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Z okazji Świąt Wielkanocnych: miłości, 
która jest ważniejsza od wszelkich dóbr, 

zdrowia, które pozwala przetrwać 
najgorsze. Pracy, która pomaga żyć. 

Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które 
pozwalają lżej oddychać i szczęścia, które 
niejednokrotnie ocala nam życie. Niech 

czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia 
w mocy,oby wszystkie życzenia okazały się 

do spełnienia i aby nie zabrakło nam 
wzajemnej życzliwości, abyśmy przez życie 
kroczyli w ludzkiej godności i niech symbol 

boskiego odrodzenia był i będzie dla nas 
celem do spełnienia. Wesołych świąt! 

 
Komisja Zakładowa NSZZ 

„Solidarno ść” 
 

     

 

Wybory 2014-2018 
 

W dniu 31.03.2014 roku w ANWILU S.A. 
odbyły się wybory na kadencję 2014-2018. 
Na wybory zostali zaproszeni przez K. Och 
goście: przewodniczący J. Żurawski  i wice-
przewodniczący J. Dębczyński oraz prawnik 
P. Ślubowski z Zarządu Regionu Toruńsko-
Włocławskiego. 
Po raz pierwszy gościnnie uczestniczyli 
zaproszeni: ZSIP w ANWILU S.A. P. 
Stokfisz oraz trzech przewodniczących 
największych central związkowych w 
ANWILU tj. S. Rogiewicz, A. Musialik i D. 
Maciejewski, którzy serdecznie i gorąco 
podziękowali za zaproszenie.  
Na przewodniczącego związku startowały 
dwie osoby: Krzysztof Och i Robert 
Wichrowski. 
Przewodniczącym związku został Robert 
Wichrowski. 
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Szanowne koleżanki i koledzy z NSZZ 
„Solidarność” 

 

Jak zapewne wiecie 31.03.2014r. odbyło się 
Zebranie Delegatów Załogi, podczas które-
go zostałem wybrany na przewodniczącego 
KZ NSZZ „Solidarność” w ANWILU S.A. 
Tym samym rozpoczęła się kolejna 
czteroletnia kadencja. 
 Przejmuję Związek w bardzo trudnych 
czasach, niesprzyjającym otoczeniu dla 
Związków Zawodowych. Zdaję sobie 
sprawę, że w obliczu ciągle zmieniającej się 
rzeczywistości trzeba zachować czujność i 
walczyć u Pracodawcy o dobro i godność 
osób zatrudnionych w ANWILU S.A. 
Wiem, że niełatwo będzie osiągnąć wyzna-
czone cele, jednak towarzyszy mi determi-
nacja i z całych sił będę starał się nie 
zawieść Waszego zaufania oraz w jak naj-
większym stopniu spełnić Wasze oczeki-
wania. 
Przy tej okazji, bardzo dziękuję koledze 
Krzysztofowi Och za 19-to letni wkład 
pracy w budowanie Związku. Poprzez od-
danie i zaangażowanie się w pracę zdziałał 
wiele dobrego dla kondycji i wizerunku 
naszej organizacji. Jego umiejętności i 
doświadczenie nabyte w czasie wieloletniej 
pracy z pewnością zaprocentują podczas 
działalności w KZ. 
Przed Związkiem stoją trudne zadania 
dlatego liczę na wsparcie i współpracę 
koleżanek i kolegów. 
 

Z wyrazami szacunku  
 

Robert Wichrowski  
 

Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w 
ANWILU S.A. 
 
