
 

BIULETYN  INFORMACYJNY    Nr 126 (191) 2018 

    NSZZ w ANWILU S.A. 
 

Pamiętamy 

 
 

W bazylice katedralnej we Włocławku w 
dniu 25.04.2018 roku w 10 rocznicę śmierci 
odbyła się msza św. w intencji śp. 
Benedykta Michewicza Prezesa ANWILU 
S.A. Mszę św. sprawował ks. prałat St. 
Waszczyński, który w swoim przemówieniu 
wymienił zasługi ANWILU z jego licznymi 
prezesami (w tym śp. Benedykta 
Michewicza) na rzecz włocławskiej katedry.  
Związek „Solidarność” wystawił poczet 
sztandarowy. Po mszy św. na grobie zostały 
złożone wieńce i kwiaty. 

Drużynowe zawody wędkarskie 

W dniu 11.05.2018 roku w miejscowości 
Borek k. Topólki, odbyły się drużynowe 
spławikowe zawody wędkarskie o puchar 
Związków Zawodowych działających w 
ANWIL S.A. Udział w zawodach wzięło 9 
drużyn. Pogoda dopisała, z rybkami było 
różnie, jednym dopisało szczęście bardziej, 
innym mniej. 
 

Końcowa klasyfikacja: 
1. Drużyna MZZPSZ I – 11,72 kg 
2. Solidarność P-31 – 10,27 kg 
3. Koło 122 – 9,16 kg 
4. Solidarność I – 6,69 kg 
5. MZZP ANWILU I SPÓŁEK – 5,42 kg 
 
Puchar za największą rybę zdobył kol. 
Kuźba Cezary – karp – 3,50kg. 
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Indywidualne zawody wędkarskie 
 
W dniu 19.05.2018 roku również w 
miejscowości Borek k. Topólki, odbyły się 
indywidualne spławikowe zawody wędkar-
skie o puchar Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność”. Udział w zawodach wzięło 
17 wędkarzy. Pogoda dopisała, choć było 
dosyć wietrznie. Akurat tego dnia ryba nie 
za bardzo chciała brać, 7 uczestników nie 
złowiło żadnej ryby!!! 
  
Końcowa klasyfikacja: 
1. Lewandowski Adam –2,52 kg 
2. Dolata Karol – 1,30 kg 
3. Och Bartłomiej – 0,91 kg 
4. Szczepański Marian – 0,90 kg 
5. Tomalak Robert – 0,82 kg 
 

Puchar za największą rybę zdobył kol. 
Tomalak Robert – leszcz - 0,75kg. 

 

 

 
 
 

 
 
 

PKZP 
 

W dniu 21.05.2018r. odbyło się Zwyczajne 
Walne Zebranie Członków PKZP przy 
ANWIL S.A. 
Z powodu braku kworum, zebranie odbyło 
się w drugim terminie. 
  
Na zebraniu przyjęto 3 uchwały: 

1. Zatwierdzenia bilansu PKZP za 2017 rok. 
2. Zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia 

skwitowania z działalności Zarządu 
PKZP za 2017 rok. 

3. Zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia 
skwitowania z działalności Komisji 
Rewizyjnej PKZP za 2017 rok. 

 
Stan liczebny PKZP na koniec roku 2017 
wynosił 1560 członków. 
PKZP udzieliło 566 pożyczek gotówkowych 
oraz 63 zapomogi. 
 

 
HUMOR 

 
 

 

Blondynka wypełnia wniosek o wydanie duplikatu 
karty. Zacina się na polu "przyczyna". Doradca 
podpowiada jej: 
- Napisze pani: "Trzy razy nieprawidłowo 
wprowadziłam kod PIN". 
Blondynka pisze: "Nieprawidłowo wprowadziłam 
kod PIN. Nieprawidłowo wprowadziłam kod PIN. 
Nieprawidłowo wprowadziłam kod PIN." 

*** 
 
 

Bal, młoda margrabianka tańczy ze starym hrabią. 
- Ileż to lat macie, hrabio? 
- Osiemdziesiąt, moja panno! 
- Powiada pan? Nie dałabym... 
- Bo też i ja bym prosić nie śmiał! 

 
 
 

Redaguje zespół. 
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