Drogie Koleżanki i Koledzy,

INFO – SERWIS
maj 2014 (77)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

informujemy, że do 12 maja 2014 roku istnieje
możliwość zapisania się na IV Biesiadę
Piwną z „Solidarnością”, która odbędzie się
17 maja 2014 roku w godz. 16:00 - 19:30
w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji.
Zapisy przyjmowane są w biurze „Solidarności”
w Zakładzie nr 1 w godz. 8:00 - 16:00.
Serdecznie zapraszamy!
Redakcja

Zlot fanów motoryzacji w VWP

InterSoli w Ingolstadt
W dniach 6 - 7 maja 2014 roku w Ingolstadt ponad 30
uczestników z 6 krajów Europy Środkowo - Wschodniej
spotkało się by w ramach grupy InterSoli omawiać regionalne
i ponadnarodowe projekty realizowane w Koncernie
Volkswagen.
Po powitaniu przedstawicieli związków zawodowych i rad
zakładowych przez 1. Pełnomocnika IG Metall Wolfsburg Hartwiga Erb i 1. Pełnomocnika IG Metall Ingolstadt - Johanna
Horn, Sekretarz Generalny Rady Zakładowej Koncernu VW Gunnar Kilian, przedstawił temat „Zrównoważony rozwój
w VW”. W dalszej części spotkania głos zabrali Peter Mosch
z Rady Zakładowej AUDI AG, który omówił regionalne
i ponadnarodowe projekty w temacie zrównoważonego
rozwoju. Następnie rzeczniczka i kierowniczka projektów
z Audi Urban Future - Initiative Lisa Füttingund przedstawiła
zagadnienia związane z tematem „Rozwój komunikacji
w przyszłości“.
Drugiego
dnia
posiedzenia
oprócz
sprawozdań
z
poszczególnych lokalizacji Koncernu VW kontynuowano temat
zrównoważonego rozwoju, tym razem jednak nacisk położono
na innowacje w świecie motoryzacji i mobilną gospodarkę.
W spotkaniu grupy InterSoli udział brali także przedstawiciele
Związku Zawodowego z Volkswagen Poznań. Następne
posiedzenie tej grupy odbędzie się w Poznaniu.

11 maja 2014 roku od godz. 9:00 na parkingu
przy Zakładzie nr 1 w Volkswagen Poznań
odbędzie się II Zlot samochodów z Koncernu
Volkswagen AG.
W programie II ZLOTU VAG PERFORMANCE
SQUAD zaplanowanych jest wiele atrakcji
zarówno dla osób wystawiających auta, jak
i dla zwiedzających:
 zawody how low you can go;
 db street battle vag edition;
 wybory auta zlotu, koła i środka.
Impreza jest doskonałą okazją do wymiany
doświadczeń między uczestnikami zlotu,
poznania nowych ludzi, a przede wszystkim do
obejrzenia ciekawych samochodów z koncernu
VAG. Na parkingu zostanie wyznaczone
miejsce do parkowania dla gości oraz stoisko
gastronomiczne.
Szczegóły
na
stronie
internetowej www.solidarnoscvwp.pl

Potrzebna krew
W imieniu Członka NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań zwracamy się z prośbą
o oddanie krwi dla Mikołaja Ruszała. Osoby
oddające krew proszone są o podanie w Stacji
Krwiodawstwa następujących danych:
Mikołaj Ruszała
Klinika Onkologii, Hematologii
i Transplantologii Pediatrycznej, Oddział 5
ul. Szpitalna 27/33, Poznań

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