W trakcie wyborów w głosowaniach tajnych 
wybrano z obecnych na sali delegatów 
członków do poszczególnych władz związ-
kowych i komisji: 
 

Skład Komisji Zakładowej:  
- Sławomira Drabkowska-Gerstenstein 
- Krzysztof Och 
- Jarosław Wiśniewski 
- Wojciech Koperski 
- Henryk Jasiński 
- Krzysztof Wróblewski 
- Antoni Frankowski 
- Andrzej Pasiński 
- Krzysztof Ośmiałowski 
- Robert Tomalak 

 

Rezerwowy członek KZ:  
- Tomasz Butlewski  

 
Skład Komisji Rewizyjnej: 

- Piotr Kącki 
- Jarosław Pawłowski 
- Michał Wydrzyński 

 

Rezerwowy członek KR: 
   -   Mariusz Tokarski  

 
Delegaci na WZD ZR: 

- Krzysztof Och 
- Krzysztof Ośmiałowski 
- Antoni Frankowski 
- Wojciech Koperski 
- Andrzej Pasiński 

    -   Robert Wichrowski 
    -   Henryk Jasiński 

 

Rezerwowi delegaci na WZD ZR: 
       -   Robert Tomalak 
       -   Krzysztof Wróblewski 
 
Delegaci na KSPCH: 

- Krzysztof Och 
- Andrzej Pasiński 
- Robert Wichrowski  

 

Rezerwowy delegat na KSPCH:  
- Krzysztof Wróblewski 

 
Na koniec obrad delegaci złożyli 4 wnioski, 
które zostały większością głosów przegło-
sowane na tak. 
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Licheń – XV Pielgrzymka 
 

 
 

Ponad 100 pocztów sztandarowych NSZZ 
"Solidarno ść" uczestniczyło w XV 
Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ 

„Solidarność” do Matki Bo żej w Licheniu. 
 

 Uczestników pielgrzymki powitał Bogdan 
Biś, zastępca przewodniczącego KK, który 
w imieniu szefa Związku złożył podzię-
kowania na ręce gościnnego Zgromadzenia 
Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny za to, że po raz 
piętnasty już gościli pielgrzymów u siebie.  
- Przyszliśmy tu, jak co roku, aby podzię-
kować Matce Bożej Licheńskiej za wszelkie 
dobra, które otrzymaliśmy przez ten rok - 
mówił Biś - Musimy też przeprosić na nasze 
błędy, słabości, zaniechania i prosić o 
błogosławieństwo na następny trudny rok. 
 Podziękowania zostały skierowane także do 
bp Kazimierza Ryczana, krajowego 
duszpasterza pracy, za jego wieloletnie 
wspieranie "Solidarności" naukami i 
modlitwą. 
 Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była 
msza święta, której przewodniczył bp 
Ryczan. W homilii kapłan nawiązał do 
Solidarności. "Wyobraźmy sobie, gdyby 
Jezus stanął dziś na Giewoncie, czy nie 
zapłakałby nad naszą Ojczyzną? Czy nie 
zapytałby: coście zrobili z darem, którym 

była „Solidarność”?! Ona miała siłę 
oddziaływania na narody ościenne, ona 
obaliła Żelazną Kurtynę. Jej siła nie 
wynikała z nienawiści ani nie torowały jej 
drogi czołgi ani inne militarne urządzenia. 
Ona żywiła się wartościami: prawdą, 
wolnością, sprawiedliwością, przebacze-
niem, patriotyzmem i religijnością" – wyli-
czał bp Ryczan. 
 W trakcie mszy św. zostały poświęcone 
dwa sztandary z ziemi radomskiej:  organi-
zacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w 
Zakładach Tworzyw Sztucznych i Farb 
„Pronit” oraz Terenowej Organizacji NSZZ 
„Solidarność” z miejscowości Pionki. 
Po zakończeniu mszy św. związkowcy wraz 
z pocztami sztandarami udali się pod 
pomniki bł. Jana Pawła II, bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki, kapelana „Solidarności” oraz 
pod pomnik upamiętniający wydarzenia 
Sierpnia 80, znajdujące się nieopodal 
bazyliki. Tam składano kwiaty i zapalano 
znicze. 

