronomicznym
II LO w Głogowie
piątek 26 października
w godz. 19-22
zapraszamy miłośników piosenek z krainy
łagodności oraz.. gwiaździstego nieba
Uwaga, impreza bezalkoholowa!

W SKRÓCIE
***
W sąsiednim Lubinie złe wieści w oświacie.
Prezydent obniżył w roku 2012 fundusz na
dodatek motywacyjny z 11 na 6 procent.
***
W dwóch ważnych placówkach oświatowych od
1 września są nowi dyrektorzy wybrani w
czerwcu w konkursach.
Zespołem Szkół Zawodowych kieruje Paweł
Korzeń.
Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej
kieruje Adam Stępniak.
***
12 października w Miejskich Obiektach
Sportowych odbędzie się pierwsza od wielu lat
integracyjna impreza dla członków i działaczy
głogowskiej Solidarności, dofinansowana przez
Zarząd Regionu. Zapisało się 68 osób, z tego
19 z Solidarności Oświaty.
Numer zredagował Ludwik L.
Druk: Antsoft, ul. Browarna 1
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