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W dniu 9 maja 2015r. odbyły się IV
Spławikowe zawody wędkarskie o puchar
KZ NSZZ „Solidarność’ na łowisku Dunaj
w Lubrańcu. Łowisko po gruntownej
renowacji trzeba przyznać, że wygląda
bardzo korzystnie.

Na koniec wszyscy uczestnicy zawodów
zjedli gorący posiłek zamówiony przez
organizatorów i umówili się już na przyszłe
zawody.
W zawodach wzięło udział 17 zawodników.
Pogoda dopisała więc wyniki niektórych
zawodników były bardzo zadowalające.
I miejsce – Ulatowski Adam – 5,19 kg
II miejsce – Och Bartłomiej – 3,59 kg
III miejsce – Lewandowski Adam – 3,07 kg
IV miejsce –Wawrzonkowski Piotr –2,95 kg
V miejsce – Kujawski Łukasz – 2,86 kg
Puchar za największą rybę zdobył –
Okonowski Zbigniew – karp 1,66 kg
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ZFŚS na 2015
Wysokość odpisu środków na
indywidualne
konta socjalne w 2015r.
Dochód brutto za
Wysokość odpisu
środków na
2014 rok w przeliczeniu na jedną oso- Indywidualne konta
bę w rodzinie (w zł) socjalne (w zł)
do 1800
1801÷2300
2301÷3300
3301÷5000
powyżej 5000

1650
1320
1100
770
440

Rozdział środków na 2015
1. Odpis na indywidualne konta socjalne –
1 500 000,00 zł
2. Pożyczki na cele mieszkaniowe (remont
i modernizacja mieszkań, domów –
3 790 000,00 zł
3. Zapomogi – 160 000,00 zł
4. Świadczenia na rzecz emerytów i
rencistów – 203 000,00 zł
5.Imprezy sportowe, integracyjne, wycieczki
dla pracowników i ich rodzin – 80 000,00zł
6. Wyprawka ucznia – 150 000,00zł
7. Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem
– 70 000,00zł

Zawody wędkarskie
drużynowe
Jest kolejne podium!
16.05.2015r odbyły się kolejne Drużynowe
Zawody Spławikowe o Puchar Anwilu S.A.,
w których rywalizowało w tym roku aż
czternaście trzyosobowych drużyn złożonych z pracowników Anwilu i spółek.
Miejscem zmagań wędkarzy było łowisko
Dunaj w Lubrańcu. Impreza jak zwykle

cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i pomimo porannego przymrozku
zawodnikom towarzyszyło liczne grono
kibiców i obserwatorów dopingujących
łowiących kolegów. Podczas zawodów
pogoda również wyraźnie się poprawiła i
wędkarze rywalizowali przy bezchmurnym
niebie i praktycznie w bezwietrznych
warunkach przy umiarkowanej temperaturze
rzędu 15oC. Niestety przymrozek wpłynął
negatywnie na wyniki zawodów i nie dosyć,
że ostudził zapał niektórych wędkujących to
co gorsza odbił się wyraźnie na słabszym
żerowaniu ryb, które tego dnia brały
wyjątkowo niemrawo.
Mimo wszystko
impreza udała się organizacyjnie idealnie, a
zawody jak co roku przebiegały w
przyjacielskiej atmosferze. Po zakończeniu
zmagań wędkarskich uczestnicy mogli
liczyć na wspólny posiłek, a zwycięzcy na
cenne nagrody, pamiątkowe dyplomy i
okolicznościowe puchary.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna
wystawiona przez koło wędkarskie przy
Anwilu reprezentowana przez samego
prezesa koła Władka Smuszkiewicza
wspieranego zaciągiem kolegów ze spółek
w osobach Grzegorza Czerwińskiego i
Romana Stróżyńskiego. Drugie miejsce
zajął skład MZZP reprezentowany przez
Zdzisława Świderskiego, Piotra Mąkola i
Marka Sarapuka. Natomiast trzecia lokata
przypadła naszej drużynie, czyli Team
Solidarność którą reprezentowali niezmie-
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nnie koledzy Robert Tomalak, Bartłomiej
Och i Adam Lewandowski.
Godny odnotowania jest fakt, że różnica
pomiędzy drugim, a trzecim miejscem w
tym roku to zaledwie 0,09 kg natomiast
pomiędzy kolejnym
jeszcze mniej bo
jedynie 0,06 kg co pokazuje jak zacięta jest
rywalizacja i jak duży wpływ na ostateczny
wynik trzyosobowej drużyny mają wszelkie
nawet najdrobniejsze detale pozwalające
złapać choćby jedną rybkę więcej niż
przeciwnicy. Tym samym nasi związkowi
koledzy po raz kolejny pokazali, że jako
drużyna są bardzo mocni i pomimo jednego
słabszego wyniku wypadli na tle
pozostałych całkiem przyzwoicie łowiąc
odpowiednio w poszczególnych sektorach;
Adam Lewandowski 1,75kg 4 miejsce w I
sektorze, Bartłomiej Och 1,77kg I miejsce w
II sektorze, Robert Tomalak 0,72kg 7
miejsce w III sektorze.
Klasyfikacja
następująco:

generalna

przedstawia

się

I miejsce Koło PZW przy Anwilu
5,05kg
II miejsce MZZP Anwil S.A. i Spółek
4,33kg
III miejsce Team NSZZ Solidarność
4,24kg
-----------------------------------------------------IV- miejsce A-11 - 4,18kg
V - miejsce Dr.M - 3,32kg
VI - miejsce Wircom - 2,70kg
VII - miejsce A-21 - 2,64kg
VIII - miejsce P-12 - 2,25kg
IX - miejsce MZZPSZ - 1,87kg
X - miejsce Emeryci - 1,78kg
XI - miejsce P-11- 1,51kg
XII - miejsce MZZPSZ 2 - 0,90kg
XIII - miejsce P-22 - 0,00kg
XIV - miejsce A-22 - 0,00kg

Humor
Przychodzi kobieta do lekarza i skarży się
na ból.
- Gdzie panią boli? - pyta się lekarz.
- Wszędzie - odpowiada kobieta.
- Jak to wszędzie, proszę być bardziej
dokładną.
Kobieta dotyka kolana palcem
wskazującym:
- Tu mnie boli.
Następnie dotyka lewego policzka:
- O tu mnie boli.
Potem dotyka prawego sutka:
- O, tu też mnie boli - mówi z grymasem
bólu kobieta.
Lekarz popatrzył na kobietę ze
współczuciem i pyta się:
- Czy pani jest naturalną blondynką?
- Tak.
- Tak myślałem - kontynuuje lekarz - ma
pani złamany palec.
***
Blondynka skarży się koleżance:
- Wyobraź sobie, moja siostra urodziła
dziecko i nie napisała mi czy dziewczynkę,
czy chłopca. Teraz nie wiem, czy jestem
ciocią, czy wujkiem...
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