ODPOWIEDŹ PREMIERA

„NASZA” CHRZCIELNICA

Nasz list otwarty do Premiera podpisany przez 172 nauczycieli z
naszej organizacji międzyzakładowej wysłaliśmy po pewnych
perturbacjach niezależnie od Sekcji i.. otrzymaliśmy odpowiedź.
Ściślej mówiąc w imieniu Premiera odpisał Pan Przemysław
Krzyżanowski podsekretarz stanu w MEN. Pismo jest zbyt długie,
byśmy je mogli zamieścić w całości. Jest też – niestety – dość
ogólnikowe. Przytaczamy zatem tylko konkrety. „Jednocześnie
warto zaznaczyć, że kwota subwencji oświatowej w 2013 r. w
porównaniu do kwoty subwencji w roku 2000 (19.367.363 tys. zł)
zwiększyła się o 20.141.832 tys. zł tj. o 104% przy jednoczesnym
spadku uczniów (z 7.477 tys. – stan na 30.09.1999r. do 5.253 tys.
– stan na 30.09.2012 r.) o 2.224 tys., tj. o 29,7%. (..) Natomiast w
porównaniu do roku 2007, kwota subwencji oświatowej w 2013 r.
zwiększyła się (28.204.949 tys. zł w 2007 r.) o 11.304.246 tys. zł,
tj. o 40,1%, przy jednoczesnym spadku liczby uczniów (6.264
tys. – stan na 30.09.2006 r.) o 1.011 tys. tj. o 16,1%. (..) W
zakresie zadań oświatowych uwzględnianych przy podziale
części oświatowej subwencji ogólnej, w latach 2006-2012
zwiększył się udział środków z budżetu państwa (subwencja
oświatowa oraz dotacje celowe na zadania bieżące) w łącznych
wydatkach bieżących samorządów terytorialnych na te zadania z
81,56% w 2006 r. do 82,41% w 2012r. Oznacza to, że udział
dochodów własnych w finansowaniu ww. zadań uległ
zmniejszeniu.”
No cóż, to bardzo dobrze, że nauczyciele, którzy podpisali się pod
Listem, dostali odpowiedź! Szczerze mówiąc nie spodziewałem się
jej wcale, bo nigdy wcześniej chyba w podobnych przypadkach
odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Z pisma wynika, że subwencja w
czasie rządów obecnej koalicji istotnie wzrosła. Bardzo jesteśmy
ciekawi, co na to samorządy w naszym rejonie działania? Bo na
negocjacjach słyszymy z ich strony stwierdzenia dokładnie odwrotne.
Chętnie opublikujemy podobne zestawienia np dla Miasta Głogowa
czy Powiatu Głogowskiego!
Niestety, w piśmie nie ma żadnego konkretnego uzasadnienia zmian
w Karcie Nauczyciela, które Rząd szykuje. A nasz List był głównie w
tej sprawie!
L.L.

Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą dziękczynną z prośbą o
błogosławieństwo dla wszystkich ofiarodawców środowiska oświatowego
Ziemi Głogowskiej oraz Przemkowa z rytem poświęcenia odnowionej
chrzcielnicy.
Uroczysta Eucharystia odbędzie się w Kolegiacie w Głogowie w niedzielę
29 września 2013 roku o godz. 12.30
Zapraszają ks. Proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP, Kolegiata w
Głogowie oraz organizatorzy zbiórki.
W tym miejscu jeszcze raz ogromnie i pięknie dziękujemy wszystkim
darczyńcom, albowiem to dzięki dobroci Waszych serc udało się osiągnąć
zamierzony szczytny cel.
Bogusław Mielcarek, Dariusz Sikorski
Apel w sprawie chrzcielnicy zamieściliśmy w numerze 152 Biuletynu

ZAPROSZENIE

ZNÓW PARĘ LAT MINĘŁO..
Znów okazało się, że czas dziwnie szybko płynie. Kolejna kadencja władz
Związku wszystkich szczebli dobiega końca. „Lada dzień” Komisja
Międzyzakładowa wybierze komisję wyborczą, a ta ogłosi początek
wyborów w kołach. Warto już się zacząć zastanawiać nad wieloma
sprawami. Czy Związek działał w mojej placówce jak należy? Czy też
należy coś zmienić? Czy nasza organizacja międzyzakładowa jako całość
działała dobrze, nieźle czy źle?
Nikt za nas tych odpowiedzi nie udzieli. Nie bądźmy zaskoczeni wyborami.
Dokonajmy ich po zastanowieniu i rozważnie. Jeszcze przed zebraniem
wyborczym warto w kołach przeprowadzić konsultacje i zwykłe długie
Polaków rozmowy. Zgłaszanie kandydata na przewodniczącego koła w
ostatniej chwili na zebraniu grozi wyborem dość przypadkowym. Miejmy
nadzieję, że będą kandydaci, bo to jest najważniejsze. Duży gmach musi
mieć solidne fundamenty. To działalność w kołach jest podstawą siły lub
słabości całego Związku.

ZAWODY WĘDKARSKIE
Nasza organizacja może zgłosić 3-osobową drużynę. Regulamin został
rozesłany do kół. Trzeba się pośpieszyć, bo na stawie wymienionym w
ogłoszeniu obok jest miejsce tylko dla 13 drużyn. Zatem czekamy na
zgłoszenia chętnych wędkarzy.

KALENDARZ IMPREZ
Ruszamy z tworzeniem kalendarza imprez. Pojawiły się już różne
propozycje. Na przykład niektórzy chcą organizacji wyjazdu na narty
(wyjazd w piątek po lekcjach, powrót w sobotę wieczorem). Po udanej
wycieczce do Paryża są propozycje wyjazdu do Budapesztu czy Londynu.
Niektórzy chcą szybkiego wyjazdu do zupełnie przebudowanego Teatru
Capitol do Wrocławia. Im więcej pomysłów zgłoszą koła – tym lepiej.
Komisja Międzyzakładowa skieruje do realizacji te mające największe
poparcie..
Numer zredagował Ludwik L., druk własny
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