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NOWE W POWIECIE GŁOGOWSKIM
4 lutego starosta Jarosław Dudkowiak zaprosił na konsultacje szefów obu oświatowych
związków oraz dyrektorów II LO i Technikum nr 6. Podczas spotkania przedstawił projekt
uruchomienia w II LO od 1.09.2015 oddziału mistrzostwa sportowego oraz jednoczesnego
połączenia obu szkół w zespół. Oddział ma ściągać wielu uczniów spoza powiatu, co może
pomóc całemu szkolnictwu ponadgimnazjalnemu w czasie niżu demograficznego.
Niepokojące dla oświaty publicznej są też zapowiedzi tworzenia szkół prywatnych.
Wywiązała się dyskusja, w której przewodniczący "Solidarności" oraz dyrektor II LO
skrytykowali ten projekt utworzenia zespołu szkół i umiejsowienia oddziału "sportowego" w II
LO wysuwając różne zarzuty. Nikt nie krytykował zamysłu powołania w ogóle oddziału
mistrzostwa sportowego. Starosta oznajmił, że zastanowi się nad tym oraz prosił o nie
ujawnianie tej dyskusji, ponieważ projekt był roboczy i będzie dalszy ciąg konsultacji.
Zebrani zgodzili się na to. 20 lutego odbyła się druga rozmowa. Tym razem oprócz
przewodniczącego "Solidarności" oraz prezes ZNP uczestniczyli dyrektorzy Zespołu Szkół
im. Wyżykowskiego oraz Technikum nr 6 i przedstawicielki klubów sportowych. Starosta
przedstawił nowy projekt, bowiem ze starego zrezygnowano po poprzedniej dyskusji. Nowy
projekt przewiduje utworzenie oddziału mistrzostwa sportowego w III LO oraz połączenie
ZSW z T 6. Jest to prawnie trudniejsze, zatem może być dokonane dopiero w roku 2016.
Zatem T nr 6 będzie jeszcze w najbliższym roku szkolnym funkcjonować jako samodzielna
szkoła. Starosta zadeklarował (razem z panią naczelnik, która uczestniczyła we wszystkich
spotkaniach), że dołoży wszelkich starań, by nikt nie stracił przy tym pracy. Pani dyrektor
ZSW oświadczyła, że nauczyciele jej szkoły w pełni się na to zgadzają. Starosta przybył na
posiedzenie rady pedagogicznej T nr 6 25 lutego, by wyjaśnić tę koncepcję i wysłuchać
uwag nauczycieli.

W rzeczowej dyskusji okazało się, że połączenie jest w
pełni popierane przez nauczycieli, domagali się tylko
(przy aktywnym wsparciu "S" i biernej postawie ZNP)
zgody na dwie klasy pierwsze od 1 września tego roku.
Za ważne uznano zapewnienie, że nauka w tych
budynkach będzie istnieć nadal w ramach ZSW.
Projekt został przedstawiony opinii publicznej na
konferencji prasowej 3 marca, na którą starosta
zaprosił wszystkie zainteresowane strony, w tym
szefów obu związków.
To bardzo dobry początek urzędowania nowego
starosty. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by
konsultowano ze związkami ważny projekt zmian na
początkowym, a nie końcowym etapie prac. Mało tego,
starosta wyciągnął wnioski z konsultacji i zaproponował
projekt dla powiatu trudniejszy, ale merytorycznie
bardziej zasadny i nie wywołujący konfliktów. Oba koła
"Solidarności" w zainteresowanych szkołach poparły
ten projekt. Godna poparcia jest też wola starosty
utrzymania budynków T nr 6. Do tej pory słyszeliśmy
tylko o projektach opuszczenia budynków szkół, żeby
"oszczędzać".
Ludwik Lehman

ROZMOWY W GŁOGOWIE

ROZMOWY W PRZEMKOWIE

27 lutego spotkaliśmy się z zastępcą prezydenta Głogowa Bożeną
Kowalczykowską. Zapowiedziała m.in., że w dwóch największych szkołach
(SP 10 i SP 12) będą 2 etaty pedagogów. Nie udało nam się dowiedzieć
niczego konkretnego w sprawie ewentualnej podwyżki. Na pytanie „dlaczego
miejska spółka tworzy piłkarską klasę w niepublicznej szkole?” odpowiedziała,
że decyzję podjął poprzedni szef Chrobrego 5 grudnia, kiedy „nas tu jeszcze
nie było”. Jednak nowy dyrektor klubu Zbigniew Prejs całkowicie popiera
umowę z prywatną szkołą (miedziowe.pl news z 9.03) o uruchomieniu
sześcioletniego oddziału piłkarskiego (gimnazjum plus liceum). „S”
reprezentowali: Jadwiga Nowak, Jolanta Peciak oraz Ludwik Lehman.

