
 

 

 

Witam was serdecznie w ostatnim numerze przed 
przerwą urlopową. Bieżący numer przede wszyst-
kim poświęcony jest zakończonej Spartakiadzie, 
która od wielu lat jest formą aktywnego wypo-
czynku kilkunastu osób z naszego zakładu. Pisze-
my także o  zbliżających się wyborach Zakładowej 
Społecznej Inspekcji Pracy. To takie zbrojne ramię 
wszystkich pracowników, które w pierwszej kolej-
ności powinno reagować na nieprawidłowości w 
sferze stanowisk pracy. W bezpośrednich spra-
wach związanych ze stanowiskami pracy, 

„sipowcy” mają dużo większe  uprawnienia od związków zawodowych. 
Warto o tym pamiętać i wykorzystać, szczególnie że 
reprezentują wszystkich pracowników, a nie tak jak 

to jest w przypadku związków zawodowych, tylko 
członków organizacji. Oczywiście jak to wynika z 
ustawy pracują pod kontrolą związków, co pozwala na interweniować na 
wyższych szczeblach zarządzania. A nie muszę was przekonywać o tym ile 
zachowań i działań wymaga reakcji. Co ciekawe, od jakiegoś czasu bar-
dzo dużo takich zdarzeń, zaczęło się pojawiać na liniach produkcyjnych. 
Niestety bez wiedzy na ten temat i informacji, będziemy dreptać w miej-
scu. Musicie mi uwierzyć na słowo, że każda taka sprawa jest przez nas 
zgłaszana do kierownictwa. W ostatnim okresie mamy także cykliczne 
spotkania z zarządzającymi ze strony Japonii, którzy bardzo chętnie roz-
mawiają z nami, nawet o najdrobniejszych nieprawidłowościach, które źle 
wpływają na wizerunek naszego właściciela. I zapewne w niedługim cza-
sie, zostanie to w odpowiedni sposób przez nich podsumowane.     
Piszcie do nas poprzez skrzynkę umieszczoną przy pokoju związkowym 
lub na adres:  solidarnosc311@gmail.com                                    

Życzę miłej lektury. 

WŁASNYM SŁOWEM 

„Nie władza korumpuje. Korumpuje lęk 
przed utratą władzy”.                                    

                                               John Steinbeck 

Wynagrodzenie minimalne w przyszłym roku po raz kolejny wzrośnie. To 
wynik coraz lepszej sytuacji gospodarczej i spadającego bezrobocia. Od 
stycznia 2018 r. minimalna pensja pracujących na etacie wyniesie 2080 zł 
brutto, o 80 zł więcej niż w tym roku.  
W górę pójdzie również stawka godzinowa z obecnych 13 zł brutto do 
13,50 zł. To druga kolejna podwyżka,  
Przypomnijmy, że w tym roku po raz pierwszy od lat rząd podniósł wyna-
grodzenie minimalne z 1850 zł do 2000 zł.  
– Wzrost minimalnego wynagrodzenia w obecnej sytuacji na rynku pracy, 
przy niskim bezrobociu, przybywających miejscach pracy i wzroście płac 
jest uzasadniony – argumentuje minister pracy Elżbieta Rafalska. Coraz 
lepiej w gospodarce Faktycznie, bezrobocie systematycznie spada od 
dwóch lat.  



Zgodnie z przyjętym Regulaminem wyboru Zakła-
dowej Społecznej Inspekcji Pracy ogłaszamy listę 
kandydatów w poszczególnych okręgach wybor-
czych. Kandydaci składając zgłoszenia mieli prawo 
do dokonania krótkiej autoprezentacji oraz udo-
stępnienia zdjęcia.  

Okręg nr 1   

Dariusz Przybysz  - 41 lat, żonaty, dwóch synów 
Jakub 13 lat, Maciej 9 lat. W firmie zatrudniony od 
lipca 2008 roku w dziale utrzymania ruchu, jako 
automatyk. W październiku 2016 roku  powierzono 
mu funkcję elektryka działu C-600 i pakowni pralin. 
Jak mówi Darek - „Swoim zaangażowaniem 
mam zamiar wnieść istotny wkład w zagad-
nienia BHP w naszej firmie”. 

Okręg nr 2  

Paweł Markiewicz  

 

 

 

 

Okręg nr 3  

Ewa Kazana  - W poprzed-
niej kadencji pełniła funkcję 
Grupowego Społecznego In-
spektora Pracy dla pracowni-
ków na stanowiskach niero-
botniczych. 

