
 
 

KRAJOWY ZJAZD 
DELEGATÓW 

W dniach 8-9 października w Bielsku-Białej obradował Krajowy Zjazd 
Delegatów – najwyższa władza NSZZ „Solidarność”. Na stanowisko 
Przewodniczącego Komisji Krajowej został ponownie wybrany Piotr Duda , 
który nie miał kontrkandydatów. Zjazd przyjął Uchwałę Programową 
(bardzo długą, można ją przeczytać na stronie Komisji Krajowej), wybrał też 
nową Komisję Krajową. Nasz Region reprezentują w niej Bogdan 
Orłowski  oraz Włodzimierz Broda . 

NADAL CHCEMY 
PODWYŻKI 

Prezydium KSOiW NSZZ "Solidarność" nie aprobuje zamrożenia 
wynagrodzeń nauczycieli w kolejnym już 2015 roku. Ostatnia 
waloryzacja płac pracowników pedagogicznych miała miejsce w 2012 
r. (..) 
Prezydium KSOiW NSZZ "Solidarność" zdecydowanie wyraża 
sprzeciw i dlatego zaostrza formy protestu. 

Szanowna Pani Minister , 
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się 
o pilne podjęcie sprawy zapewnienia koniecznych materiałów 
pomocniczych dla nauczycieli. Problem dotyczy m. in. nauczycieli klas 
I szkół podstawowych. Prawo oświatowe gwarantuje tego typu pomoc. 
(..) 
Uważamy, że należy zapewnić w budżetach szkół środki na ten cel, 
gdyż niedopuszczalne jest, aby dyrektorzy zobowiązywali nauczycieli 
do zakupu niezbędnych im materiałów dydaktycznych za prywatne 
pieniądze. 
W praktyce wielokrotnie dochodzi do zaniedbań w wyposażeniu 
nauczycielskich stanowisk pracy, nawet w podstawowe materiały 
biurowe, nie mówiąc o sprzęcie informatycznym i pomocach 
dydaktycznych. Skoro jednak wydawnictwom zabroniono doposażania 
szkół, czas na wywiązanie się organów prowadzących szkoły z 
realizacji obowiązującego prawa oświatowego. 
Zamieszczamy tylko małe fragmenty Oświadczenia w sprawie 
zamrożenia wynagrodzenia oraz listu w sprawie zapewnienia 
materiałów pomocniczych dla nauczycieli. Zachęcamy do lektury 
całości na stronie http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/   
   

 
Uroczysto ści powiatowe i miejskie z okazji Dnia Edukacji prze biegły jak zwykle uroczy ście i spokojnie. Wiele naszych kole żanek i kolegów 

odebrało nagrody i wyró żnienia, co starali śmy si ę uwieczni ć na zdjęciach.. 
 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 
Jak zwykle zamieszczamy niżej spis członków „Solidarności” Oświaty w 
Głogowie startujących w wyborach do różnych szczebli samorządu z różnych 
komitetów wyborczych. 
Do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego kandyduje Izabela Walasek  z 
Komitetu Prawa i Sprawiedliwości (lista nr 5, poz. Nr 6). 
Do Rady Powiatu Głogowskiego kandydują z KWW Jana Zubowskiego: 
Jan Rzepa , Mariola Hartman oraz Jolanta Peciak (wszyscy z okręgu nr 1) i 
Agnieszka Karwat  (okręg nr 3)  
Do Rady Powiatu Polkowickiego kandyduje z listy Prawa i Sprawiedliwości 
Maria Kowalczyk . 
Do Rady Miejskiej Głogowa kandydują z KWW Jana Zubowskiego: 
Jadwiga Nowak  (okręg nr 15) oraz Paweł Rząsa (okręg nr 11). 
„Solidarność” Oświaty w Głogowie nie popiera – jak zwykle - żadnego komitetu 
wyborczego. Publikując powyższą listę (dostarczoną przez koła) pomagamy 
zgodnie ze Statutem naszym członkom. 
Członkowie „Solidarności” z innych głogowskich organizacji kandydują również z 
list Platformy Obywatelskiej oraz KWW Rafaela Rokaszewicza. W całym 
naszym Regionie członkowie „Solidarności” startują z najróżniejszych komitetów 
wyborczych: od PiS do SLD. 
 

 

Tanie bilety dla członków 

 
na mecz piłki nożnej 

POLSKA – SZWAJCARIA 

Wrocław, stadion miejski 

Wtorek 18 listopada godz. 20.45 

Dojazd na własny koszt 

(można się umówić na wspólny dojazd) 

Bilety będą po 20 zł, trzeba je wpłacić 

Przewodniczącym Kół, którzy prześlą dane 

chętnych osób (imię, nazwisko, pesel) do biura. 

Termin: do 29 października 

 

GŁOGOWSKI nr 8 (170)    NSZZ 

BIULETYN   

 

OŚWIATY W GŁOGOWIE 22              PAŹDZIERNIKA              2014 


