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Zawody wędkarskie
W dniu 6.05.2017r. odbyły się VI
Indywidualne spławikowe zawody wędkarskie o puchar Komisji Zakładowej na rzece
Dunaj w Lubrańcu.
Na 24 zgłoszonych ostatecznie wystartowało
22 zawodników. Pogoda początkowo
kapryśna ale w miarę upływu czasu się
wyklarowała i zawody odbyły się w dobrych
warunkach pogodowych. Po losowaniu
miejsc, przygotowaniu stanowisk do
łowienia, zawody rozpoczęły się o godz.
7.30 a zakończyły o 11.30. Nie wszyscy
zawodnicy tego dnia mieli szczęście,
ponieważ 4 zawodników nie złowiło żadnej
ryby.
Po zaciętej rywalizacji złowiono około 27
kg ryb
I miejsce - zdobył OCH BARTŁOMIEJ z
P-1- 4.00 kg
II miejsce - KUJAWSKI ŁUKASZ z A-22
z wynikiem 3.20 kg
III miejsce- LEWANDOWSKI ADAM z
P-31-2.94 kg
IV miejsce-WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF
z P-31-2.63 kg
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V miejsce- TOMALAK ROBERT Z P-21 –
2.09 kg

Największą rybę złowiło 2 zawodników
WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF (płotka) z
P-31 i SZCZEPAŃSKI RAFAŁ (leszcz) z
A-11 o wadze 0.19kg.
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Spotkanie Integracyjne
Komisja Zakładowa serdecznie zaprasza
członków związku na organizowaną
związkową Imprezę Integracyjną w dniu 2
czerwca 2017 roku o godz. 17.00 w
Restauracji „Gościniec”. Wstęp 25zł od
osoby.

Fitnes Klub
Z końcem marca zakończyła się dla
członków związku akcja promocyjna w
klubie Fit-expert GYM we Wzorcowni.
Związek przygotował umowę na podstawie
której członkowie związku będą mogli
ćwiczyć w tym klubie. 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. Oferta obowiązuje
do końca roku. Łącznikiem pomiędzy
przewodniczącym a Klubem Fit-expert
został p. Szymański Dariusz, który będzie na
bieżąco przekazywał sprawy do załatwienia
po stronie związku.

ZFŚS na 2017
Wysokość odpisu środków na
indywidualne
konta socjalne w 2017r.
Wysokość odpisu
Dochód brutto za
2016 rok w przeliśrodków na
czeniu na jedną oso- Indywidualne konta
bę w rodzinie (w zł) socjalne (w zł)
do 1800
1801÷2300
2301÷3300
3301÷5000
powyżej 5000

1750
1420
1200
870
540

Drużynowe Zawody wędkarskie
KZ organizuje Drużynowe zawody
wędkarskie, które odbędą się w dniu
27.05.2017r. na rzece Dunaj w Lubrańcu.
Przewiduje się udział max. 15 drużyn,
decyduje kolejność zgłoszeń.
HUMOR
W samolocie do Chicago tuż po starcie
blondynka przesiada się z klasy ekonomicznej
do klasy biznes. Podchodzi do niej stewardessa.
- Czy mogę zobaczyć pani bilet?
Blondynka pokazuje bilet. Stewardessa:
- Niestety, pani bilet nie jest ważny w tej klasie,
musi pani wrócić do klasy ekonomicznej.
Blondynka na to:
- Jestem piękną blondynką i będę tu siedzieć, aż
dolecimy do Chicago!
Stewardessa poszła po pomoc do drugiego
pilota.
Pilot przyszedł i mówi:
- Niestety, muszę panią poprosić o powrót do
klasy ekonomicznej.
- Jestem piękną blondynką i będę tu siedzieć, aż
dolecimy do Chicago!
Pilot wraca do kabiny i skarży się głównemu
pilotowi.
Ten mówi:
- Poczekaj, moja żona jest blondynką, wiem jak
z nimi rozmawiać.
Pilot udaje się do blondynki, szepce jej coś na
ucho, po czym ona zabiera torebkę i wraca do
klasy ekonomicznej.
Drugi pilot nie może się nadziwić:
- Jak ty to zrobiłeś?
- To proste, powiedziałem jej, że klasa
biznesowa nie leci do Chicago.
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