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Zabawa karnawałowa 
 

Dnia 21 lutego 2020 roku odbył się bal 
karnawałowy, którego organizatorem była 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”. 
Bal tym razem odbył się w lokalu „Casino” 
na ul Żytniej. Na pięknej sali bawiło się 
ok.130 osób.  

 

 

Do tańca przygrywał sprawdzony  zespół 
Urbański Band.  

Wszyscy we wspaniałych nastrojach stawili 
się na godz. 19 i po miłym powitaniu 
przewodniczącego związku Roberta W. 
rozpoczęli zabawę. 

 

 

 Tradycyjnie już uczestnicy naszych imprez 
są nastawieni na dobrą imprezę i świetnie 
potrafią się bawić.  
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8 marca 

 

Z okazji zbliżającego się święta 

pragniemy przekazać najlepsze życzenia 

wszystkim kobietom w tym szczególnym 

dniu. Aby uśmiech rozpromieniał Wasze 

twarze każdego dnia oraz abyście zawsze 

czuły się doceniane przez swoich 

mężczyzn. Drogie Panie, dziękujemy Wam, 

że czynicie ten świat piękniejszym i 

lepszym… 

Komisja Zakładowa NSZZ 
 „Solidarność”  

 
Spółka OLGAZ 
 

OLGAZ Sp. z o.o.  - w związku z 
zamykaniem działalności przez Spółkę 
OLGAZ na koniec m-ca luty pozostanie 5 
Pracowników bez propozycji pracy.  Osoby 
te nie zostaną przejęte przez podmioty, które 
przejmą obszary działalności Spółki 
OLGAZ. 
Są to długoletni Pracownicy, którzy przeszli 
do Spółki z dawnych Zakładów Azotowych, 
i raczej nie była to ich dobra wola, żeby w 
tej Spółce pracować. OLGAZ powstał w 

wyniku restrukturyzacji Zakładów Azoto-
wych w październiku 1994r., utrzymał się na 
rynku 26 lat. 
Każda z tych osób ma indywidualną 
sytuację, czynnikiem determinującym jest 
wiek pracowników. 
Wszystkie te osoby złożyły aplikacje do 
ANWIL S.A. 
Pozostawienie tych pracowników na bruku 
jest dla „Solidarności” nieakceptowalne.  
W wyniku przejmowania wag przez 
ANWIL S.A, co miało niewątpliwy wpływ 
na kondycję Spółki, udało się kilku osobom 
za porozumieniem z Zarządem ANWIL 
znaleźć zatrudnienie w ANWILU. 
Czeka Nas spotkanie trójstronne: w sprawie 
pracowników Spółki OLGAZ (Zarząd 
Anwil S.A, Zarząd OLGAZU, Komisja 
Zakładowa „Solidarność”. 
„Solidarność” w spółce OLGAZ, nigdy nie 
miała tam swojej organizacji, ani swoich 
członków.  

 

FRANKOWICZU 

Coraz wi ęcej osób idzie do S ądu po 
swoje pieni ądze  

OTRZYMASZ BEZPŁATNĄ  ANALIZĘ  
SWOJEGO KREDYTU 

Komisja Europejska swoim wyrokiem 
dała zielone światło do roszcze ń wobec 
Banków ! 

Jeżeli spłacasz kredyt we frankach lub 
spłaciłeś go w całości to możemy 
pomóc Ci w całości w odzyskaniu 
Twoich pieniędzy : 

• Zabezpieczymy Twoje roszczenia, 
przerywając bieg przedawnienia 
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• Oszacujemy wartość nadpłaconych 
rat 

• Sprecyzujemy roszczenie o 
odfrankowienie Twojej umowy 
kredytowej 

• Zapewnimy Ci reprezentację na 
etapie przedsądowym i sądowym  

 
Twoje rola ogranicza się do 
wykonania telefonu do naszego 
przedstawiciela w Anwilu. 

