Drogie Koleżanki i Koledzy,

INFO - SERWIS
czerwiec 2011 (22)
OM NSZZ ‘’Solidarność‘’
w Volkswagen Poznań

informujemy, iż w dniu 2 lipca br. na
Stadionie Miejskim „Lechia” w Kostrzynie
Wlkp. odbędzie się Turniej piłki nożnej o
Puchar Komisji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” w VWP.
W zawodach mogą brać udział tylko
Członkowie Związku, a wszystkich zainteresowanych prosimy o zapisywanie się
w dniach 7 - 28 czerwca br. w biurze
Związku w Zakładzie nr 1 oraz pod nr tel.
(61) 887 20 54, wew. 2054.
Redakcja

Zasiłki statutowe
Przypominamy, iż Członkom Związku
przysługuje zasiłek statutowy z tytułu:

urodzenia dziecka 180 PLN

zgonu członka rodziny 130 PLN
Zasiłki wypłacane są w biurach Związku
na podstawie aktu urodzenia lub zgonu.

Spotkanie z Załogą
15 i 21 czerwca br. odbyły się spotkania z Pracownikami
Volkswagen Poznań, podczas których informowano o
aktualnej sytuacji produkcyjnej w Zakładach VWP,
planach inwestycyjnych, a także poruszono kwestie
jakości produkowanych modeli VW Caddy GP i T5 oraz
komponentów. Kilka słów do Załogi skierowali również
przedstawiciele OM NSZZ „Solidarność” w VWP - Piotr
Olbryś i Zbyszek Jarecki. W przemówieniu poruszyli
m. in. problem konkurencyjności przedsiębiorstwa na tle
innych lokalizacji koncernu VW oraz działalności Związku
w przyszłości.

Manifestacja
w Warszawie

Zawody
wędkarskie

ZRW NSZZ „Solidarność”
organizuje w dniu 30
czerwca br. wyjazd do
Warszawy na manifestację pod hasłem „Polityka
wasza - bieda nasza”. Zainteresowanych wzięciem
udziału w proteście prosimy o kontakt z biurem
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań
(tel. 1320).

Uprzejmie informujemy o
organizowanych przez Koło
PZW nr 45 „Tarpan” zawodach wędkarskich, które
odbędą się 16 lipca br. na
wo dac h
g osp odarst wa
rybackiego
Dobczyn
k/
Śremu. Wszystkich zainter e s owanyc h
C zło n ków
Związku prosimy o kontakt
z Ryszardem Janiakiem
(tel.
1133).
Zgłoszenia
przyjmowane są do 8 lipca.
Szczegóły
na
tablicach
informacyjnych.

Szczegóły na tablicach
informacyjnych.

Kontakt: M. Kubska, tel. (61) 887 2094, e-mail: Marlena.Kubska@vw-poznan.pl

Drużyna szpiku
Inicjatywa wspierania akcji oddawania
szpiku rozpropagowana została w naszej fabryce przez Łukasza Krzyżostaniaka i OM NSZZ „Solidarność” w VWP.
Jego syn - Maksymilian (foto) pokonał
chorobę, ale tak naprawdę ciągle pozostaje pod stałą kontrolą lekarzy. Dlatego tak ważne jest dla nich ciągłe wsparcie ze strony ludzi, którym zależy na
ratowaniu ludzkiego życia.
W II edycji Biegu po Caddy udział weźmie również Drużyna Szpiku, której
członkowie podczas spotkania w dniu
21 czerwca br. informowali o możliwości
niesienia pomocy poprzez przeszczep
szpiku.
Szczegółowych informacji dot. Drużyny
Szpiku udziela Łukasz Krzyżostaniak,
tel. 692 128 088.

