
 

 

W 
itam w nowym 2018 roku. Myślę że nie mniej ciekawym i pełnym 
wyzwań, niż pożegnany 2017. Jak zwykle na początku roku pod-
sumowujemy poprzedni okres oraz omawiamy czekające nas wy-

zwania.  Kontynuowany będzie proces uaktualniania Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy, oraz  obowiązujących w zakładzie Regulaminów. Już w 
grudniu 2017 rozpoczął się pierwszy proces zmierzający do wyboru dele-
gatów w poszczególnych okręgach w zakładzie. Do końca lutego 2018 od-
będzie się Walne Zebranie Delegatów które powoła przewodniczącego 
komisji zakładowej oraz nowe władze związku kadencji 2018—2022.  

 
 

K 
omisja zakładowa działając na podstawie Statutu Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz Ordynacji 
Wyborczej NSZZ „Solidarność” informuje: 

W poszczególnych okręgach, zgłoszono następujące kandydatury:  

NR 1– DUR — zgłoszono 4 kandydatów na 6 miejsc 

Janusz Kudelski, Dariusz Przybysz, Jerzy Użarowski, Jacek Zawada,                       

NR 2 - Magazyny — zgłoszono 3 kandydatów na 3 miejsca 

Krzysztof Borczyk, Piotr Rybiński, Krzysztof Słupek,  

NR 3 - Biura / Laboratoria — zgłoszono 1 kandydata na 2 miejsca 

Maria Dławichowska 

NR 4 - Masy — zgłoszono 0 kandydatów na 2 miejsca 

Nikogo nie zgłoszono 

NR 5 - OPM Venus — zgłoszono 1 kandydata na 3 miejsca 

Janusz Górski 

NR 6 - Ptasie Mleczko — zgłoszono 6 kandydatów na 6 miejsc 

Tomasz Dmowski, Elżbieta Dębska, Ewelina Stryjek, Kamil Stryjek,      
Janusz Więcławek, Dariusz Wodarski 

NR 7 -  Torty / Rarytasy — zgłoszono 6 kandydatów na 6 miejsc 

Katarzyna Borkowska, Agnieszka Gronecka, Agnieszka Grzywaczewska, 
Danuta Jusińska, Anna Nowik, Hanna Samko, 

NR 8 -  Aasted — zgłoszono 2 kandydatów na 2 miejsca 

Krzysztof Górski, Marek Stabiński 

NR 9 -  Praliny — zgłoszono 1 kandydata na 2 miejsc 

Ewa Kapciak 

NR 10 -  Mieszanka — zgłoszono 2 kandydatów na 3 miejsca 

Zofia Jankowska, Marzena Orłowska 

NR 11 -  Baryłki — zgłoszono 2 kandydatów na 2 miejsca 

Wojciech Koselski, Dorota Łach 

NR 12 -  Wyroby Wschodnie — zgłoszono 1 kandydata na 2 miejsca 

Małgorzata Lejdyn 

NR 13 -  Emeryci / Renciści — zgłoszono 2 kandydatów na 6 miejsc 

Anna Jaroń, Jerzy Wenelczyk 

Łącznie wybierać będziemy 31 delegatów z 45 możliwych do wyboru, 
zgodnie z  ogłoszonym kluczem wyborczym naszej organizacji.                                      



W 
ybory na delegatów zakładowego zebrania wyborczego organizacji zakładowej NSZZ 
„Solidarność” nr 311 Region Mazowsze w LOTTE Wedel Sp. z o.o.  odbywać się będą w dniach 
24-26 stycznia 2018 w budynku socjalnym przy sali szkoleń w godzinach: 

 

24.01.2018: 5:30 - 6:30,  13:00 - 14:45,  21:30 -  22:15 

25.01.2018: 5:30 - 6:30,  13:00 - 14:45,  21:30 -  22:15 

26.01.2018: 5:30 - 6:30,  13:00 - 14:45,   

Komisja Zakładowa apeluje do członków związku o uczestnictwo w głosowaniu , co jest 
obowiązkiem wynikającym ze statutu NSZZ „Solidarność”. 

Komisja Zakładowa informuje że zgodnie z ordynacją wyborczą NSZZ „Solidarność” członkowie związku 
którzy nie zostali zgłoszeni na kandydatów na delegata, lub nie kandydowali z żadnego okręgu wybor-
czego, mają prawo kandydować do całej struktury związku, korzystając z prawa uczestnictwa w Zakła-
dowym Wyborczym Zebraniu Delegatów na podstawie zgłoszenia z listy poparcia co najmniej 25% wy-
branych delegatów. Zgłoszeń dokonuje się podczas zebrania wyborczego.   

O dacie i miejscu Walnego Zebrania Delegatów, powiadomimy oddzielnym komunikatem, po zliczeniu i 
ogłoszeniu wyników z wyboru delegatów. 

S 
partakiada  odbędzie się w dniach 31.05 – 03.06.2018 w Ośrodku Wczasowym Ostrów Pieckow-
ski na Mazurach koło Mrągowa. Jak co roku została zgłoszona drużyna z naszego zakładu która 
konkurować będzie w następujących dyscyplinach sportowych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy na Spartakiadę prowadzone będą u Koleżanki Doroty Łach — lidera na baryłkach. Istnieje także 
możliwość dokonania zapisu u przewodniczącego Dariusza Skorek w pokoju NSZZ „Solidarność”, który 
przekaże tą wiadomość Koleżance Dorocie Łach. 

Na chwilę obecną nie znamy pełnych kosztów uczestnictwa w Spartakiadzie, dlatego zwracamy się z 
prośbą o informacje dotyczące firm przewozowych i kosztów transportu.  Być może ktoś z uczestników, 
korzystał z taniej firmy przewozowej,  posiadającej duży autokar. 

Nasza drużyna zakwaterowana będzie w wyżej wymienionym ośrodku, bez konieczności dojazdu. Część 
ekip z powodu ograniczonej ilości miejsc, będą musiały dojeżdżać na zawody z innego obiektu położo-
nego około 6 km od miejsca spartakiady.  

Zakwaterowani będziemy w pawilonie w pokojach 4 osobowych. Każdy pokój posiada własny węzeł 
sanitarny. Jedyną niedogodnością pobytu w tym ośrodku jest rozłożenie miejsc noclegowych w pokoju, 
które posiadają dwa oddzielnie stojące łózka i jedno łózko piętrowe dla dwóch osób.  Łózka piętrowe 
mają solidną konstrukcję stalową, na której umieszczono bardzo grube materace. Dlatego informujemy 
o tym zawczasu, aby nie było nieporozumień w momencie dotarcia do ośrodka i zakwaterowania w 
nim naszej drużyny. Ośrodek i galerię zdjęć z niego można zobaczyć na stronie www.epiecki.pl 

 ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW. LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA LIMITEM ORGANIZACYJNYM. 

Piłka nożna mężczyzn  

Piłka siatkowa kobiet 

Piłka siatkowa mężczyzn 

Rzuty do kosza 

Tenis stołowy kobiet 

Tenis stołowy mężczyzn 

Rzut lotką 

Przeciąganie liny kobiet 

Przeciąganie liny mężczyzn 

Martwy ciąg 5 kg kobiet 

Martwy ciąg 10 kg mężczyzn 

Bieg przełajowy kobiet –1500 m 

Bieg przełajowy mężczyzn –1500 m 

Sztafeta zakładów pracy 


