Drużynowe Zawody Wędkarskie

INFO – SERWIS
czerwiec 2014 (80)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

1 czerwca 2014 roku przy zbiorniku wodnym
Glinianka - Iwno z okazji Dni Kostrzyna odbyły
się zawody wędkarskie dla zakładów pracy
i organizacji społecznych. Tradycyjny Kurdesz
Kasztelański zgromadził na starcie kilkanaście
zespołów w 3-osobowym składzie. Nasi
koledzy z Volkswagen Poznań - Lesław
Piaseczny, Przemysław Laube oraz Tomasz
Roguszczak złowili ok. 13 kg ryb i tym samym
zajęli 3. miejsce. Serdecznie gratulujemy!

5. Bieg po Caddy
W minioną niedzielę odbyła się 5. jubileuszowa edycja Biegu po Caddy. Impreza zgromadziła nie tylko naszych biegaczy, ale również
zagrzewających do walki o podium kibiców
wraz z dziećmi, dla których przygotowano
mnóstwo atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Poza
nagrodami w poszczególnych kategoriach
spośród uczestników biegu wylosowany został
VW Caddy, który trafił w ręce Roberta Tesznera na cały rok. Serdecznie gratulujemy
wszystkim biegaczom!

Wybory do KSPM

Targi AMI Lipsk
1 czerwca 2014 roku odbył się wyjazd na targi motoryzacyjne do
Lipska zorganizowany specjalnie dla członków „Solidarności”
w Volkswagen Poznań, w którym udział wzięła rekordowa liczba
pracowników oraz osób towarzyszących.
Dla blisko 300 tys. zwiedzających, w tym ok.13 tys. Polaków,
Międzynarodowe Targi Samochodowe AMI oraz Branżowe Targi
AMITECH przygotowano niezwykle bogaty program: premiery
i prezentacje nowych modeli aut seryjnych i koncepcyjnych,
jazdy próbne, tory off-road, czy też eventy organizowane przez
ekspertów z branży.

W dniach 29 - 30 maja 2014 roku odbyło się
XXIV Walne Zebranie Delegatów Krajowej
Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ
„Solidarność”. W trakcie obrad przedstawiono
sprawozdania z działalności Rady Sekcji oraz
Komisji Rewizyjnej w kadencji 2010-2014, a
także plan działania branży motoryzacyjnej na
lata 2014-2018. Ponadto przeprowadzono
wybory na przewodniczącego i członków Rady
Sekcji oraz Komisji Rewizyjnej, jak również
delegatów na Kongres Sekretariatu Metalowców. Przewodniczącym KSPM ponownie został
wybrany Bogdan Szozda. Naszą „Solidarność”
reprezentowało 15 delegatów. Sama Sekcja
zrzesza 26 organizacji związkowych, a liczba
jej członków wynosi 14 139.
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