 

Okręg nr 5   

Marek Stabiński - W poprzedniej kadencji pełnił 
funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pra-
cy 

 

Okręg nr 6 

Dariusz Wodarski - Pracuje 
w Wedlu od sierpnia 1990 roku. 
W związku NSZZ „Solidarność” 
od 12 lat. W upływającej ka-
dencji pełnił funkcję Grupowe-
go Społecznego Inspektora Pra-
cy na Ptasim Mleczku. 

Okręg nr 7 

Janusz Górski 

 

 

 

 

Ewa Kapciak - W Wedlu 
pracuje od 32 lat na dziale 
C-600. W ostatnich czte-
rech latach pełniła funkcję 
Grupowego Społecznego 
Inspektora Pracy. Przez te 
lata zdobyła zaufanie Kole-
żanek i Kolegów swoją po-
stawą wobec nieprawidło-
wości w pracy. Jest aktyw-
nym członkiem NSZZ 
„Solidarność” oraz Komisji 
BHP. Startuje z poparciem 
związku.   Ewa podkreśla -”Praca społeczna 
bardzo mnie wciągnęła i myślę, że nie 
wszystko jeszcze zostało zrobione, dlate-
go postanowiłam zgłosić swoją kandyda-
turę na następną kadencję”. 

Jolanta Tucin - W firmie 
pracuje 33 lata na dziale 
mieszanki. Jest czynnym 
uczestnikiem programu 
„Champion Bezpieczeń-
stwa”. Przez kilka lat 
uczestniczyła w programie 
„Paczek dla biednych ro-
dzin”. Brała udział w zbiórce 
pieniędzy dla chorych dzie-
ci. Stara się być aktywną 
wspierając Koleżanki i Kole-
gów w różnych sytuacjach.      Jola podkreśla -
” Jestem osobą aktywną, odpowiedzialną, 
uczynną, dbającą i przestrzegającą zasad 
etycznych w Firmie. Chciałabym się speł-
nić w roli społecznego inspektora pracy”. 

Okręg nr 8 

Bartosz Dąbrowski 

Okręg nr 4  i okręg nr 9 

Brak zgłoszeń 

Komisja skrutacyjno - wyborcza ogłasza, ze gło-
sowania na społecznych inspektorów pracy od-
będą się w dniach 2-4. 08 .2017 w budynku so-
cjalnym przy stołówce w godzinach5:30—6:30, 
13:00 –14:40 oraz dodatkowo w dwa pierwsze 
dni w godzinach 21:30 –22:15 



Tradycją już się stało, że w „Boże Ciało” organi-
zowany jest wyjazd na Międzynarodową Sparta-
kiadę Przemysłu Spożywczego organizowaną 
przez Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywcze-
go NSZZ „Solidarność”.  W tym roku, po zeszło-
rocznych sukcesach i apetycie na jeszcze lepsze 
osiągnięcia, zebrała się grupa 42 uczestników z 
Lotte Wedel, którzy postanowili w aktywny spo-
sób spędzić trzy dni czerwca, biorąc udział w za-
wodach sportowych na terenie ośrodka „Dresso” 

w Sulejowie. W czwartek o godzinie 13 wyruszy-
liśmy z Warszawy do Sulejowa, aby zakwatero-
wać się ośrodku i przygotować się do czekają-
cych nas wyzwań sportowych. Po kolacji zebrała 
się cała nasza ekipa na wieczornej integracji w 
celu omówienia i przygotowania do konkurencji-
sportowych, które od rana w piątek czekały za-
wodników z 22 zakładów pracy oraz dwóch ekip 
z zagranicy Chorwacji i Ukrainy (także z zakła-
dów spożywczych). Czwartkowe wieczory zawsze 
przeznaczone były do przygotowań, które od 
piątkowego poranka miały się przełożyć na wyni-
ki sportowe. Tego dnia zaplanowane było tylko 

spotkanie i odprawa kapitanów oraz organizato-
rów. Mimo tego drużyny, same zorganizowały się 
aby poznać się nawzajem, co dodatkowo budowa-
ło atmosferę przed czekającymi nas rozgrywkami 
sportowymi. Miło spędziliśmy wieczorny czas po-
śród otaczających nas drzew, które gęsto porasta-
ją teren Zalewu Sulejowskiego. Wspólnie z druży-
nami z zaprzyjaźnionych już zakładów Kompanii 
Piwowarskiej, Mieszka, SPC Warszawa oraz Łowi-
cza, bawiliśmy się do późnych godzin nocnych. 
Piątkowy poranek obudził nas słoneczną pogodą. 
Po wczesnym śniadaniu,  udaliśmy się na plac, 
gdzie nastąpiło oficjalne rozpoczęcie Spartakiady. 

