
miejscem które nie pozwala zapomnieć o faktach czy oso-
bach. Czy do końca spełnia te zadania? Ja nie będę odpowia-
dał na to pytanie, bo jest ono raczej skierowane do Was. Zda-
jemy sobie sprawę że pewne artykuły lub informacje pisane 
były w niełatwy sposób. Możemy jednak was zapewnić, że ża-
den artykuł, czy kolumna która pojawiła się w naszej gazetce 
nie była przypadkowa. Bardzo często w sposób zawoalowany 
pisaliśmy o naszych problemach i rozter-

kach. To z tego powodu Infos wzbudzał niezdrowe emocje 
wśród przełożonych oraz troszkę  zadumy lub uśmiechu wśród 
pracowników. Niektórzy odbierali to jako uderzenie w swoją 
osobę lub grupę. Ja to nazwałem efektem gwałtownej reakcji, 
czyli uderz w stół a  nożyce się odezwą. Jak ktoś miał coś na 
sumieniu to wystarczył mały bodziec, aby ta osoba  gwałtow-
nie reagowała. I bardzo często w ten sposób to działało. Nie 
zliczę też, ile razy wzywany byłem na „dywanik” za wiadomo-
ści i artykuły które zamieszczane były w Infosie. Dlatego 
twierdzę, że  nasze bardzo skromne pismo, znajduje się w 
kręgu zainteresowań wszystkich grup w naszym zakładzie. 
Kiedy miał dogryźć lub napiętnować jakieś  wydarzenie, to ro-
bił to w sposób  otwarty lub bardziej zawoalowany. Zależało 
to tylko od tego, czy mieliśmy do czynienia z sytuacją ogólno-
zakładową czy raczej osobistą wycieczką do danej osoby. Dla-
tego w przypadkach personalnych nigdy  nie napisaliśmy kogo 
dana sytuacja dotyczy. Ale często ci, których to w danym mo-
mencie nie dotyczyło, przejawiali większe  zainteresowanie i 
odbierali to jako atak na swoją osobę. Ale oprócz tego Infos 
dzielił się wiadomościami dotyczącymi bieżącą sytuacją w za-

Człowiek nie jest bogaty tym, co posiada, 
lecz tym, bez czego z godnością może się 
obejść” .                               Immanuel Kant  

WŁASNYM SŁOWEM 

T ak, tak kochani. Infos ma już 15 
lat. Można śmiało powiedzieć że 

to kryształowe gody. Gdy robiłem po-
rządki na stronie internetowej, zadu-
małem się na chwilę. I tak się zasta-
nowiłem, czy to możliwe, że prze-
trwaliśmy razem 15 lat? Jakoś ciężko 
to sobie wyobrazić. Czy jednak nie 
jest to fakt, który potwierdza potrze-
bę istnienia naszej skromnej gazetki? 
Gdy w 2002 roku grupka zapaleńców 
rozmawiała ze ŚP. Andrzejem Kamiń-
skim ówczesnym Przewodniczącym 
Komisji Zakładowej, nikt nie przy-
puszczał że doczekamy tego jubileu-
szu.  Przez te wszystkie lata, były 
okresy łatwe i przyjemne oraz takie, 
które mocno zaważyły na historii We-
dla oraz naszej organizacji związko-
wej.  Pozostały jednak upamiętnione 
w naszym piśmie oraz w pamięci pra-
cowników.  Jednak z tą pamięcią jest 
różnie, dlatego Infos miał być pi-
smem, które nie tylko informuje o 
bieżących wydarzeniach , ale także 



kładzie. Już w 6 numerze rozpoczęliśmy walkę 
o zatrzymanie produkcji w Warszawie, która w 
części miała zostać przeniesiona do Bielan 
Wrocławskich. Infos stał się narzędziem związ-
ku Solidarność aby piętnować uległość kierow-
nictwa i dyrekcji. Byliśmy osamotnieni w tej 
akcji, bez wsparcia innych i działając wbrew 
innym. Informacje pojawiające się w tym czasie w naszej gazetce, pozwoliły na rzetelną i uczciwą infor-
mację skierowaną do pracowników.  W 2003 roku rozpętała się już prawdziwa wojna o Wedla. I znowu 

