
 

KARTY ZOSTAŁY ROZDANE! 

 

Uwaga ! Uwaga ! 
Basen w Gimnazjum nr 5  

czeka na członków Solidarności Oświaty 

w kaŜdy wtorek w godzinach od 18 do 19 

wstęp wolny  

za okazaniem legitymacji związkowej 

 

KANDYDATKA DO SEJMU RP 
Ewa Drozd  – Głogowianka, lat 44, męŜatka, mąŜ Roman, dwoje dzieci: Estera i Krzyś. 
Wykształcenie wyŜsze pedagogiczne. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 20 z 
oddziałami integracyjnymi, których jest inicjatorem. 
Działaczka „Solidarności” oświatowej od lat 80-tych. WspółzałoŜycielka stowarzyszenia na 
rzecz dzieci niepełnosprawnych „DAJMY DZIECIOM NADZIEJĘ”. Przewodnicząca PO w 
Głogowie, członek zarządu dolnośląskiego oraz członek krajowej komisji rewizyjnej 
Platformy Obywatelskiej RP. 

- zadbam o zagospodarowanie terenów pod inwestycje 
- dąŜyć będę do wyrównania szans edukacyjnych i 
tworzenia miejsc pracy dla młodych 
- dołoŜę starań by szpitale były nowoczesne, z dobrze 
opłacaną kadrą i zadowolonym pacjentami 
- poprę działania na rzecz rolnictwa 
- przybliŜę władzę do zwykłego człowieka dając mu 
poczucie bezpieczeństwa i wiarę w podstawowej 
wartości 
Serdeczne pozdrawiam 
Ewa Drozd 
 
PS BIULETYN tradycyjnie przedstawia członków 
Solidarności Oświaty w Głogowie startujących w 
wyborach, obojętnie, jaką partię reprezentują. 

IMPREZOWY WRZESIEŃ 
Wrzesień był bardzo obfity w imprezy związkowe, mimo to chętnych nie brakowało. Udany 
był III Rajd Solidarno ści , tym razem na Szrenicę (zdjęcie na poprzedniej stronie). Udany 
był takŜe wyjazd – w tym samym czasie – na Święto Miodu do Przemkowa.  
Trafione było teŜ wspólne wyjście do kina na KATYŃ. Członkowie Związku płacili za bilet 
tylko 5 zł. Skorzystało z tej oferty 125 osób. 
Natomiast nie odbyła się lipcowa WIELKA WYPRAWA NA KRESY, poniewaŜ zgłosiło się 
zbyt mało chętnych! Jest propozycja, by ją zorganizować w lutym, w czasie ferii zimowych. 
Czekamy na opinię w tej sprawie.. 

JAK NAS WIDZ Ą 
Według wrześniowych badań GUS działalność NSZZ „Solidarność” dobrze ocenia 32% 
obywateli. To wzrost od maja o 6%, a zarazem najlepszy wynik od 10 lat. OPZZ jest 
dobrze oceniane przez 22% respondentów i równieŜ zanotowało wzrost poparcia. 29% 
Polaków źle ocenia nasz Związek. Dla porównania przypomnijmy, Ŝe np w lutym 2005 
tylko 21% oceniało nas dobrze, a aŜ 48% - źle.  
Większe od przeciętnego poparcie ma Solidarność wśród respondentów młodych i tuŜ 
przed emeryturą, w wielkich miastach i w grupach dobrze zarabiających. Lepiej nas widzą 
męŜczyźni niŜ kobiety. Dobrze nas ocenia 43% zwolenników prawicy, 32% wyborców 
nastawianych centrowo oraz 28% popierających lewicę. 
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NSZZ  

Na zebraniu Komisji Międzyzakładowej19 września zostały rozdane karty rabatowe TWÓJ 
PARTNER. Jest to program uruchomiony przez nasz Region Zagłębie Miedziowe m.in. na nasz 
wniosek sprzed 2 lat. KaŜdy członek Solidarności Oświaty w Głogowie taką kartę otrzyma 
(większość juŜ ją ma), co nie znaczy, Ŝe otrzyma ją zaraz po zapisaniu się, bo karty będą 
wydawane raz na rok. Obok lista głogowskich sklepów honorujących juŜ tę kartę. Powtarzamy ją z 
poprzedniego BIULETYNU. KaŜdy otrzyma jeszcze kolorową broszurkę z pełną listą wszystkich 
sklepów i punktów usługowych w naszych regionie udzielających zniŜkę na tę kartę. Ta lista jest 
zbyt obszerna, by ją drukować w BIULETYNIE, jest dostępna w Internecie (są linki z naszej strony 
www.solidglogow.republika.pl . 
Zachęcamy placówki handlowe i usługowe jeszcze nieuczestniczące w programie TWÓJ PARTNER 
do przystąpienia do niego. Program jest otwarty! 
Członkowie NSZZ „Solidarność” otrzymają jeszcze jedną kartę rabatową GROSIK o charakterze 
ogólnopolskim. W naszym regionie jeszcze jej nie ma, lecz z pewnością będzie. Szczegóły takŜe 
dostępne na naszej stronie. 

NiŜej awers i rewers karty rabatowej Solidarno ść TWÓJ PARTNER 

 NiŜej lista sklepów głogowskich udzielających 
zniŜek członkom NSZZ „Solidarność” 
posiadającym kartę TWÓJ PARTNER 

Bricomarche 5% 
Intermarche 3% 

Mercus 3% 
Centrum Z-a Budownictwa 3% 

Arcon (Głogów, Przemków) 
Auto Perfect 10% - 5% 
Salon Meblowy Vox 5% 

Perfumeria Rajska 5-10% 
Apteka Rajska 5% 

Big Star 5% 
RTV AGD GAMMA 5% 
a to dopiero pocz ątek!  

 
 

 


