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SPOTKANIE Z POSŁEM
Głogów

Oświaty

W czwartek 9 lutego odbyło się w gościnnym jak zwykle Głogowskim Centrum Kształcenia
Praktycznego spotkanie z posłem na Sejm Janem Zubowskim. Spotkanie było
zorganizowane przez nas dla wszystkich chętnych, Ŝeby mogli porozmawiać z „naszym”
posłem i uzyskać ze źródła informacje o ostatnich wydarzeniach i planowanych
działaniach partii rządzącej. Jan Zubowski wytłumaczył na wstępie, dlaczego – mimo
naszej prośby – nie pracuje w Komisji Edukacji. KaŜdy z posłów moŜe zgłosić chęć pracy
w 2 komisjach. PiS miał 13 miejsc w Komisji Edukacji, a zgłosiło się prawie 40 chętnych!
„KaŜdy z nas musiał wpisać w ankiecie klubowej 2 komisje pierwszego wyboru i 2
drugiego wyboru. Wpisałem komisję Edukacji i Komisję Skarbu Państwa, a w drugiej
kolejności Komisję do spraw Kontroli Państwowej i Komisję Gospodarki. Z naszego
regionu w Komisji Edukacji jest koleŜanka Ela Witek z Jawora i Wasze wnioski mogę jej
przekazywać.” Wyjaśnienia posła dotyczące fiaska koalicji z PO i podpisania paktu z
Samoobroną wywołały dość burzliwą dyskusję. Jeden z uczestników był „zdruzgotany”
grami sejmowymi Jarosława Kaczyńskiego, inny określił pakt z Lepperem jako „nóŜ w
plecy”. Jednak zdecydowanie dominowało pozytywne nastawienie wobec PiS-u.
DuŜo czasu poświęcono sprawom oświaty. Poseł stwierdził, Ŝe choć w Sejmie jest duŜo
nauczycieli, to jednak najwięcej jest byłych samorządowców, którzy są do oświaty, a
zwłaszcza do nauczycieli, nastawieni negatywnie. Zebrani wyraŜali obawy o to, co będzie
w nowej przewidywanej ustawie o edukacji narodowej, która ma zawrzeć to, co w tej chwili
jest w Karcie Nauczyciela i Ustawie o Systemie Oświaty. Jan Zubowski stwierdził, Ŝe w tej
sprawie nie ma jeszcze Ŝadnych konkretów. Natomiast planowana jest reorganizacja
nadzoru pedagogicznego. Zamiast dotychczasowych delegatur mają powstać w miastach
powiatowych „inspektoraty”. Chodzi o to, by wizytatorzy byli bliŜej nadzorowanych
placówek. Ten projekt wywołał mieszane reakcje zebranych.

Pod koniec spotkania udało się przejść do spraw
lokalnych. Jan Zubowski oznajmił, iŜ wkrótce / 13.02/
zostanie Pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości w
Głogowie. Posypały się zatem pytania o prawicowego
kandydata na prezydenta miasta i o to, jaki będzie w
części oświatowej program wyborczy głogowskiej
prawicy. Jedno z pytań dotyczyło propozycji połączenia
powiatowej i miejskiej oświaty pod jednym zarządem.
Zebrani chcieli wiedzieć, czy prawica jest gotowa
zrealizować ten pomysł rzucony przez obecnego
prezydenta. Jan Zubowski odparł, Ŝe to był raczej chwyt
wyborczy. Dodał teŜ, Ŝe jest w sejmie opracowywany
projekt ustawy, która umoŜliwi miastom „prezydenckim”
utworzenie powiatów grodzkich tak jak dotąd jest w
obecnych i byłych miastach wojewódzkich. Ten projekt
bardzo spodobał się uczestnikom!
Na końcu Jan Zubowski zadeklarował pomoc
wszystkim, którzy chcieliby zorganizować wycieczkę do
Sejmu. Stwierdził teŜ, Ŝe pozostaje członkiem
„Solidarności” Oświaty w Głogowie. Wyraził teŜ
gotowość do odbycia kolejnych podobnych spotkań z
wszystkimi chętnymi. Całe spotkanie przebiegło – mimo
kontrowersyjności poruszanych spraw – w bardzo
rzeczowej i miłej atmosferze. Uczestniczyło w nim 12
osób.

TO OSTATNIE ZEBRANIE

1% CZY 2% W POWIECIE?

