TWÓJ PARTNER GROSIK
PowyŜszy tytuł to zbitka dwóch programów wprowadzania
kart rabatowych dla członków NSZZ „Solidarność”. Kartę
rabatową GROSIK wymyślił i wprowadził kilka lat temu
Region Podbeskidzie. Członkowie Związku z tego regionu
mają róŜne zniŜki w wielu punktach handlowych i usługowych
po okazaniu karty GROSIK. Po kilku latach rozwaŜań, czy to
rozwiązanie dobre dla całego Związku – niektórzy twierdzili,
Ŝe to niewłaściwy
sposób „kupowania”
nowych członków –
Komisja
Krajowa
przyjęła
ten
program i powołała
specjalną spółkę do
jego realizacji. Wzór
karty
został
zastrzeŜony. Awers
wygląda jak obok.
Wszystkie sklepy i punkty usługowe w całej Polsce, które
będą udzielać zniŜek posiadaczom tej karty, będą miały
specjalną naklejkę jak na obrazku poniŜej. Spółka dopiero

wystartowała, więc jeszcze nie wiadomo, gdzie Karta Grosik
będzie honorowana i jakiej wysokości będą zniŜki. Wiadomo,
Ŝe bardzo zaawansowane są rozmowy z PKN ORLEN. Kartę
tę wprowadził juŜ sąsiedni Region Dolny Śląsk nie czekając
na rozruch spółki i umawiając się bezpośrednio z Regionem
Podbeskidzie. Na naszej stronie w dziale KARTA GROSIK
jest link do szczegółowych informacji o ulgach, jakie we
Wrocławiu juŜ są dostępne dla posiadaczy tej karty.

INTERTRANS i NSZZ
zapraszają na

WIELKĄ WYPRAWĘ
NA KRESY
Komańcza, Drohobycz,
Czerniowce, Chocim, śwaniec,
Okopy Św. Trójcy, Kamieniec
Podolski, ZbaraŜ,
Poczajów, Lwów, Zamość,
Kazimierz Dolny
5 – 10 lipca, całkowity koszt
ok. 550 zł
Szczegóły lada dzień
na naszej stronie oraz u
Przewodniczących Kół lub w biurze
podróŜy INTERTRANS
Wyjazd nie tylko dla członków Związku!

I tu mamy dla członków Solidarności Oświaty w Głogowie dwie informacje.
Dobrą i złą. Zła to ta, Ŝe w naszym Regionie Zagłębie Miedziowe jeszcze tej karty
nie ma i nie wiadomo, kiedy będzie. Tak samo jest zresztą w prawie wszystkich
regionach. Dobra to ta, Ŝe nasz Region nie czekając na inicjatywę krajową sam
przystąpił juŜ wcześniej do opracowania własnej karty rabatowej TWÓJ
PARTNER. Zaczęła to robić (i robi nadal) Komisja z Volkswagena w
Polkowicach), dlatego najwięcej placówek honorujących tę kartę jest w
Polkowicach.
Osoba,
która
jest
zatrudniona specjalnie w celu wdraŜania
programu,
właśnie
„penetruje”
głogowskie placówki. JuŜ wszedł do
programu
TWÓJ
PARTNER
supermarket INTERMARCHE. Od nas
samych teŜ zaleŜy, ile głogowskich
placówek handlowo-usługowych będzie
nam udzielać zniŜek. Propagujmy ten
program wśród znajomych handlowców!
Przystąpienie
do
programu
jest
bezpłatne. Przedsiębiorca daje zniŜkę posiadaczom karty TWÓJ PARTNER w
wysokości, którą sam określi. W zamian za to moŜe być pewny, Ŝe będzie mieć
więcej klientów. W samym Głogowie mieszka około 2000 członków Solidarności
(a jeszcze są ich rodziny).
Komisja Międzyzakładowa uchwaliła 24 maja (patrz poprzednia strona)
wykupienie tej karty dla wszystkich członków Solidarności Oświaty w Głogowie.
Karta jest waŜna jeden rok i kosztuje 2 zł. Prawdopodobnie juŜ we wrześniu kaŜdy
nasz członek dostanie taką kartę wraz z broszurą wymieniającą wszystkie punkty
oferujące zniŜkę.
Jeszcze za wcześnie mówić o tym, kiedy dostaniemy drugą kartę GROSIK i czy w
przyszłości regionalna karta zostanie „wchłonięta” przez ogólnopolską czy teŜ nie.
Decyzję podejmie (pewnie nieprędko) Zarząd Regionu.

Przewodniczący głogowskich Komisji NSZZ „Solidarność” na zebraniu w biurze
Oddziału Zarządu Regionu w Głogowie (drugi z prawej Wiceprzewodniczacy
Zarządu Regionu Jerzy Morawski.

ZMIANY W KASIE
W dniu 26 kwietnia odbyło się walne zebranie członków Kasy Zapomogowo PoŜyczkowej i
jak zwykle wszystko przebiegło sprawnie. PoŜegnano wieloletnią Przewodniczącą Zarządu
Kasy Panią Antoninę Woźniak.(na zdjęciu obok). Były kwiaty, podziękowania i łzy. My ze
swej strony teŜ dziękujemy Pani Antoninie i innym osobom działającym społecznie w
Zarządzie oraz oczywiście naszemu związkowcowi, który dzielnie
nas reprezentuje - Januszowi Leciejowi.
W tym roku poŜegnano takŜe wieloletnią pracownicę kasy Panią
Stobryń Bronisławę, która odeszła na emeryturę. Władze
Starostwa wsparły naszą Kasę zakupując komputer oraz specjalny
program do prowadzenia księgowości.
Nie musimy się martwić o kondycję Kasy – ilość członków to ok.
1400 osób, wysokość poŜyczki to 3 razy wkład (maksymalna 12
tys. zł) spłacana w 36 ratach. Więcej informacji moŜna uzyskać w
regulaminie lub od pracownicy kasy.
Podczas zebrania wybrano nowy Zarząd, i tak:
Przewodnicząca – Kutyła Henryka, Wice to Panie Adamiec
Barbara i Chodor Lidia, skarbnik – Konarska Krystyna,
Sekretarze – Panie Szędzielosz Irena i Stodulska GraŜyna,
pozostałe osoby to członkowie zarządu – Kasprzyk Jadwiga,
Rutkiewicz Małgorzata i Niemiec Eugeniusz.
J.N.

www.solidglogow.republika.pl
Warto tam zajrzeć! I zerkać często!
DuŜo się zmieniło! I wciąŜ będzie się zmieniać!
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