 

Dla Ciebie Twój Zwi ązek 
Zawodowy powołał  do bezpo średniej 
obsługi w    Anwilu  Przedstawiciela 
Firmy, zadzwo ń do niego :   

 

                        - Krystian Nowakowski  
telefon 667017159  
 

OBSŁUGUJEMY  KILKANA ŚCIE TYŚCIECY OSÓB 
POSIADAJĄCYCH KREDDYTY FRANKOWE , NIE 

ZWLEKAJ – CZAS DZIAŁA NA TWOJ Ą 
NIEKORZYŚĆ, ZWLEKAJ ĄC CO MIESIĄC TRACISZ 

PIENIĄDZE. 
 

 

Aktualności 

W dniu 10.02.2020 roku odbyło się drugie 
spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. nego-
cjacji wzrostu wynagrodzeń w roku 2020 z 
przedstawicielami Strony Związkowej. 
Pracodawca przedstawił uzupełnienie prze-
kazanych informacji dotyczące pierwszego 
spotkania.  
 
Ze względu na konieczność finansowego 
zamknięcia roku, a tym samym uzyskanie 
niezbędnych danych w tym zakresie, kolejne 
spotkanie zostało ustalone na 3 marca 2020r. 

HUMOR 
 

Żona mówi do mnie - Już się nie kochaliśmy 
ze dwa lata... 
A ja do niej: - Chyba ty. 
 I wtedy zaczęła się awantura. 

 

*** 

Żona do męża: 
- Zobacz, ja muszę prać, prasować, sprzątać, 
nigdzie nie mogę wyjść, czuję się jak 
Kopciuszek. 
Mąż na to: 
- A nie mówiłem, że ze mną będzie ci jak w 
bajce? 
 I wtedy zaczęła się awantura. 

*** 
 

Ksiądz podczas mszy w kościele: 
- Małżeństwo to tak jakby dwa okręty 
spotkały się w porcie.   
Jeden z mężczyzn odzywa się szeptem do 
kolegi: 
- To ja chyba trafiłem na okręt wojenny . 
 

*** 
 

Lekarz wypisując chorego po operacji 
udziela mu rad:  
- Nie palić, nie pić pod żadnym pozorem, co 
najmniej osiem godzin snu dziennie.  
- A co z seksem?  
- Tylko z żoną, wszelkie podniecenie 
mogłoby pana zabić!  
 
                         
 
                            Redaguje zespół. 

Wydaje: Komisja Zakładowa 
NSZZ Solidarność w ANWILU S.A. 

w ANWILU S.A. tel. 32-32 
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 RABATY I ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  
POSIADAJĄCYCH LEGITYMACJĘ CZŁONKOWSKĄ  
Każdy członek NSZZ „Solidarność” posiadający elektroniczną legitymację związkową może 

liczyć na 10 procentowe zniżki na ubezpieczenia w PZU w ramach programu "Klub PZU 

Pomoc dla NSZZ Solidarność". Warunkiem przystąpienia do Klubu jest wypełnienie 

formularza dostępnego na stronie:  

https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc  
 

Z wypełnionym dokumentem należy udać się do agenta PZU S.A. i 

przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub 

numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po 

pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.  

O czym należy pamiętać?  

Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia, 

właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony, zniżka musi być zgodna z 

regulacjami dotyczącymi składki minimalnej, z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc 

przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.  

Zniżka przysługuje na ubezpieczenia: PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU 

NNW; PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie 

ruchome, NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu 

prywatnym, a także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.  

 

Dodatkową ofertę dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ Solidarność 

przygotował także Bank Pekao S.A. Warunkiem skorzystania z niej, jest przedstawienie 

legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao SA. Zakłada ona chociażby darmowe: 

prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych 

bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. Bank Pekao S.A. 

przygotował także ofertę specjalną dla organizacji działających w ramach NSZZ Solidarność. 

 