Solidarność zostaje osamotniona bez wsparcia drugie-
go związku i kierownictwa. Jedyną pomocną dłoń wy-
ciąga ówczesny Prezydent Warszawy ŚP Lech Kaczyń-
ski.  Infos na bieżąco przekazuje informacje i wiado-
mości oraz upublicznia wszystkie pisma kierowane do 
Zarządu i właścicieli. W 2004 roku związek przypo-
mniał o zobowiązaniach dotyczących uhonorowaniu dr. 
Jana  Wedla, które do dnia dzisiejszego nie zostały do-

trzymane. Początek 2005 roku to smutna wiadomość o śmierci Andrzeja Kamińskiego. Nowym przewod-
niczącym zostaje Dariusz Skorek, który był odpowiedzialny za tworzenie naszego biuletynu. Infos starał 
się być obecny wszędzie tam gdzie tworzona 
była historia Wedlowskiej Solidarności. Udało 
się nam dotrzeć do pierwszego przewodniczą-
cego Sławomira Wyczańskiego, z którym  
przeprowadzony został bardzo obszerny wy-
wiad, opublikowany w nr 03 z 2005 roku. Ale 
2005 rok to pożegnanie Jana Pawła II. Po raz 
pierwszy Infos i Czekoladomości wspólnie redagują wydanie gazetki. 2006 rok to nowe wybory i połą-
czenie się z organizacją Jedyna (Leaf). Infos powoli zmienia swój wygląd i format. Po raz pierwszy w 

Infosie pojawia się ankieta która dotykała spraw stre-
su, mobbingu czy też pracy w systemie czterozmiano-
wym. W czwartym numerze z 2006 roku Infos upu-
blicznia pismo skierowane do Prezesa Firmy w sprawie 
11 Listopada. Nikt  poza Solidarnością nie widział w 
takim świętowaniu problemu i tak jest do tej pory. 
Szkoda że krótką pamięcią  zasłaniają się ci którzy z 

boku starają się przedstawić to w inny sposób. Infos od  początku o tym pisał i piętnował kierownictwo 
i zarząd za uległość wobec „wierchuszki”. W 2008 roku Infos przeżywa kryzys i pojawia się tylko jeden 
numer naszej gazetki, którego nawet w wersji archiwalnej nie posiadamy z powodu na awarii kompute-
ra. Przy okazji próby odzyskiwania danych, giną 
nam numery z 2007 i pierwsze wydanie z 2009 
roku. Resztę gazetek szczątkowo powoli odzysku-
jemy. W 2010 roku Infos staje się biuletynem 
ogólnopolskim, wykorzystywanym przez Krajową 
Sekcję. Jednak część skierowana dla naszych pra-
cowników, znajduje się w wydaniach dla naszej 
firmy. I tak było w  każdym zakładzie tworzącym 
sekcję, gdzie informacje ogólne były przygotowy-
wane dla wszystkich, a środkowe strony, każda organizacja przygotowywała dla swojego zakładu. W 
2012 Infos z powrotem staje się biuletynem naszej organizacji, wracając do formuły na która pracował 

kilka ostatnich lat. Pojawia się kolumna „Bo chodzi 
o to….” oraz  „Na Pierwszej Linii”, które dołączają 
do starszych „Czwarta władza”, „Nie jestem anio-
łem”, „Zezem” oraz „Gawędziarza Wedlowskiego”. 
W grudniu 2012 pojawia się kolumna „Świat we-
dług Ciętych”, która w sposób nieskrępowany i wy-
śmiewczy odnosi się do sytuacji w zakładzie.  Na 