15 lutego w KLUBIE NAUCZYCIELA odbyło się ostatnie
zebranie Komisji Międzyzakładowej w tej kadencji. Komisja
ustaliła między innymi zasady finansowania naszego
pierwszego RAJDU DO SAMOTNI [ogłoszenie na drugiej
stronie]. NajwaŜniejszą decyzją było ustalenie daty i miejsca
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów, naszej najwyŜszej,
stanowiącej władzy, która dokona podsumowania ostatniej
kadencji oraz wybierze nowe władze. MoŜemy zatem ogłosić,
co następuje:

Komisja Międzyzakładowa 10 stycznia uznała, Ŝe skoro władze powiatu chcą dać
wszystkim pracownikom w podległych sobie instytucjach 6% podwyŜki w tym roku, to
utrzymanie 1% dodatku motywacyjnego byłoby skandalem. W imieniu Komisji
poniŜsze pismo w tej sprawie do Zarządu Powiatu wystosował Przewodniczący:
Nasz Związek – rozumiejąc trudną sytuację finansową Powiatu Głogowskiego –
zgodził się podczas negocjacji regulaminów płacowych dla nauczycieli na 2006 rok,
Ŝe dodatek motywacyjny wzrośnie średnio do 2%, o ile subwencja oświatowa będzie
wyŜsza od prognozowanej. Jednak wkrótce po zakończeniu negocjacji media
poinformowały o niespodziewanej duŜej nadwyŜce budŜetowej Powiatu
Głogowskiego na 2005 rok i o zamiarach Zarządu Powiatu podniesienia płac w
placówkach nie oświatowych prowadzonych przez Powiat Głogowski o 6%.
W tej zmienionej sytuacji NSZZ „Solidarność” domaga się zdecydowanie
podwyŜszenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli przynajmniej do poziomu 2%, i
to bez warunku dotyczącego wzrostu subwencji. Dodatek ten wypłacany w wysokości
1% jest doprawdy Ŝenujący i w istocie antymotywacyjny. Dla środowiska
oświatowego niezrozumiałe i oburzające są plany przewidujące, Ŝe nauczyciele
dostaną w tym roku trzykrotnie niŜsze podwyŜki od pracowników spoza oświaty!
Oczekujemy teŜ pisemnego wyjaśnienia, skąd się wzięła tak duŜa nadwyŜka w
budŜecie Powiatu Głogowskiego i czy nie ma w niej środków z subwencji oświatowej.
Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” w Głogowie liczy, Ŝe ten nasz postulat ze względu na ogromne
znaczenie edukacji i lepszą sytuację finansową Powiatu Głogowskiego znajdzie
zrozumienie i zostanie zrealizowany dla najgłębiej pojmowanego dobra naszego
środowiska.
Od ponad miesiąca trwają nasze starania o podwyŜszenie dodatku motywacyjnego.
PowyŜsze pismo zostało dostarczone wszystkim radnym Rady Powiatu. Wsparcie
zadeklarował Antoni Krechowiec. Przewodniczący L. Lehman dwukrotnie
rozmawiał na ten temat zarówno z ElŜbietą Urbanowicz-PrzysięŜną jak i Markiem
Rychlikiem. Oboje deklarują dobrą wolę do załatwienia tej sprawy, ale decyzji wciąŜ
nie ma! Podobno wciąŜ nie jest znana ostateczna wielkość tegorocznej subwencji..
Lepsze wieści dla pracowników administracji i obsługi (w powiecie). PodwyŜka
wyniesie dla nich 6% mimo zapowiadanych 4%.

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów
odbędzie się w auli I LO w Głogowie
22 marca od godz. 10.
Delegaci zostaną zwolnieni na ten dzień
z pracy zgodnie z Ustawą o Związkach
Zawodowych
Zaproszeni są jako goście wszyscy
dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek
oświatowych naleŜący do
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
***
Rodzinna impreza feryjna w OK Parku była jak zwykle udana
i stała się juŜ tradycją naszej organizacji związkowej.
Szczególne podziękowania dla Janusza Lecieja i Mariusza
Michnikowskiego.
***
Radny miejski i zarazem członek „S” Roman Bochanysz
uruchomił własną ciekawą stronę internetową, na której
moŜna znaleźć wiele aktualnych „miejskich” wiadomości i
podyskutować na ich temat. Adres: http://bochanysz.pl

