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Wielkanoc

Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju.
Serdecznych spotkań w gronie rodziny i
wśród przyjaciół.
Wesołego Alleluja i mokrego Dyngusa
Życzy Komisja Zakładowa NSZZ
Solidarność

Fit-expert GYM
Z końcem marca zakończyła się akcja
promocyjna w klubie Fit-expert GYM we
Wzorcowni dla członków związku. Związek
wynegocjował umowę na podstawie której
członkowie związku będą mogli korzystać z
całej oferty klubu Fit-expert GYM.
Ustalono, że koszt miesięcznego karnetu
będzie wynosił 82zł, Związek będzie
dopłacał 20zł do każdego karnetu, w
związku z tym koszt dla członka związku
wyniesie 62zł. Umowa zostanie podpisana
na pół roku, po tym okresie, jeżeli będą
chętni zostaną podjęte następne decyzje.

Dyżur prawnika
Od dnia 25.04.2017 roku w każdy
wtorek w siedzibie związku w
godzinach 9.00-12.00 będzie pełnił
dyżur prawnik związkowy kol. Paweł
Ślubowski. Zainteresowanych zapraszamy do siedziby związku.
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Komunikat

HUMOR

O 1000 złotych dofinansowania na zakup
okularów korekcyjnych mogą ubiegać się
pracownicy ANWILU, którzy pracują przy
komputerach. Zgodnie z podpisanym w
poniedziałek 27 marca Aneksem nr 2 do
Zarządzenia nr 62/2014 z dnia 18.12.2014 r.
zryczałtowana kwota dofinansowania ze
strony prawodawcy wzrosła do 700 zł na
pokrycie kosztów poniesionych na zakup
szkieł korygujących i do 300 złotych na
zakup oprawek.

Przed świętami wielkanocnymi zajączek
odwiedzając niedźwiedzia wręczył mu
wielkanocną pisankę. Gdy misiek wziął ją w
łapy, pisanka wybuchła i wybiła mu
wszystkie zęby.
Zajączek patrzy na niedźwiedzia i mówi:
- Co tak gębę otworzyłeś? Nigdy nie
widziałeś Kinder - niespodzianki?

Łączna wartość faktury podlegającej zwrotowi nie może przekroczyć 1000 zł brutto.

***

Zajączek wchodzi do baru i mówi:
- Kto mi pomalował rower na zielono?!
Cisza. Wstaje niedźwiedź i mówi:
- Ja, bo co?!
A zajączek mówi:
- Chciałem się zapytać jak długo schnie
farba!
***

Zawody wędkarskie
Zarząd związku pragnie poinformować, że
w dniu 6.05.2017r. odbędą się VI
Indywidualne
spławikowe
zawody
wędkarskie w Lubrańcu tradycyjnie na rzece
Dunaj.
Drużynowe zawody wędkarskie natomiast
prawdopodobnie odbędą się w dniu
27.05.2017r.
***

W dniu 2.06.2017 roku Komisja Zakładowa
organizuje już VIII Spotkanie Integracyjne
dla
członków
związku.
Spotkanie
tradycyjnie odbędzie się w restauracji
„Gościniec”. Odpłatność od osoby 25 zł.

Przychodzi zajączek do sklepu i pyta się
- macie 10 metrowy chleb?
sprzedawca odpowiada
- nie nie mamy.
Na następny dzień zajączek znowu
przychodzi i pyta się.
- macie 10 metrowy chleb?
- nie nie mamy.
Na następny dzień to samo i na następny i
tak przez kilka tygodni.
Sprzedawca miał już dość i mówi.
- to upieczcie mu ten 10 metrowy chleb bo
mi spokoju nie da.
na następny dzień przychodzi zajączek i
pyta się.
- macie 10 metrowy chleb?
- tak mamy.
-to poproszę piętkę.
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