początku 2013 roku dochodzi kolumna „Zwykły 
dzień”. Wszystkie te nowości i zmiany związane 
są z przebudową strony internetowej. Infos od 
samego początku w swoich założeniach był uzu-
pełnieniem strony www, która jest nie tylko źró-
dłem informacji o zakładzie, ale także historii 

związku. Przez okres 15 lat Infos zmieniał się także graficznie oraz wielkościowo. Drukowany w pokoju 
Komisji Zakładowej w około 150 egzemplarzach w początkowej fazie był wydawany jako pismo czarno 
białe. Coraz lepsza dostępność i cena eksploatacji 
urządzeń drukujących, pozwoliła nam na przejście 
w druk kolorowy. Mimo tego bardzo często zdarzają 
się potknięcia i  niedociągnięcia związane drukarką.  
Musicie jednak wiedzieć, że od początku swojego 
istnienia Infos wydawany był na materiałach i 
sprzęcie zakupionym przez związek. Takie założenia były  przyjęte od początku, aby biuletyn związkowy 
był całkowicie niezależny. I tak jest do tej pory, mimo wielu przeciwności i problemów technicznych. In-

fos to także coraz bardziej zmniejszający się ze-
spół redagujący gazetkę. Artykuły zamieszczane 
w  piśmie w 90% przygotowywane są przez człon-
ków Komisji Zakładowej. Nie jesteśmy żadnymi 
ekspertami w tworzeniu tego rodzaju  informacji 
czy artykułów. Dlatego zdarzają się potknięcia lub 

błędy, które  staramy się korygować, ale nie zawsze udaje się to zrobić, za co przepraszamy. Tym bar-
dziej chętnie chcemy korzystać z tego, co Wy nam możecie przekazać. Kończąc wspomnienie z 15 lat 
istnienia biuletynu Infos, warto wspomnieć o naszej 
stronie www, która jest o wiele starsza od naszej 
gazetki. Materiały zamieszczane w Infosie znajdują 
się także na stronie internetowej, dlatego łatwo po 
nie sięgnąć. Na stronie znajdziecie także wszystkie 
posiadane przez nas numery biuletynu, oraz wiele 
innych ciekawostek na które zabrakło miejsca w wydaniach drukowanych. Godną polecenia jest zakład-
ka związana z historią, którą staramy się uaktualniać w momencie zdobycia ciekawych materiałów oraz 
poprzez notatki z bieżących wydarzeń. Bo naszą gazetkę tak naprawdę to Wy tworzycie. Piszcie do nas 
poprzez skrzynkę umieszczoną przy pokoju związkowym lub na adres: solidarnosc311@gmail.com                                   
Życzę miłej lektury. 

Musimy znaleźć w sobie siłę.  
Istnieje pewna zależność od tego co się chce zrobić 
od tego co można osiągnąć. Co najważniejsze, re-
lacje które musimy jakoś tworzyć, nijak się maja 
do postawionego celu, a tym bardziej do rzeczywi-
stości. Bo jak można mówić i  pisać o relacjach i 
wzajemnym zrozumieniu, skoro wiele kontrowersji i 
niechęci  tworzą Ci, którzy powinni zdrowe relacje 
budować. Czy mściwość jest i powinna być podsta-
wową cechą która bryluje wśród wielu w naszym 
zakładzie. Jak przejść obojętnie wobec zachowań, 

które trudno zrelacjonować jako etyka zawodo-
wa lub społeczna. To nie związek jest przeszko-
dą w budowaniu zdrowych zachowań, lecz Ci 
którzy w nim spostrzegają wszelkie zło, prze-
szkadzające w tworzeniu własnego idealnego 
wizerunku. Jeżeli z tej perspektywy są skłonni 
spostrzegać działania  związków zawodowych, 
to faktycznie mamy do czynienia z  osobami 
które nie posiadają żadnych wybitnych cech 
osobowości, oprócz  drzemiących w nich ma-
łostkowych zachowań, żywcem wyjętych  z ko-
medii Barei. Takie zaściankowe zachowania, po-
wodują nabieranie coraz bardziej pogłębiających 
się cech i zachowań pełnych fałszu. Dlatego gdy 
my mówimy o celach i podsumowaniu wyników 
pracy, spostrzegamy że pojawiają się wtedy peł-
ne usta pochwał i sloganów o ocenie, która niby 
jest  najważniejszym z kryteriów istnienia w tej 
firmie. Jednak należy zrozumieć lub przyjąć do 
wiadomości że  związki zawodowe są i będą 

