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Pamiętamy 

 

Dla uczczenia pamięci 11 rocznicy tragi-
cznie zmarłego śp. Benedykta Michewicza, 
25 kwietnia, o godzinie 16.00 odprawiona 
została uroczysta msza święta w bazylice 
katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny we Włocławku. Po zakoń-
czeniu nabożeństwa uczestnicy udali się na 
Cmentarz Komunalny przy Alei Chopina 
3/5 i złożyli wieńce na grobie byłego 
Prezesa ANWIL S.A. 

Benedykt Michewicz, od chwili ukończenia 
studiów w 1983 r. był związany z naszym 
przedsiębiorstwem, konsekwentnie stawia-
jąc kolejne kroki na drodze awansu 

zawodowego do stanowiska prezesa włą-
cznie. Był wielokrotnie nagradzany odzna-
czeniami państwowymi i resortowymi, m.in. 
za wkład w ekspansję spółki i osiągane 
wyniki biznesowe. Był także ważną postacią 
dla włocławskiej kultury i sportu.  

Indywidualne zawody wędkarskie 
 
W dniu 11.05.2019 roku w miejscowości 
Lubraniec, odbyły się Indywidualne spławi-
kowe zawody wędkarskie o puchar Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność”.  
 

 
 
Udział w zawodach wzięło 17 wędkarzy. 
Pogoda dopisała, choć było dosyć wietrznie 
a i rzeka Dunaj trochę porosła wodorostami, 
co bardzo przeszkadzało w wędkowaniu. 
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Brała sama drobnica, dość powiedzieć, że 
największa ryba ważyła 0,09 kg – płoć. 
 
Końcowa klasyfikacja: 
1. Lewandowski Adam –4,10 kg 
2. Gniewecki Wojciech – 4,05 kg 
3. Wawrzonkowski Piotr – 2,90 kg 
4. Tomalak Robert – 2,78 kg 
5. Szczepański Marian – 2,66 kg 
 

Puchar za największą rybę zdobył kol. 
Okonowski Zbigniew – płoć - 0,09kg. 

 

 

Aktualności 

• W dniu 31.05.2019 roku Komisja 
Zakładowa NSZZ „Solidarność” serde-
cznie zaprasza na organizowane już po 
raz X Spotkanie Integracyjne dla 
członków związku. Impreza odbędzie się 
w Restauracji „Gościniec”.  

Zapisy u przewodniczącego. 

Koniec prac Zespołu ds. odwołań 
 

W dniu 08.05.2019 r zakończył pracę Zespół 
ds. rozpatrywania odwołań pracowników od 
przyporządkowań do nowych stanowisk 
pracy. 
Na ogólną liczbę 300 odwołań  Zespół roz-
patrzył 47 pozytywnie. Po dokonaniu ana-
lizy rozpatrzonych odwołań,  Zespół zareko-
mendował: 

• podział kategorii 5 na dwie podgrupy, 
lub  wprowadzenie zróżnicowania płaco-
wego w ramach tej samej kategorii dla 
określonych stanowisk, 

• wprowadzenie zróżnicowania płacowe-
go  w obszarze Logistyki dla stanowiska 
Magazyniera, 

• dokonania hierarchii poszczególnych 
wydziałów wg ich specyfiki i poziomu 
trudności, 

• przeglądu zakresów czynności w Biurze 
Zakupów, 

• zmiany w przypisanych stanowiskach  w 
obszarze  PF. 

HUMOR 
 
-I co, biorą, panie Nowak? - pyta Franek. 
- Biorą, biorą. Wczoraj teczkę mi zabrali, a 
dzisiaj już rower... 
 

* * * 
Kowalski zagaduje starego wędkarza: 
- I co, biorą? 
- Biorą panie, biorą... Dzisiaj wszyscy biorą, 
tylko nikt nie chce się dać złapać... 

 
* * * 

 
Redaguje zespół. 
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