DOBRE ŚWIĘTA W PRZEMKOWIE
W Przemkowie nauczyciele zrzeszeni w NSZZ „Solidarność”
musieli długo walczyć, by wypłacono im należne pieniądze z
funduszu socjalnego. Szczególnie poszkodowani byli
pracownicy Zespołu Szkół, którzy nie otrzymali w ogóle tzw.
wczasów pod gruszą. Pierwszą część długich starań opisała
Przewodnicząca Koła w Zespole Szkół w Przemkowie Gizela
Smalec w nr 7 Biuletynu z zeszłego roku (tekst „Wszystkiemu
przydatna jest pora”). Dalszy ciąg nastąpił w grudniu.
Najpierw z inicjatywy członków Związku odbyło się specjalne
spotkanie z Burmistrzem Stanisławem Pępkowskim, na
które licznie przybyli pracownicy oświaty oraz przyjechał z
Głogowa Przewodniczący Komisji. Burmistrz obiecał (nie po
raz pierwszy), że jeszcze w grudniu wypłacone zostaną
świadczenia tradycyjnie przyznawane przed Świętami.

Niestrudzona Przewodnicząca Koła zorganizowała, po uprzednich uzgodnieniach z
członkami Związku i niezrzeszonymi pracownikami, specjalnie tej sprawie
poświęcone spotkanie, które odbyło się w trakcie zebrania Komisji Gospodarczej
Rady Miejskiej (za zgodą jej Przewodniczącego Stanisława Mazurka) z udziałem
Burmistrza, Skarbnika Gminy i Radnych: Pani Heleny Krupskiej i Pana Zdzisława
Janisio. Znów licznie stawili się pracownicy oraz dwoje Wiceprzewodniczących KM z
Głogowa. Tym razem Pani Skarbnik Ewa Staniszewska zadeklarowała, że wszystkie
zaległości z funduszu socjalnego zostaną przelane na konta szkół do Świąt Bożego
Narodzenia. I to słowo zostało dotrzymane!
Pracownicy Oświaty w Przemkowie odnieśli duży sukces. Potrafili się
zorganizować w Związku, a potem cierpliwie i skutecznie walczyć o swoje prawa.
Jednak sprawa ma bardzo smutne podłoże. Dlaczego tyle wysiłku i uporu trzeba, by
wywalczyć zwykłe przestrzeganie prawa?
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SPOTKANIE
OPŁATKOWE
6 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie
opłatkowe
zorganizowane
przez
Duszpasterstwo Pracowników Oświaty oraz
po raz pierwszy w tym roku Duszpasterstwo
Akademickie. Spotkanie rozpoczęła uroczysta
Msza św., której przewodniczył ksiądz Biskup
Tadeusz
Lityński,
sprawiając
swoim
przybyciem miłą niespodziankę. Następnie
duszpasterze ks. Radosław Szymański
(duszpasterz pracowników oświaty) i ks.
Marcin Marciniak (duszpasterz akademicki)
zaprosili na wspólną agapę, w przygotowaniu
której, jak co roku, pomogły związki zawodowe
NSZZ "Solidarność" i ZNP zapewniając owoce
oraz napoje. Po złożeniu życzeń przez
księdza Biskupa oraz duszpasterzy, wszyscy
tradycyjnie połamali się opłatkiem, a później
kolędowali i biesiadowali przy pysznie
zastawionych stołach. :-)
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13 GRUDNIA
ROKU
PAMIĘTNEGO

Kolejna 32 już rocznica wprowadzenia stanu wojennego nie była w
Głogowie obchodzona wspólnie. Region zamówił Mszę Świętą w
intencji ofiar na dzień 15 grudnia. Marcin Marciszak inicjator akcji
„Godzina dla Polski” zaprosił mieszkańców na dzień 13 grudnia pod
pomnik ofiar ku czci ofiar totalitaryzmu na spontaniczne obchody.
Wiodącą rolę w tej spontaniczności odegrał Jan Rzepa (na zdjęciu z
prawej), a nasza delegacja z kwiatami była chyba jedyną z NSZZ
„Solidarność”. Obecny był też prezydent miasta Jan Zubowski oraz
działacze „Solidarności” z lat osiemdziesiątych.
Wieczorem odbył się marsz ulicami miasta pod hasłem – „Idzie
głogowska antykomuna” zakończony Mszą Świętą w intencji ofiar
stanu wojennego.

ŚWIATEŁKO W TUNELU
Wszyscy już od dłuższego czasu przestaliśmy marzyć o podwyżkach.
Świat kręci się zupełnie w inną stronę. Zamiast pieniędzy – szkolenia,
darmowa praca po godzinach (karciane), papiery do wypełnienia. Tak
jesteśmy popędzani, że nie mamy czasu na refleksję. Komu właściwie
zależy na zadowolonym nauczycielu? Ma być zapracowany, pokorny i
dziękować rodzicom, że jeszcze go tolerują, a władzy kłaniać się nisko.
Jednak istnieje takie miejsce na ziemi, gdzie jak mówi poeta „cytryna
dojrzewa, pomarańcz blask zielone złoci drzewa”. I dojrzał nam taki
owocek w gminie Kotla. Tu władze postanowiły podnieść nauczycielom
dodatek za wychowawstwo z 45 zł na 100 zł oraz dyrektorom funkcyjny
o 300 zł. Po wielu latach nauczyciele w Kotli doczekali się wreszcie
podwyżek, czego nie można powiedzieć o nauczycielach z Przemkowa.
Tam o „dojrzewaniu” jakichkolwiek owoców nie ma nawet co marzyć
przez najbliższe 50 lat. Przemkowscy nauczyciele musieli kilkakrotnie
(tłumnie) pojawić się w urzędzie, aby wymusić na burmistrzu
wypłacenie zaległego funduszu socjalnego. A co z naszymi głogowskimi
władzami? Czy pomysł, aby podnieść nauczycielskie dodatki mieści im
się w głowie?
A może „dojrzeją jakieś owoce” w umysłach naszych radnych? Wybory
już coraz bliżej.
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Od redakcji: co zamierzają w sprawie podwyżek w tym roku władze
Powiatu i Miasta Głogowa, o tym w najbliższym numerze..

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
Organizujemy wyjście zbiorowe na koncert tego lubianego zespołu w
Głogowie w Miejskim Ośrodku Kultury w niedzielę 9 lutego.
Zarezerwowaliśmy wstępnie 60 biletów po 60 zł. Komisja
Międzyzakładowa rozstrzygnie 16 stycznia, czy i jakie ewentualnie
będzie dofinansowanie Związku.

WYBORY WYBORY !!
Przypominamy, że wybory w kołach muszą się odbyć do 14 lutego!!
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