BO CHODZI O TO 
……... 



stroną, która poprzez zwracanie uwagi, kontrolę i 
bezpośredniość wypowiedzi, nie zawsze podzielą wi-
zję lub obraz kreowany przez kierownictwo firmy. To 
jest taka niewdzięczna rola bycia z jednej strony 
otwartym na zmiany, a z drugiej zwracać uwagę na 
pojawiające się wątpliwości lub nieprawidłowości w 
dotychczasowym stabilnym procesie. Dlatego przy-
pięta łatka wiecznego oportunisty, jest niewdzięcz-
nym zadaniem, gdy ma się do czynienia z działania-
mi, które nie zawsze są dobrze odczytywane przez 
pracowników, a tym bardziej członków  związku. 
Trudno jest budować pozytywne relacje, gdy wizja 

W przededniu nowych zmian dotyczących jednego z 
agregatów, pojawiło się szereg wątpliwości dotyczą-
cych organizacyjnej kwestii tego zadnia. Pisząc 
wprost, pojawiły się one pośród pracowników działu, 
który organizacyjnie przejdzie przebudowę. Jak już 
wiemy nie mamy do czynienia z rozwiązaniami, gdy 
aplikacje dotyczyły tworzonych zespołów na nie ist-
niejące oraz budowane nowe linie i działy. Tym ra-
zem mamy do czynienia z reorganizacją dotychczaso-
wej linii, która posiada doświadczoną grupę pracow-
ników. Do kierownictwa należy teraz krok, aby ich 
zagospodarować i przekwalifikować. Już na wstępie 
rolą związków będzie kontrola i zwrócenie uwagi na 
to, aby w jakikolwiek sposób nie skrzywdzić pracow-
ników C-600 oraz prześwietlić rzetelność tego proce-
su. Tym bardziej gdy dotyczy to członków związku, 
którzy oczekują jasności przekazu, informacji oraz 
pomocy. Tym tematem zajęliśmy się podczas spotka-
nia organizacyjnego dotyczącego nowej linii pralin. 
Pojawiające się wątpliwości zmusiły nas na zwrócenie 
uwagi dotyczącej nie tylko zaproponowanego procesu 
aplikacji, ale także sposobu jej przeprowadzenia.  Jak  
możemy się domyślać, nowa dedykowana linia, po-
siadać będzie rozwiązania i procesy nie istniejące do-
tychczas na C-600. Czy zatem proces aplikacji w nie-
wiadomą, będzie  łatwym zadaniem dla dotychczaso-
wych pracowników ze starej linii? Trudno jednoznacz-
nie odpowiedzieć na to pytanie. Doświadczenie ( pro-
cesy technologiczne są zapewne takie same), staż 
oraz umiejętności powinny przemawiać za pracowni-
kami z dotychczasowej linii. I być może sam fakt 
przygotowania się do aplikacji oraz rozpisywania się 

