VII Parada Motocyklowa

INFO – SERWIS
sierpień 2014 (84)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

30 sierpnia 2014 roku w ramach obchodów
Dnia Solidarności i Wolności odbędzie się
VII Parada Motocyklowa „Solidarności” ulicami
Poznania. Parada będzie otwarta dla
posiadaczy wszelkiego typu motocykli oraz
skuterów. Podobnie jak w poprzednich latach
organizatorzy spodziewają się przyjazdu ok.
300 maszyn. Parada startuje o godzinie 15.00
przy pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 r.,
pl. Mickiewicza. Trasa przejazdu liczy 24 km.
Na uczestników imprezy będzie czekał posiłek
oraz
napoje.
Zapraszamy
do
udziału
wszystkich fanów jednośladów!

Dzień Solidarności i Wolności
31 sierpnia 2014 roku obchodzimy 34. rocznicę powstania
NSZZ „Solidarność”. Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić
wszystkich Członków naszej Organizacji na uroczystości
organizowane przez Wielkopolską „Solidarność”.
Program obchodów, 31 sierpnia:

godz. 11.30 - Msza św. w kościele p.w. Najświętszego
Zbawiciela, ul. Fredry 11,

ok. godz. 13.00 - uroczystości przy pomniku
Poznańskiego Czerwca 1956 r.,

godz. 10.00 - 20.30 - III turniej piłkarski z okazji Dnia
Solidarności i Wolności, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1,
ul. Droga Dębińska 21,

Nadwarciański spacer pod hasłem solidarności
społecznej. O godz. 15.00 spod mostu Przemysła I
popłynie Wartą pod prąd poznański maratończyk,
działacz NSZZ "Solidarność" Stanisław Regen.
Zakończenie na Ostrowie Tumskim około godz. 17.00.
Więcej informacji na stronie www.solidarnoscvwp.pl

Kurs języka angielskiego
Region Wielkopolskiej „Solidarności” w Poznaniu organizuje
kurs języka angielskiego dla członków NSZZ „Solidarność”.
Zajęcia prowadzić będą lektorzy renomowanej szkoły języków
obcych. Zgłoszenia w formie pisemnej (formularz dostępny w
biurze Związku Zawodowego w Zakładzie nr 1) przyjmowane
są do 12 września 2014 roku. Szczegóły na stronie
www.solidarnosc.poznan.pl.

Miesiąc Honorowego
Krwiodawstwa
W 2008 roku Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
„Solidarność” ustanowił sierpień Miesiącem
Honorowego Krwiodawstwa. Wpływ na tę
decyzję miał fakt, że to właśnie latem banki
krwi odnotowują dramatyczne braki w swoich
zapasach, głównie z powodu wakacyjnych
wyjazdów wielu dawców. W związku z tym
apelujemy do członków NSZZ „Solidarność” o
podzielenie się swoją krwią z potrzebującymi.
Krew można oddawać w Regionalnych
Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Na
stronach internetowych centrów krwiodawstwa
można znaleźć informacje o bieżących
potrzebach stacji oraz o wyjazdowych akcjach
pobierania krwi. Oddając krew, prosimy
poinformować punkt poboru, że oddajemy ją w
ramach akcji Dni Honorowego Krwiodawstwa
„Solidarności”.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Poznaniu,
ul. Marcelińska 44,
tel.: (061) 886-33-00, (061) 886-33-32,
skalisz@rckik.poznan.pl,
www.rckik.poznan.pl

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

