Halowy Turniej Piłki Siatkowej – Olkusz 2009 w ramach obchodów XX- lecia NSZZ ,,Solidarność”

I Miejsce dla PK

I MIEJSCE PK-1 – kpt. Łukasz Nowak

II MIEJSCE SPEDKOKS kpt. Mirek Somionka

W dniu 28 listopada 2009 roku Fundacja ,,Sport i
Zdrowie” zorganizowała w Szkole Podstawowej nr 9
w Olkuszu Halowy Turniej Piłki Siatkowej, kończący
i zamykający obchody XX- lecia powstania NSZZ
,,Solidarność” w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.
Do turnieju zgłosiło się sześć drużyn z Koksowni
Przyjaźń i Spółek ,,córek”, które dzielnie walczyły o
finał w dwóch grupach. W finale naprzeciwko siebie
stanęły drużyny PK-1 i drużyna SPEDKOKSU.
Ostatecznie rutyna wygrała z młodością i w dwóch
setach 2:0 wygrała drużyna PK-1.
Zwycięscy turnieju otrzymali nagrody ufundowane
przez NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń i
Fundację ,,Sport i Zdrowie”.
Wyniki turnieju były następujące:
I miejsce - drużyna Wydz. PK-1
- kapitan Łukasz Nowak
II miejsce – drużyna SPEDKOKS -kapitan Mirosław Somionka
III miejsce- drużyna Wydz. PK-2
- kapitan Tadeusz Gmaj
IV miejsce- drużyna Wydz. Informatyki
- kapitan Tomasz Ruszczyk

PAZERNOŚĆ UDZIAŁOWCÓW ZUG !!!

III MIEJSCE PK-2 – kpt. Tadeusz Gmaj

W dniu 11 grudnia 2009 roku w Spółce ZUG Sp. z o.o.
odbyło się Zgromadzenie Wspólników, które zajmowało
się miedzy innymi podziałem zaległego zysku za 2008
rok. Okazało się, że mimo istniejących zapisów w ZUZP
udziałowcy Spółki niestety, nie podzielili się z zyskiem z
tymi, którzy ten zysk wypracowali, czyli zwykłymi pracownikami produkcyjnymi, tylko wzięli go w
całości( nawet jeżeli był to nieduży zysk) dla siebie na
dywidendę.
Cała Załoga ZUG Sp. z o.o. , powinna również wiedzieć
o tym, że to na pisemny wniosek pracowników administracji Spółki tj. Pani Kukieła Dorota, Pani Nabielska
Anna i Pani Barcikowska- Jura Iwona , skierowany do
udziałowców, pozbawieni zostali nagrody z zysku.
NSZZ ,,Solidarność” ma nadzieję, że to był ostatni taki
podział zysku w ZUG, który pozbawił nagrody tych
pracowników , którzy ciężko pracowali na ten zyski, a
niestety nie są udziałowcami .
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