"Polacy zachwycili się apartamentami o po-
wierzchni 17 m kw”, ewentualnie „Te crossovery 
Polacy wykupują na pniu” lub „Polacy pokochali 
samochody hybrydowe. Sprzedaż ostro w górę”. 
Na początku te nagłówki na portalach interneto-
wych mnie śmieszyły. Teraz już głównie irytują. 
– Czytelniku, skończony idioto, a w to uwie-
rzysz? – zdaje się bezczelnie pytać autor takiego 
nagłówka. I z przykrością muszę przyznać, że 
przypuszczalnie jakaś część czytelników nie czu-
je się obrażana i wierzy. Tego typu nagłówków i 
artykułów pełno jest na portalach, co świadczy 
o tym, że ten ordynarny chwyt marketingowy 
działa. Zdrowy rozsądek podpowiada, że nikt 
nie chciałby się gnieździć na 17 metrach kwa-
dratowych i w dodatku nazywać tę klitkę apar-
tamentem. I jeśli ludzie faktycznie owe 
„apartamenty” kupują, to tylko dlatego, że nie 
mają wyjścia. Gdzieś muszą mieszkać, a na wię-
cej ich nie stać. A już pisanie, że się tym za-
chwycają, to bezczelne kłamstwo. Jeśli ktoś się 
zachwyca, to tylko i wyłącznie deweloperzy, 
którzy mogą bezkarnie i za kosmiczne pieniądze 
coś takiego Polakom wciskać. Z tymi crossove-
rami i hybrydami, po które podobno w salonach 
ustawiają się kolejki to też jawna kpina. Pamię-
tam zresztą tytuły mówiące, że „Polacy nie chcą 

związku i jego odbiór, kłócić się będzie z wizją 
tworzenia  spolegliwych i wygodnych pracowni-
ków. Bo chodzi o to ……. że musimy znaleźć w 
sobie siłę, aby przekazać w co wierzymy, ale 
także silnym w tym, czym się zajmujemy. Przy-
krym jest to gdy 150 związkowców stara się za 
resztę okazać wiarę w ideę sprawiedliwego i 
godnego miejsca pracy, nie znajduje wsparcia. 
Łatwo jest wtedy co poniektórym rzucić hasło : 
to idźcie do Solidarności i się zapytajcie. Tylko 
czy Solidarność ma być panaceum dla wszyst-
kich problemów w tym zakładzie? 

na temat przebiegu kariery, posiadanego do-
świadczenia i umiejętności wzbudzać mogą       
niezdrowe emocje. Bo po cóż istnieją 
„paszporty” i innego rodzaju dokumenty. Ja jed-
nak zwracam się do Was z zadaniem. Piszcie, 
piszcie jak najwięcej i składajcie aplikację. To 
nic nie boli, a dla nas jest to materiał do anali-
zy, dotyczący przebiegu, wcale nie łatwego za-
dania, które czeka w najbliższym czasie. Jeżeli 
sami nie potraficie się w tym rozeznać i poradzić 
sobie z tym procesem, to przełożeni wam w 
tym pomogą. Wystarczy poprosić.   



Mam nadzieję że Pan Plotek, spodobał się Wam i to nie będzie koniec 
spotkań z nim w serii mini komiksów na łamach naszej gazetki.   

kupować nowych samochodów. Kochają używane 
auta”. Każdy wie, że gdyby faktycznie autor chciał 
chociaż spróbować oddać w nagłówku tekstu rze-
czywistość, to tytuł brzmiałby tak: „Polaków nie 
stać na nowe samochody. Muszą kupować używa-
ne, najczęściej z importu”. No, ale kto by wtedy 
dalej czytał, przecież to jasne. Tytuł powinien być 
intrygujący. Nieważne, że głupi i kłamliwy. A jeśli 
ktoś się daje na ten lep złapać, brnie dalej i nara-
ża się na utratę kontaktu z rzeczywistością. Za-
czyna się zastanawiać, czy nie biorąc kredytu na 
kupno 17-metrowego apartamentu i crossovera, 
przypadkiem nie przegrał życia. Bo skoro inni Po-
lacy pokochali i kupują na pniu, a on nie, to wi-
docznie jest jakiś gorszy, odstaje, trafi na margi-
nes. 
Ostatnio obok nagłówków kuszących zdaniem, że 
Polacy coś tam pokochali, pojawiły się nowe, mó-
wiące, że Polacy są na coś wściekli. W dalszej 
części tekstu jest takie samo robienie wody z mó-
zgu, ale tytuł trafia do tych, którzy kochają narze-
kać, że Polacy kochają narzekać. Ostatnio widzia-
łem taki oto nagłówek: „Polacy wściekli na kolejki 
w kasach supermarketów. Wolą kasy samoobsłu-
gowe”. Jakież to sprytne. Jest jasne, że nikt nie 

