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PAT W PRZEMKOWIE 
   Burmistrz Przemkowa nie odpowiedział na nasze pismo z 17 kwietnia 
(zamieszczone w aktualnościach na naszej stronie), w którym domagaliśmy się 
niezwłocznego załatwienia sprawy nieopłacania składek na ZUS za pracowników 
oświaty. Wobec tego umówiliśmy się z nim na rozmowę, która odbyła się 12 
czerwca. „Solidarność” reprezentowały Przewodniczące Kół w Przemkowie: 
Danuta Cwen , Maria Kowalczyk  oraz Gizela Smalec . Z Głogowa przyjechali 
Janusz Leciej  oraz Ludwik Lehman . Niestety, nie usłyszeliśmy żadnego 
konkretu. Burmistrz Stanisław P ępkowski  za nieodprowadzanie składek, 
podatków, nie płacenie dodatku motywacyjnego oraz nagród dyrektorów obwinił od 
razu Radę Miejską i odmówił podania jakichkolwiek konkretnych propozycji wyjścia 
z fatalnej sytuacji przemkowskiej oświaty. 
Związek powinien od dawna zdecydowanie zadziałać, ale.. każdy sposób, jaki 
znamy, uderza w niewinnych dyrektorów, czego chcemy zdecydowanie uniknąć. 
Teraz prawnicy Związku ustalają, co można zrobić, by poprawić sytuację nie 
kosztem dyrektorów. 
 

„DRUGI ZWIĄZEK” 
   Oburzeni nauczyciele z Zespołu Szkół w Białołęce przekazali nam pismo, jakie 
do Rady Pedagogicznej oraz innych pracowników wystosował Zarząd Odziału ZNP 
w Głogowie. Prezes Oddziału Anna Chrzanowska-Kuzyk  z przykrością stwierdza, 
„że byliśmy jedynym związkiem zawodowym, który podjął się obrony Państwa 
spraw. Pomimo usilnych rozmów nie zdołaliśmy dojść do porozumienia z drugim 
związkiem zawodowym działającym w Państwa placówce..” Niepowodzenie 
działań ZNP tłumaczy tym, „że drugi związek nie wykazał zainteresowania aby 
skutecznie przeciwstawić się polityce wójta Gminy”. Hmm, ciekawa sprawa.. Z 
pisma ZNP pracownicy mieli okazję się dowiedzieć, że w ich placówce działa jakiś 
tajemniczy „drugi związek” o nieznanej nazwie. Jednak ten nieuchwytny związek 
wydaje się dziwnie mocny, skoro bez współpracy z nim ZNP nic nie potrafił 
załatwić. 
Koleżance Annie musimy z przykrością wytłumaczyć, że takie zwalanie winy na 
drugi związek, który dziwnym trafem ma w pewnej sprawie inne poglądy od jedynie 
słusznego stanowiska ZNP, jest co najmniej nietaktowne. Z przykrością, bo do tej 
pory dobrze nam się współpracowało w wielu trudnych sprawach. Liczymy na 
dalszą współpracę, nie na wzajemne bezsensowne podgryzanie się. 

WYNIK REFERENDUM 
W referendum protestacyjnym Komisji Krajowej wypowiedziało się 177 naszych 
członków (około połowa). 124 osoby zadeklarowały udział w ewentualnym strajku 
ogłoszonym przez NSZZ „Solidarność”, a 61 w manifestacji w Warszawie. 
 

Numer zredagował Ludwik L., druk własny 

Informacja z przeprowadzonej zbiórki 
pieni ężnej w śród pracowników o światy 

Ziemi Głogowskiej na renowacj ę 
chrzcielnicy do głogowskiej kolegiaty 

         Pragniemy się z Państwem podzielić wielką radością.  
Jesienią ubiegłego roku został skierowany do wszystkich 
placówek oświatowych powiatu głogowskiego i kilku gmin 
powiatu polkowickiego apel z prośbą o włączenie się w dzieło 
odbudowy głogowskiej Kolegiaty. Marzyliśmy, by przekazać 
od pracowników oświaty cegiełkę na renowację cząstki 
wyposażenia kościoła.  
        Od 15 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. 
prowadziliśmy zbiórkę funduszy na renowację zabytkowej 
chrzcielnicy , jako dar środowiska oświatowego. Jest nam 
niezmiernie miło poinformować Państwa, że dzięki Wam, oraz 
wszystkim koordynatorom zbiórki zebraliśmy taką kwotę 
pieniędzy, która wystarczy na osiągnięcie zamierzonego celu. 
Suma zebranych ofiar pieni ężnych wyniosła ł ącznie – 
10 564, 00 zł. Sprawozdanie z wyników przeprowadzonej 
zbiórki ukazało się w „Tygodniku Głogowskim” nr wyd. 69/12 
z dnia 22 marca 2013 roku. Oprócz tego Międzyzakładowa 
Komisja NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i 
Wychowania oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego 
przekazały na ten zaszczytny cel łącznie 1100 zł. 
        Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim 
ofiarodawcom za każdą nawet najmniejszą kwotę. 
Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zbierającym 
pieniądze. Składamy podziękowania obu organizacjom 
związkowym. Wspólnie osiągnęliśmy ogromny sukces, nasz 
sukces – sukces pracowników oświaty Ziemi Głogowskiej.  
Zabytkowa, odnowiona chrzcielnica będzie na wieki służyć 
nam i następnym pokoleniom naszego miasta.  
         Przekazanie odnowionej chrzcielnicy odbędzie się w 
czasie uroczystej Mszy Św. w intencji wszystkich 
ofiarodawców oraz pracowników oświaty w głogowskiej 
Kolegiacie. Planowany termin uroczystości to koniec września 
bieżącego roku. Dokładną datę uroczystości podamy w 
zaproszeniu, które dostarczymy do wszystkich placówek na 
początku nowego roku szkolnego. 

    Z wyrazami szacunku organizatorzy: 
Dariusz Sikorski i Bogusław Mielcarek 
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NSZZ  

 
7 czerwca „pod wiatą” między stadionem a pływalną odbyło się jubileuszowe dwudzieste ognisko „Solidarności” Oświaty w Głogowie. 
Postanowiliśmy wrócić do tradycji – ognisko było organizowane niegdyś nie po to, by ludzi zabawiać lecz po to, by mogli ze sobą w luźnej 
atmosferze rozmawia ć. I było świetnie, rozmowy były tak intensywne, że nawet nikt nie prosił o włączenie muzyki nie mówiąc o innych atrakcjach, 
na które prezydium było przygotowane. Ostatni uczestnicy zakończyli imprezę przed 2 w nocy. Najwięcej pracy w przygotowanie ogniska, tak samo 
jak w przygotowaniu wycieczki do Paryża, włożył Janusz Leciej . Wielkie dzięki! 