20 lutego nasza delegacja spotkała się z burmistrzem Przemkowa
Jerzym Szczupakiem. Rozmowa dotyczyła bardzo trudnych spraw
lecz mimo to przebiegała w dobrej szczerej atmosferze. Burmistrz
stwierdził m.in., że fatalna sytuacja finansowa gminy jest jeszcze
gorsza, niż ją przedstawiał poprzedni burmistrz. Mimo to nie
zamierza likwidować żadnej oświatowej placówki. Ma też zamiar w
pełni przestrzegać prawa. Umówiliśmy się na kolejne już bardziej
konkretne spotkanie. Naszą delegację stanowili: Danuta Cwen,
Jolanta Rekut, Gizela Smalec, Jadwiga Nowak oraz Ludwik
Lehman.

Rajd Dolnośląskiej Solidarności

KARKONOSZE - MAJÓWKA
1-3.05.2015 r.
CZYLI DLA KAŻDEGO
COŚ MIŁEGO
MIEJSCE:
Dolina Srebrnika-Karkonosze; przepiękna
okolica, ciekawe miejsca, duża ilość
szlaków turystycznych po polskiej i czeskiej
stronie.
NOCLEGI:
Ośrodek Srebrny Potok -Jarkowice (byłe
schronisko PTTK ; pokoje 2-4 osobowe
z łazienką lub łazienka wspólna na
korytarzu)
WYŻYWIENIE:
2-3 śniadania i 2-3 obiadokolacje (w
zależności
od
ilości
noclegów)
w piątek planujemy obiadokolację przy
grillu/ognisku z degustacją wspaniałego
piwa z Pivovaru Dobruska oraz wina z
Morav
(w cenie rajdu)
Koszt 160 zł (wersja dwóch noclegów),
zapisy u przewodniczących
kół do 20 marca!

W OBRONIE GIMNAZJÓW (tekst z bloga)
Gimnazja mają w Polsce całkiem sporo przeciwników. O ile się nie mylę, dwie największe
partie opozycyjne zapowiadają ich likwidację w przypadku dojścia do władzy. Mocno mnie
to niepokoi, by nie powiedzieć, że przeraża..
Dlaczego? Trzeba po kolei. Gimnazja – funkcjonujące od 1999 roku - są centralnym
punktem nowego systemu oświaty wprowadzonego przy pełnym poparciu NSZZ
„Solidarność”. Ich przeciwnicy mówią z reguły o potężnych problemach wychowawczych.
Uczniowie gimnazjów są bowiem w najgorszym wieku buzujących hormonów. Ten czynnik
raczej nie zależy od szczegółów systemu oświaty. Jednak wielu pedagogów uważa, że
konieczność szukania sobie nowego miejsca w nowym zespole przez trzynastolatków
dodatkowo wzmacnia negatywne aspekty wieku dojrzewania.
Z kolei niespodziewanego sojusznika znalazły gimnazja w.. OECD czyli organizacji
skupiającej najbardziej rozwinięte państwa świata. Konkretnie chodzi o międzynarodowe
bardzo poważne badania pod nazwą PISA. Badane są umiejętności i wiedza ważna z
perspektywy wyzwań, przed jakimi 15-latkowie staną w swym dorosłym życiu. W ciągu
ostatnich dziesięciu lat „postępy polskich uczniów są imponujące!” Można o tym
przeczytać szerzej choćby w Wikipedii pl.wikipedia.org/wiki/PISA_(badanie)). Te
rzeczywiście wspaniałe wyniki polskich gimnazjalistów są zdecydowanym, bo
obiektywnym, potwierdzeniem, że reforma edukacji przyniosła piękne owoce.
Jeśli ktoś chce teraz tę reformę zupełnie odwrócić – powinien najpierw przedstawić
podobnie rzetelny raport, który by uzasadniał likwidację gimnazjów. Nic mi o takim raporcie
nie wiadomo. Argumenty wychowawcze opisane na początku są słabe i subiektywne. Poza
tym ich autorzy zapomnieli chyba o jednym z powodów do utworzenia gimnazjów. Otóż
twórcy reformy pragnęli oddzielić nastolatków burzliwie wchodzących w wiek dojrzewania
od małych dzieci. Co teraz krytycy chcą zrobić? Czy rzeczywiście chcą, by młodociani
przestępcy i narkomani (którzy niestety zdarzają się w gimnazjach) dzielili wspólne
korytarze i toalety z dziećmi nauczania początkowego? Być może przedłużenie szkoły
podstawowej zmniejszyłoby trochę „gimnazjalną” patologię, ale nieuchronnie zwiększyłoby
demoralizację całkiem małych dzieci!
Czy warto robić potężną i bardzo kosztowną reformę oświaty mając tak wątłe i wątpliwe
podstawy? Wszak „nie zmienia się drużyny, która wygrywa”. Prawdziwym przerażeniem
napawa mnie lekkomyślność polityków, którzy, ot tak sobie, chcą rozwalić to, co inni z
takim trudem zbudowali. Edukacja wymaga spokoju, spokoju i jeszcze raz spokoju. Jedna
reforma w pokoleniu całkowicie wystarcza. Sądzę, że Sekcja Krajowa Oświaty powinna
zabrać głos w tej sprawie i zdecydowanie bronić może najważniejszej polskiej reformy
ostatnich dwudziestu lat. Reformy, której jest współautorem i z której powinna być dumna!
Ludwik Lehman
Więcej tekstów można poczytać na blogu http://solidarnosc.wroc.pl/blog/

WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI
W tabeli podano średnie
Płaca
Poziom
Powiat
Miasto
Jerzma
rzeczywiste wynagrodzenia
Przemków
Kotla
Pęcław
ustawo
Awansu
Głogowski
Głogów
nowa
nauczycieli według grup
wa
awansu zawodowego w
2727
2701
3121
2614
2945
poszczególnych organach
stażysta
2718
2705
(2810)
(2808)
(2855)
(3044)
(3358)
prowadzących. Dla porównania
podano również minimalne
kontrakto
3590
3296
3186
2990
3351
wynagrodzenie średnie
3017
3035
wy
(3497)
(3219)
(3159)
(3059)
(3412)
wynikające z ustawy. Na górze
komórki podano
Mianowa
4147
3891
3991
3901
4391
wynagrodzenie średnie z roku
3913
4293
ny
(4231)
(3872)
(3796)
(3647)
(4600)
2014, na dole w nawiasach z
roku 2013. To już kolejny rok
bez podwyżki, co niestety
Dyplomo
5345
5207
5004
5035
5602
5000
5017
widać.. Niektóre samorządy
wany
(5320)
(5176)
(4803)
(5060)
(5541)
(np. Głogów, Kotla) musiały
Uwaga! W tabeli są płace brutto ze wszystkimi dodatkami w tym z trzynastką.
płacić wyrównanie.
W placówkach powiatowych w roku szkolnym 2014/2015 ubyło etatów (w Tabelę z poprzedniego roku można zobaczyć w Biuletynie nr 165
stosunku do poprzedniego roku szkolnego) z 497 na 486, w placówkach (www.solglo.idsl.pl dział ARCHIWUM). Warto takie dane publikować,
miejskich przybyło z 689 na 699, w Przemkowie ubyło ze 101 na 100, bo niewiedza w temacie „nauczycielskie płace” jest żenująca. Ostatni
przybyło w Kotli z 44 na 45, w Jerzmanowej z 54 na 62, w Pęcławiu było przykład to artykuł we wrocławskim dodatku Gazety Wyborczej z 13
nadal 21 (wszystkie liczby w zaokrągleniu do pełnych etatów).
marca. Więcej na blogu http://solidarnosc.wroc.pl/blog/

ŚWIETNE SZKOLENIE
W sobotę 28 lutego odbyło się w Głogowie
długo oczekiwane 8-godzinne szkolenie dla
przewodniczących kół. Prowadził je wybitny
prawnik związkowy z Wrocławia – Sławomir
Poświstak
(na
zdjęciu
z
prawej).
Osiemnastu uczestników zdecydowanie
pogłębiło wiedzę z zakresu prawa pracy,
szczególnie w dziedzinie oświaty, w której
prowadzący orientuje się znakomicie.
Serdeczne
podziękowania
kierujemy
zarówno do pana Sławomira jak też do
działaczy Regionu Dolny Śląsk, dzięki
którym to szkolenie mogło w ogóle się
odbyć!

