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Popiełuszko – duchowy
przewodnik „Solidarności”

W dniu 18 października 2019 roku na
włocławskiej
zaporze
odbyły
się
uroczystości 35 rocznicy męczeńskiej
śmierci Kapelana „Solidarności” księdza
Jerzego Popiełuszki.
Uroczystą Mszę Świętą odprawił ordynariusz
diecezji włocławskiej JE Biskup Wiesław
Mering

O godz. 17.00 odbyło się spotkanie
modlitewne pod Krzyżem-Pomnikiem na
włocławskiej zaporze, następnie odbyło się
składanie wiązanek pod w/w krzyżem.
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w ANWILU S.A.
Następnym punktem była procesja z
relikwiami do Sanktuarium męczeństwa
gdzie odbyła się msza święta polowa przy
parafii p.w. Matki Boskiej Fatimskiej ul.
Płocka 167 a

PPK
Pracowniczy Plan Kapitałowy to dobrowolna forma długoterminowego oszczędzania środków z przeznaczeniem na cele
emerytalne, z możliwością ich wypłaty po
osiągnięciu 60 roku życia, organizowana
obowiązkowo przez pracodawców, a dobrowolna w zakresie uczestnictwa dla pracowników. Oszczędności zebrane na rachunkach PPK będą stanowiły w pełni prywatny
i dziedziczony kapitał finansowy praco-
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wnika. Uczestnik PPK może korzystać z
oszczędzania w PPK, w ramach którego
zasilenia są dokonywane z trzech źródeł:….
Pełna informacja na temat PPK znajduje się
na stronie internetowej związku w zakładce
AKTUALNOŚCI.

ZFŚS
Trochę wyższy wskaźnik naliczania
zakładowego funduszu socjalnego
Senat bez poprawek przyjął rządową
nowelizację ustawy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych, ustalającą podstawę
wskaźnika naliczania funduszu wg przeciętnego wynagrodzenia z drugiej połowy roku
2014. To korzystniejsze od pierwotnej propozycji rządu, który za podstawę wskazywał
przeciętne wynagrodzenie z pierwszej
połowy roku 2014. To efekt negocjacji
„Solidarności” z Rządem i choć oczekiwany
był większy wzrost, obecną nowelizację
należy traktować jako umiarkowany sukces
Związku.
Zgodnie z ustawą wskaźnik naliczania
zakładowego funduszu socjalnego określa
się w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Powinien
być corocznie waloryzowany, jednak przez
8 lat był zamrożony na poziomie
2012r. "Solidarność" zdecydowanie zabiega
o jak najszybsze nadrobienie zaległości.
Postulat ten umieściła jako jeden z głównych w ramach tzw. "Piątki Solidarności".
Fundusz tworzony jest obowiązkowo w
zakładach pracy zatrudniających powyżej 50
pracowników. Poniżej tworzony jest na
zasadzie dobrowolności. Powstaje przez
obowiązkowy odpis wyliczany wg wspomnianego powyżej wskaźnika.
Obecnie ustawa została przekazana do
Sejmu i będzie głosowana na najbliższym
posiedzeniu.

SKOK
SKOK – Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Kujawiak” upadła
ponad trzy lata temu. Bardzo dużo osób
dostaje wezwania do zapłaty po sprzedaży
wierzytelności przez Syndyka masy
upadłościowej. Komisja Zakładowa zaleca
składanie rezygnacji z członkostwa w
SKOK „Kujawiak”, wzór oświadczenia
dostępny w siedzibie związków.

HUMOR
Mąż pyta żonę:
- Kochanie, co byś zrobiła gdybym wygrał
w totka?
- Wzięłabym połowę wygranej i odeszła od
ciebie - oświadcza żona.
- Trafiłem trójkę, masz osiem złotych i
odejdź w pokoju! - odpowiada mąż
I wtedy zaczęła się awantura.
***
Żona mówi do męża:
- Kochanie jutro jest rocznica naszego ślubu
- jak ją uczcimy?
Na to mąż odpowiada:
- Może minutą ciszy?
I wtedy zaczęła się awantura.
***

Redaguje zespół.
Wydaje: Komisja Zakładowa
NSZZ Solidarność w ANWILU S.A.
w ANWILU S.A. tel. 32-32
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POMAGAMY !!!