lubi stać w kolejkach i chciałby być zawsze pierw-
szy przy kasie. Ale po lekturze pierwszych zdań tek-
stu, staje się jasne, że mamy do czynienia z tek-
stem inspirowanym. Po co właściciel interesu ma 
płacić wypłatę kasjerkom? Najlepiej zwolnić trzy 
czwarte, wstawić automaty i niech się klienci z ma-
szynami sami męczą. Zerknąłem na komentarze 
pod tekstem i przyznam, że byłem pozytywnie za-
skoczony. Znaczna grupa czytelników postanowiła 
wykpić i tytuł, i tekst, i intencje inspirującego ów 
„artykuł prasowy”. Na przykład w jednym z komen-
tarzy czytelnik zaproponował, aby sieci handlowe 
poszły jeszcze dalej i zaoferowały klientom możli-
wość samodzielnego ściągania palet z towarem z 
ciężarówek, wtedy jeszcze bardziej można będzie 
obciąć zatrudnienie w sklepie. I oczywiście napisać 
tekst o tym, że klienci supermarketów pokochali 
rozładowywanie ciężarówek z towarem. Najbardziej 
spodobał mi się jednak komentarz innego czytelni-
ka, którego przypuszczalnie tak samo jak mnie iry-
tuje tego typu propaganda. Napisał tak: „Aha, Po-
lacy kochają kasy samoobsługowe. Podobnie jak 
Etiopczycy kochają nie dojadać”.      

Jeden z Drugą;) 
                            Tekst z Tygodnika Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 



UWAGA UCZESTNICY  
SPARTAKIADY 

Przypominamy że wyjazd na spartakiadę zaplanowa-
ny jest na dzień 15.06.2017 (czwartek Boże Ciało) 
o godzinie 13:00. Tego dnia w  Ośrodku Wczaso-
wym Dresso przewidziana jest tylko kolacja, w godz. 
18:00 - 20:00. W związku z tym że jest to dzień 
świąteczny, sklepy będą nieczynne, dlatego na ten 
dzień warto zaopatrzyć się w prowiant. Na terenie 
ośrodka nie ma ręczników, dlatego prosimy o zabra-
nia ich do bagażu. Woda do picia w butelkach oraz 
gorąca na kawę i herbatę będzie dostępna na bieżą-
co (domki nie są wyposażone w czajniki, ale działają 
stołówki oraz bar). Jak co roku zmagania sportowe 
po uroczystym otwarciu, rozpoczną biegacze o go-
dzinie 9:30 na dystansie 1,5 km wokół ośrodka le-
śnym duktem. W dyscyplinach zespołowych nasz 
układ meczy rozkłada się następująco : 
16.06.2017 (PIĄTEK) 
Piłka nożna - 10:25  mecz z Z.T. Kruszwica,             
- 12:30 mecz z Z.P.O.W. Agros Nova 
Siatkówka żeńska - 10:00 mecz z Animex Morliny,    
- 11:00 mecz z S.P.C. Warszawa 
Dalsze mecze po wyjściu z grupy tego samego dnia. 
Inne dyscypliny: 
Od 11:00 - turniej rzutu lotką  
Od 15:00 - turniej rzutu do kosza 
Od 15:30 - turniej podnoszenia ciężarka kobiet      
(5 kg) i mężczyzn (10 kg) 
17.06.2017 (SOBOTA) 
Siatkówka męska - 9:00 mecz z S.P.C. Warszawa     
- 11:00 mecz z Z.P.C. Mieszko Racibórz 
Lina kobiet - 10:00 z W.Z.P.O.W. Kwidzyn,                   
- 10:25 z Agros Nova 
Lina mężczyzn - 10:55 z Animex Szczecin,               
- 11:10 z zespołem Ukrainy 
Dyscyplina przeciągania liny kobiet i mężczyzn im. 
Ś.P. Andrzeja Kamińskiego byłego przewodniczącego 
K. Z. nr 311 NSZZ „Solidarność” w Wedlu, jest spon-
sorowana przez naszą drużynę z Lotte Wedel.  
Głównym sędzią zawodów w  przeciąganiu liny jest 
Dariusz Skorek.  
Dalsze mecze po wyjściu z grupy tego samego dnia. 
Inne dyscypliny: 
Od 9:30 - turniej tenisa stołowego kobiet i mężczyzn 
Od 10:00 - turniej strzelania z karabinka 
Od 15:00 - sztafeta zakładów pracy  