List Otwarty do Starosty
Głogowskiego i Prezydenta Głogowa
Każde miasto, żeby się rozwijać, musi przyciągać do siebie ludzi:
przedsiębiorców, turystów, uczniów i studentów. Głogów jest dużym
ośrodkiem edukacji o randze znacznie wykraczającej poza Powiat
Głogowski. Żeby utrzymać nadal rozbudowaną sieć głogowskiej edukacji i
żeby całe miasto mogło się rozwijać, należy wzmóc działania promujące
głogowskie szkoły w okolicznych ośrodkach. Powiat Głogowski powinien
mocno promować głogowskie szkoły ponadgimnazjalne. Corocznie
opracowywany – zresztą bardzo dobry - informator już nie wystarczy.
Promocja powinna być bardziej wielotorowa. Z kolei Miasto mogłoby na
przykład przygotować oferty jednodniowych wycieczek do Głogowa dla szkół
podstawowych z gmin i powiatów ościennych. W mieście już jest
wystarczająca do tego baza edukacyjna i kulturalna. Zamek, wieża
ratuszowa, skansen, obserwatorium astronomiczne – to niektóre elementy
warte wykorzystania. Do tego na przykład rejs statkiem i wycieczka może
być bardzo udana. Trzeba tylko oferować przygotowane całościowe
propozycje, by ułatwić nauczycielom wybór i zachęcić do korzystania z tych
możliwości.
Szczególnie ważnym i ciekawym elementem „dopinającym”
głogowską edukację byłoby utworzenie „interaktywnego ośrodka nauk
ścisłych”. To nazwa robocza, chodzi o takie „powiatowe centrum nauki
Kopernik”. Służyłoby ono przede wszystkim głogowskim uczniom, ale
jednocześnie byłoby magnesem przyciągającym edukacyjne wycieczki do
naszego miasta z bliższej i dalszej okolicy. Wbrew pozorom nie trzeba na ten
cel milionów złotych. Na przykład gotowy od lat plan utworzenia takiego
ośrodka z pomocą niewielkich środków jest zamieszczony na stronie
http://obserwatorium.lo2.pl/planetarium.htm. Trzeba go tylko trochę
uaktualnić. Rzecz jasna, gdyby się udało pozyskać na ten cel środki
zewnętrzne, można wybudować ośrodek na znacznie większą skalę.
W Polsce rozwijają się te miasta, których władze potrafią patrzeć
co najmniej na 10-20 lat do przodu. W Głogowie w ciągu ostatnich lat
głównie administrowano teraźniejszością. Pora spojrzeć odważnie w
przyszłość. Jeszcze jest czas, ale mamy go coraz mniej. Nie traćmy tego
czasu.
Ludwik Lehman

NOWA PANI NACZELNIK
Beata Stachak – dyrektorka niepublicznego przedszkola „Promyk”, a
zarazem przewodnicząca Rady Gminy Żukowice – została
Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Głogowie.

KONKURS
28 lutego 2015 r. we Wrocławiu odbył się etap międzypowiatowy
konkursu "Od Solidarności do III Rzeczypospolitej" do finału
wojewódzkiego awansowała drużyna Gimnazjum nr 1 w Głogowie w
składzie Magdalena Idkowiak, Adam Bock i Robert Petecki. Tematyka
konkursu obejmuje okres historii Polski w latach 1956-2005, ze
szczególnym uwzględnieniem historii NSZZ Solidarność i ludzi z nim
związanych. Finał odbędzie się 28 marca, trzymamy kciuki za
gimnazjalistów z jedynki.

zaprasza swoich członków i sympatyków do

Piwnicy Artystycznej
pod Świętym Mikołajem
w sobotę 28 marca od godz. 18 na

WSPÓLNE ŚPIEWANIE
piosenek z krainy łagodności.
Śpiewniki, gitary oraz inne instrumenty
mile widziane i słyszane!
Imprezę prowadzi Przewodniczący :)
Numer zredagował LL
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