Drogie Koleżanki i Koledzy,

INFO – SERWIS
maj 2015 (101)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

przypominamy, że osoby zainteresowane
udziałem w Dniu Dziecka w Multikinie
proszone są o zgłoszenie się:
 w Zakładzie nr 1, biuro „Solidarności”,
godz. 8:00 - 16:00
 w Zakładzie nr 3, dyżury w czwartki (godz.
13:30 - 14:30)
 w Zakładzie nr 4, dyżury w środy (godz.
13:30 - 14:30)
Bezpłatne zaproszenia dla dzieci oraz kupony
dla opiekunów, które umożliwią zakup biletu
w atrakcyjnej cenie 12 zł należy odebrać do
19 maja 2015 roku.

Biesiada Piwna z „Solidarnością”
Członkowie Związku Zawodowego, którzy
zapisali się na Biesiadę Piwną proszeni są
o osobiste zgłoszenie się w biurze Związku
Zawodowego w Z-1 lub podczas dyżurów
w Z-3 i Z-4 w celu wniesienia opłaty oraz
zapoznania się z regulaminem imprezy.

Gramy dla Michała Durowicza
„Mam na imię Michał, mam 39 lat.
4 sierpnia 2014, podczas pobytu nad jeziorem wraz z rodziną, 13letnim synem Kacprem i 2,5-rocznym Filipem oraz żoną Sylwią,
uległem wypadkowi.
Wskoczyłem do wody, wskutek czego złamałem kręgosłup na odcinku
szyjnym C4, C5, C6 (porażenie czterokończynowe). Dzięki
dotychczasowej rehabilitacji uruchomiłem ręce i pojawił się mały
ruch w lewej nodze. Dalszą rehabilitację muszę kontynuować na
swój koszt.
Bardzo jej potrzebuję, gdyż w pierwszy rok po wypadku jest
największa szansa na poprawę mojego obecnego stanu.
Proszę o wsparcie i z góry bardzo wszystkim dziękuję!
Michał z rodziną.”
Specjalnie dla Członka naszego Związku Zawodowego
24 maja 2015 roku o godz. 18:00 w Blue Note w Poznaniu ma
miejsce koncert charytatywny, z którego dochód przeznaczony
zostanie na rehabilitację Michała Durowicza.
Bilety w cenie 15 zł będą dostępne przed wejściem na
koncert. Wystąpią: Crystal Harmonic, Prorock, Second Child
i Ciabatta.
Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć
naszego Kolegę Michała.

Kongres
14 maja 2015 roku odbył się XXV Kongres
Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”.
Podczas obrad dokonano sprawozdania
z działalności Rady Sekretariatu Metalowców
za pierwszy rok bieżącej kadencji, omówiono
również program działań na najbliższe lata.
Delegaci dyskutowali także nad rolą młodych
w związku zawodowym, ich głównych zadań
oraz rozwoju. Obrady zakończyły się
przyjęciem stanowisk i wniosków dotyczących
głównie bieżącej działalności Rady oraz całej
branży metalowej zrzeszonej w strukturach
Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”.
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