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Spotkanie co roku w coraz większym gronie
jest już długoletnią tradycją odbyło przy
obiedzie, lampce wina i słodkościach w
bardzo miłej atmosferze. Sporo pań jest już
na zasłużonej emeryturze, także było wiele
wspomnień i pytań, co dzieje się w naszej
Firmie. No cóż, co dobre szybko się kończy,
do zobaczenia za rok.

Porozumienie ws podwyżek płac
W dniu 10 marca w restauracji „Gościniec”
z okazji Dnia Kobiet odbyło się spotkanie
członków Komisji Zakładowej z licznie
przybyłymi zaproszonymi paniami – członkiniami naszego związku.

W dniu 20.03.2017 r. Zarząd ANWIL S.A.
przyjął uchwałę w sprawie Porozumienia
dot.: przyrostu wynagrodzeń zasadniczego,
wysokości nagrody rocznej oraz świadczenia dodatkowego w ANWIL S.A. na mocy,
którego postanowiono co następuje:
• wzrost płacy zasadniczej dla wszystkich uprawnionych pracowników o
100 zł brutto w ramach obligatoryjnego wzrostu płac z dniem 1 maja br.
• w ramach uznaniowego wzrostu płac
130 zł brutto do płacy zasadniczej naliczeniowo na każdego uprawnionego pracownika, realizowanego od
dnia 1 maja br.
• premia dodatkowa dla każdego zatrudnionego w łącznej wysokości 2700
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zł brutto, przy czym pierwsza pula
świadczeń z tytułu Świąt Wielkiej
Nocy w wysokości 1350 zł brutto
zostanie
wypłacona
do
dnia
07.04.2017 r.
• wypłata z okazji Dnia Chemika –
8,5% osobowego funduszu płac do
dnia 7 czerwca 2017 r.
Jest to już kolejny rok w którym podwyżki
płacy zasadniczej na uprawnionego pracownika przekraczają kwotę 200 zł. Trwają
jeszcze negocjacje w spółkach GK
„ORLEN” na tą chwilę podwyżki płacy
zasadniczej w ANWILU S.A. są jednymi z
najwyższych.

Plan Rajdu Górskiego w Góry
Sowie

szlakiem niebieskim do Pensjonatu Magda.
14.09.2017 wyjazd z ośrodka o godz. 8.30
9.30 start w pobliżu schroniska
Andrzejówka,
a) zdobywanie Waligóry (836 m n.p.m)
spacer do Sokołowska
b) wędrówka szlakiem żółtym do ruin
zamku Rogowiec, powrót czerwonym.
15.09.2017 wyjazd z ośrodka o godz. 8.30 w
godz. 10-13.00 zwiedzanie Zamku Książ z
Palmiarnią, przejazd do Wałbrzycha,
zwiedzanie Starej Kopalni w godz. 1415.30, przejazd do Świdnicy zwiedzanie
Kościoła Pokoju w godz. 16.30 -17.00
Powrót na kolację ok. 17.45.

Komunikat
11.09.2017 godz.12.00 zwiedzanie
Panoramy Racławickiej.
12.09.2017 wyjazd z ośrodka o godz. 8.30,
przejazd do Srebrnej Góry zwiedzanie
fortów w godzinach 10-12.
a) przejście szlakiem czerwonym do
Przełęczy Woliborskiej, z przełęczy powrót
autokarem.
b) spacer dookoła fortu Ostróg, powrót do
ośrodka autokarem ze Srebrnej Góry.
13.09.2017 wyjazd z ośrodka 8.30, przejazd
do Lubachowa, ok. godzinny spacer przez
zaporę do Zamku Grodno, zwiedzanie
zamku w godz. 10.30-12.30, przejazd do
Walimia
a) zwiedzanie Walimskich Podziemi w
godz. 13.00-14.00 ew. Pałac Jedlinka,
powrót autokarem
b) przejazd na Przełęcz Sokolą, wejście na
Wielką Sowę (1015 m n.p.m), zejście

Pielgrzymka do Lichenia w tym roku
odbędzie się w dniu 23.04.2017r.
Zapisy u przewodniczącego związku.

HUMOR
Poszliśmy z żoną na spotkanie maturzystów
z mojej szkoły, wiele lat po maturze.
Zauważyłem pijaną kobietę, siedzącą
samotnie przy sąsiednim stoliku.
Żona spytała:- Kto to jest?
Odpowiedziałem: - To moja była sympatia.
Słyszałem, że gdy przerwaliśmy nasz
romans, ona zaczęła pić i od tej pory nigdy
nie była trzeźwa.
Żona na to: - Kto by pomyślał, że człowiek
może coś świętować tak długo?
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