Właśnie mija rok, od kiedy zdiagnozowano u
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mnie Stwardnienia Zanikowego Bocznego. Do
lekarza trafiłem, kiedy z dnia na dzień pojawiły
się problemy z prawą ręką. Nagle trudność
zaczęło mi sprawiać chwytanie przedmiotów.
Czułem,

jakby

moje

mięśnie

wcale

nie

pracowały, a w każdy choćby minimalny ruch
musiałem wkładać ogromną siłę. Zacząłem się
bać.

ZBIÓRKA NA CEL

Terapia komórkami macierzystymi - 3
podania
Jarosław Jałoszyński, 57 lat
Choceń, kujawsko-pomorskie
Stwardnienie Zanikowe Boczne
Rozpoczęcie: 9 Października 2019

Kiedy usłyszałem diagnozę, świat się zawalił…

Zakończenie: 9 Stycznia 2020

SLA to choroba postępująca, nieuleczalna.
Jestem dumnym ojcem czwórki dzieci i
jeszcze bardziej dumnym dziadkiem dla
dwojga wnucząt. Niestety najmłodszego z
nich,

czteromiesięcznego

Jasia

nie

trzymałem nawet na rękach. Bardzo bym
chciał go przytulić, ale nie ufam swoim
mięśniom… Przez chorobę nie ufam już
swojemu ciału… Jeśli jej nie powstrzyma,
wkrótce posadzi mnie na wózek, a potem

Lekarze powiedzieli, jak straszna przyszłość
mnie czeka. Najpierw utrata władzy w rękach,
potem w nogach i wózek inwalidzki. W dalszym
etapie choroba uszkadza mięśnie oddechowe,
chory się dusi bez sztucznego wspomagania.
Mam dopiero 57 lat… Myślałem, że teraz będę
mógł poświęcić się opiece nad żoną, będę
pomagał dzieciom z wnukami. Tymczasem
sam mam stać się dla nich ciężarem...

zabierze mi oddech. Proszę o pomoc,
bardzo chciałbym być dziadkiem najdłużej,

Mój układ nerwowy jest uszkodzony, a choroba

jak się da...

postępuje. Na początku miałem problemy tylko
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z lewą ręką a teraz także i z prawą. Za jakiś

rodzina nie mamy takich pieniędzy… Przez

czas posłuszeństwa odmówią mi nogi, a od

chorobę jestem niezdolny do pracy, a renta

tego już krótka droga, żebym wylądował na

ledwo wystarcza na podstawowe wydatki.

wózku… Jednak nie musi tak być!

Dlatego zwracam się z prośbą o pomoc.
Bez wsparcia nie mam szans rozpocząć
terapii - tak potrzebnej bym nie wylądował
na wózku. By zatrzymać chorobę, zanim
ona pokona mnie...
Jarek

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację
Siepomaga
WSPARŁO 227 OSÓB

14 238 zł (24,78%)
Na SLA nie ma lekarstwa. Moje dzieci

BRAKUJE JESZCZE 43 209 ZŁ

poruszyły jednak niebo i ziemię, żeby mnie

Wesprzyj

ratować. Córka dowiedziała się o terapii
komórkami

macierzystymi

Zrobiłem

wszystkie

dostałem

wiadomość:

w

niezbędne

Olsztynie.
badania

kwalifikuję

się

i
do

leczenia! Wstąpiła we mnie nowa nadzieja!
Przeszczep komórek jest dla mnie szansą na
zatrzymanie choroby na obecnym etapie, a
nawet na cofnięcie jej skutków! Może znów
odzyskam władzę w rękach i po raz pierwszy
będę mógł wziąć na ręce Jasia? Jednak o tym
nawet nie marzę. Chciałbym po prostu być
sprawny jak najdłużej, żeby być podporą dla
rodziny.
Niestety,

leczenie

komórkami

nie

jest

refundowane. W moim przypadku 3 podania
to koszt ponad 50 tys. złotych, za które
muszę zapłacić sam. Ani ja, ani moja