RADA PRACOWNIKÓW 
Wszystkim pracownikom pragniemy przypo-
mnieć że w Lotte Wedel Sp. z o.o. funkcjonuje 
Rada Pracowników, która jest społecznym 
przedstawicielem w naszym zakładzie. Rada 
Pracowników jest zobowiązana do przekazywa-
nia waszych uwag, spostrzeżeń i informacji bez-
pośrednio do Zarządu Spółki. Radę Pracowni-
ków tworzą: 
Przewodnicząca - Lidia Kozioł z OPM Venus 
Sekretarz - Dariusz Warpas z DUR 
Jacek Zawada z DUR 
Krzysztof Borczyk z Magazynów 
Piotr Rybiński z Magazynów 
Edyta Onyśk z Aasted 
Andrzej Gańko z Ptasiego Mleczka 
Jeżeli chcecie zadać pytanie lub przekazać infor-
mację, zgłoście się do jednego z wyżej wymie-
nionych przedstawicieli Rady. 
Na parterze budynku socjalnego umieszczona 
jest tablica informacyjna Rady, na której znaj-
dziecie wiadomości z bieżących działań.  

W piątek 16.06 o godzinie 20:00 planowana 
jest dyskoteka, podczas której dokonane zosta-
ną dekoracje z zakończonych konkurencji. 
W sobotę 17.06 o godzinie 20:00 rozpocznie 
się uroczyste zakończenie Spartakiady i rozda-
nie nagród w zakończonych konkurencjach 
oraz klasyfikacji generalnej. Uroczystość 
uświetni zespół muzyczny, który będzie nas za-
bawiać do godziny 5:00. 
W niedzielę po śniadaniu  pomiędzy godziną 
10:00-11:00 zaplanowany jest wyjazd z ośrod-
ka  i powrót do Warszawy. 



Trzeba uczyć o dialogu. Uczniowie pol-
skich szkół nie wiedzą, jakie reguły rzą-
dzą rynkiem pracy, nie znają nawet pod-
staw prawa pracy. W efekcie  staja się 
bezwolnym narzędziem w ręku nieuczci-
wych pracodawców. Sytuację  może po-
prawić wprowadzenie do szkół nauki o 
organizacji pracy.  Takie  rozwiązanie 
proponują pracodawcy i związki zawodo-
we w ramach Rady Dialogu Społeczne-

