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Zabawa Andrzejkowa
W dniu 28.11.2015r. Związek NSZZ „S”
wspólnie z „czterobrygadówką” zorganizował już po raz drugi zabawę Andrzejkową
w restauracji „Tawerna” w Brześciu Kuj. W
zabawie uczestniczyło ok. 200 osób.
Uczestnicy zabawy byli bardzo zadowoleni i
obiecali spotkać się za rok.

CDO24

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej
atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego
Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Życzy KZ NSZZ
„SOLIDARNOŚĆ”

Informujemy, że w 2016 roku związek
przystąpi do programu „Centrum Ochrony
Prawnej CDO24” dla wszystkich członków
związku.
Czym zajmuje się Firma?
Więcej informacji na stronie: www.cdo24.pl

ZUZP
W dniu 14.12.2015 roku odbyło się pierwsze
spotkanie Pracodawcy ze Związkami
Zawodowymi ws. zmian zapisów w
Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.
Komisję Zakładową reprezentuje zespół w
składzie:
1. Robert Wichrowski
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2. Andrzej Pasiński
3. Henryk Jasiński
Na pierwszym spotkaniu omawiano sprawy
proceduralne.

pod tablicą przy dawnej Komendzie
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej na
Placu Kopernika, gdzie przesłuchiwano i
torturowano
włocławskich
działaczy
niepodległościowych i członków NSZZ
Solidarność.

ZMIANY W ORLENIE !!!
Zgodnie z przewidywaniami nastąpiła
zmiana na stanowisku prezesa PKN Orlen.
Jacka Krawca, pełniącego tę funkcję od
września 2008 roku, w dniu 16 grudnia 2015
roku zastąpił Wojciech Jasiński, były
minister skarbu państwa i do niedawna poseł
Prawa i Sprawiedliwości.

ANKIETA

HUMOR

Zakończyła się ankieta dotycząca powrotu
systemu pięciobrygadowego.
Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety:
1. Za – 380 głosów
2. Przeciw – 32 głosów
3. Kart pustych - 5
Szczegółowe wyniki będą
oddzielnym komunikacie.

podane
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Jaka jest ulubiona kolęda niemowlaków?
– Dzisiaj w bet lejem.

***
Dwa karpie oglądają program telewizyjny
„Ryba na każdym stole”.
Gdy prowadzący audycję pokazuje telewidzom,
jak usmażyć karpia
w piekarniku, jedna z ryb mówi:
– Wyłącz natychmiast ten telewizor.
Ostatnio pokazują za dużo przemocy!

***
13 GRUDNIA
W dniu 13 grudnia 2015 roku obchodziliśmy
34 już rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce, gdzie komunistyczna
władza wyprowadziła wojsko przeciwko
ludności cywilnej.
Wieczorne uroczystości rozpoczęły się od
spotkania pod tablicą poświęconą internowanym oraz więzionym, która znajduje się
przy bramie Zakładu Karnego we Włocławku. Następnie we włocławskiej katedrze
odbyła się uroczysta msza święta w intencji
ofiar Stanu Wojennego, którą prowadził ks.
Prałat Stanisław Waszczyński. Obchody
zakończyło złożenie kwiatów i wiązanek
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