Źródło KK 

 

     
 

Aktualności 
 

Trwają negocjacje płacowe na 2014 rok z 
udziałem mediatora. To już drugie spotka-
nie, które nie przyniosło pozytywnego 
rezultatu w postaci porozumienia. Po raz 
kolejny z przykrością należy stwierdzić, że  
nasi „pseudo” włodarze w ANWILU nie 
mają na razie najmniejszej chęci godnie 
podzielić się zyskiem za ubiegły rok, 
wypracowanym przez załogę.  Bon 600 zł 
brutto na Święta Wielkanocne, (nawet w 
Spółce Orlen Laboratorium dali 1000 zł). 
Ten bon, przy tak wysokim zysku idącym w 
setki milionów złotych za ubiegły rok, to 
może kara dla załogi za zbyt wygórowane 
żądania płacowe??? 
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Stanowisko Pracodawcy: 
-wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 60 zł 
począwszy od dnia 1 czerwca 2014r. w 
rozbiciu: 30 zł dla każdego zatrudnionego 
plus 30 zł uzależnione od oceny pracowni-
czej za 2013 r.  
-  8 % osobowego Funduszu Płac za 2013 r., 
jako nagroda na Dzień Chemika; 
- kwota doładowania karty podarunkowej - 
2000 zł plus 400 zł uzależnione od 
osiągniętego szacunkowego zysku na koniec 
2014.  
 

Stanowisko WRZ:                                        
- wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 210 
zł, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r., 
w rozbiciu: 150 zł dla każdego zatrudnio-
nego plus 60 zł uzależnione od oceny praco-
wniczej za 2013 
-  8,7% osobowego Funduszu Płac za 2013 
r., jako nagroda na Dzień Chemika 
- kwota doładowania karty podarunkowej - 
3000 zł plus 800 zł, rozdzielone w 
następujący sposób: 400 zł płatne na koniec 
III kwartału i uzależnione od szacunkowego 
EBIT na koniec III kwartału, 400 zł płatne 
na koniec IV kwartału i uzależnione od 
szacunkowego EBIT na koniec IV kwartału.  
 

Następne spotkanie w dniu 22.04.2014r. 
 

*** 
Zawody wędkarskie 

 

W dniu 17 maja 2014r. odbędą się 
Spławikowe zawody wędkarskie o puchar 
KZ NSZZ „Solidarność’. Związek wystawi 
drużynę w ubiegłorocznym składzie. W 
przypadku możliwości Komisja Zakładowa 
wystawi drugą drużynę w zawodach.  
Organizacją zawodów będzie kontynuował 
Krzysztof Och. 
Zapisy u przewodniczącego związku. 
 
 

     

Humor 
 
Idzie sobie zajączek przez las i pali 
papierosa. Widzi to krowa i mówi: 
- Taki mały a już pali. 
A zajączek na to: 
- Taka duża, a stanika nie nosi! 
 

*** 
 

Rozmowa dwóch jajek: 
- Już niedługo Wielkanoc... 
- Masz rację, aż mi głupio jak sobie 
przypomnę, jak się nabijaliśmy z karpi...  
 

*** 
Idzie zajączek przez las i niesie pod pachą 
teczkę. Spotyka go wilk i pyta: 
- Co tam niesiesz? 
- Swoją pracę magisterską. 
- Ha! A jaki temat? 
- "Zając najgroźniejszym zwierzęciem w 
lesie" 
- No! Ty chyba sobie kpisz! 
- To chodź za krzaczek! 
Wpadają za krzaczek, słychać straszliwy 
łomot, skowyt. Po chwili zza krzaczka 
wypada wilk z obłędem w oczach, sierść z 
niego prawie zdarta... Po chwili wychodzi 
zając, a za nim niedźwiedź. Misio poklepuje 
zająca po plecach i mówi: 
- Widzisz zajączku! Nie jest ważny temat 
pracy magisterskiej, tylko promotor. 
 

*** 
Zajączek wchodzi do baru i mówi: 
- Kto mi pomalował rower na zielono?! 
Cisza. Wstaje niedźwiedź i mówi: 
- Ja, bo co?! 
A zajączek mówi: 
- Chciałem się zapytać jak długo schnie 
farba! 

 
Redaguje zespół. 

Wydaje: Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność 
w ANWILU S.A. tel. 32-32 

 