 
Drodzy Pracownicy 
Zbliża się koniec kadencji Zakładowej Społecznej In-
spekcji Pracy w Lotte Wedel. W najbliższym czasie doko-
nacie wyboru Grupowych Społecznych Inspektorów Pra-
cy, którzy z pośród siebie wybiorą Zakładowego Spo-
łecznego Inspektora Pracy w Lotte Wedel Sp. z o.o.  Za-
kładowa inspekcja pracy jest "służbą społeczną" pełnio-
ną przez pracowników zakładu pracy mającą na celu za-
pewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracow-
niczych określonych w przepisach prawa pracy. Społecz-
na inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pra-
cowników zakładu pracy bez względu na ich przynależ-
ność związkową, współpracuje z Pracodawcą i jest kie-
rowana przez zakładowe organizacje związkowe. 
Można określić, że społeczni inspektorzy pracy realizują 
swoje zadania ustawowe koncentrują się na trzech blo-
kach zadań : 
W zakresie bezpieczeństwa pracy 
W zakresie higieny pracy 
W zakresie prawnej ochrony pracy. 
Zakładowe organizacje związkowe w dniu 17.05.2017 
roku przyjęły Regulamin wyboru Społecznej Inspekcji 
Pracy określając następujące okręgi wyborcze, z których 
wybrani zostaną Grupowi Społeczni Inspektorzy Pracy w 
Lotte Wedel Sp. z o.o.: 
Nr 1 - Utrzymanie Ruchu, 
Nr 2 – Magazyny 
Nr 3 – Laboratoria 
Nr 4 – Biura 
Nr 5 – Linia mas, OPM Venus, Aasted 
Nr 6 – Ptasie mleczko, Torty 
Nr 7 – Mieszanka, C-600 
Nr 8 – Baryłki, Wyroby wschodnie, Rarytasy 
Nr 9 – Biura terenowe, przedstawiciele handlowi 
Kandydatów zgłaszamy na załączonej do Regulaminu 
karcie zgłoszenia kandydata w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 23.06.2017 roku. 
Zgłoszenia po zebraniu, co najmniej 5 podpisów popar-
cia kandydatury, dostarczamy do pokoju NSZZ 
„Solidarność” – parter budynku socjalnego. Istnieje tak-
że możliwość wrzucenia karty zgłoszenia do skrzynki ko-
respondencyjnej umieszczonej przy pokoju związku Soli-
darność, lub pozostawienia zgłoszenia w kancelarii za-
kładu w przegródce związku Solidarność. 

 
 

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, 
stabilność zatrudnienia oraz przyjazna at-
mosfera w miejscu pracy to najważniejsze 
czynniki, które zdaniem pracowników decy-
dują o atrakcyjności pracodawcy. Na zna-
czeniu w istotny sposób zyskuje równowa-
ga między pracą a życiem prywatnym – 
wynika z badania Randstad Employer 
Brand Research.  



Pyzy z mięsem po 
warszawsku 

PALCE	LIZAĆ 

Z iemniaki obierz i umyj. Połowę zetrzyj na 
drobnej tarce, mocno odciśnij wodę do mi-
seczki. Skrobię, która osiądzie na dnie mi-

seczki, ponownie dodaj do ziemniaków. Resztę 
ziemniaków ugotuj, ostudź i zmiel. Wymieszaj ugo-
towane i surowe ziemniaki, dodaj mąkę, 2 jajka i 
sól. Krótko zagnieć.  

Ugotowaną wołowinę zmiel z przesmażoną na ma-
śle cebulą oraz namoczoną i odciśniętą bułką. Do-
daj ostatnie jajko, przypraw. Z masy ziemniaczanej 
uformuj placuszki, łyżeczką nakładaj na nie farsz i 
sklejaj, aby powstały kulki. Wrzucaj na wrzącą wo-
dę i gotuj 5 minut, licząc od czasu, gdy wypłyną na powierzchnię. Mo-
żesz podawać ze skwarkami z boczku przesmażonego z cebulą. 

Składniki: 
1 kg ziemniaków 

4 łyżki mąki         
3 jajka                

sól i pieprz         
40 dag ugotowa-

nej wołowiny       
1 cebula               

5 dag masła         
1 czerstwa bułka  

Wpisz imię i nazwisko oraz dział i wrzuć do skrzynki przy pokoju  
związkowym do 31.05.2017 roku.  
……………………………………………………………………………………………… 
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Po nagrodę zapraszamy Piotra     
Wojtkowskiego z OPM Venus 