Barwny tłum ponad 500 uczestników, odśpiewał 
hymn państwowy oraz hymn Solidarności. Oczywi-
ście nie obyło się bez wysłuchania przemówień 
zaproszonych oficjalnych gości oraz przedstawicieli 
sponsorów. Pośród wielu kolorowych ekip w stro-
jach zakładowych, nasza drużyna  wyróżniała się 
ciemnogranatowymi koszulkami z logo Wedla oraz 
białymi czapeczkami organizacji zakładowej. Przy-
szła wreszcie pora na rozpoczęcie zawodów, co w 
głównej mierze zgromadziło uczestników tej im-
prezy. Jak co roku spartakiadę rozpoczęli biegacze 
w kategorii kobiet na dystansie 1500 metrów oraz 
mężczyzn na dystansie 2200 metrów. Do startu 



przygotowywały się dwie panie i dwóch mężczyzn z 
jednego zakładu pracy. Jednak do klasyfikacji gene-
ralnej brany był wynik najlepszej kobiety i mężczy-
zny. Nasza drużyna nie ukrywała, że w tej konku-
rencji liczyliśmy na wysokie miejsca naszych repre-
zentantów oraz pierwsze punkty w klasyfikacji gene-
ralnej. W międzyczasie na boisko siatkarskie udały 
się nasze Panie oraz drużyna w piłce nożnej. Piłka-
rze niestety musieli przemieścić się na boiska w Su-
lejowie, umieszczone poza ośrodkiem. Reszta kon-
kurencji sportowych, umiejscowiona była już jednak 
na miejscu. Trzeba przyznać że nastąpiło zamiesza-
nie związane z obydwoma konkurencjami w biegu. 
Wcale nie mała wpadka organizacyjna wprowadziła  

dużą nerwowość pośród drużyn. Jednak jak my-
śleliśmy i czego życzyliśmy nasi koledzy Jacek i 
Adam zdobyli odpowiednio I i II miejsce , a kole-
żanka Ewelina IV pośród kobiet. Pierwsze punkty 
i wreszcie pierwsze uśmiechy. W tym czasie na-
sze Panie ciężko walczyły na boisku siatkarskim. 
Mimo głośnego dopingu i zdartych gardeł nie 
udało im się wyjść z grupy. Cóż, może za rok bę-
dzie lepiej. Ważne były jednak uśmiechy i dosko-
nała zabawa. Szybko przemieściłem się z częścią 
ekipy na odległe boisko piłkarskie, aby dopingo-
wać naszych piłkarzy. A było co oglądać i zabra-
kło niewiele do pudła. Ostatecznie nasi piłkarze 
wywalczyli IV miejsce, najbardziej nie lubiane 

przez wszystkie ekipy. Tymczasem z boiska do 
rzutu lotką, zaczęły spływać doskonałe wiadomo-
ści. Szkoda że nie udało się być jednocześnie w 
kilku miejscach i nie byłem w stanie oglądać do-
skonałych rzutów naszej ekipy. Po  występie ostat-
niego zespołu i podsumowaniu wyników w tej 
konkurencji jest następne pudło i to jakie - I miej-
sce  dla Lotte Wedel. Chyba nie muszę tłumaczyć 
jak doskonała to była wiadomość. Tego dnia po 
obiedzie zostały do rozegrania dwa turnieje — rzut 
do kosza oraz podnoszenie ciężarka kobiet i męż-
czyzn. No cóż, rzut do kosza nigdy nie był naszą 

mocną stroną i tym razem nie poszło nam najle-
piej. Za to kolega Tomek w podnoszeniu ciężarka 
10 kilogramowego wywalczył III miejsce. Jest 
kolejny medal i satysfakcja z doskonałego wyni-
ku. Wszyscy powoli przygotowywali się do deko-
racji dyscyplin które zakończone zostały w pią-
tek, a Ja jako jeden z organizatorów musiałem 
popracować wraz z koleżanką Dorotą, przy pro-
tokołach i wypisywaniu dyplomów. Nie chciałem 
zbytnio wzbudzać nadmiernego apetytu, ale po 
pierwszym dniu zajmowaliśmy II miejsce w kla-
syfikacji generalnej. Przyszedł czas na zabawę i 
nocną dyskotekę, a tutaj nasz zespół królował aż 
do świtu. Sobotni poranek przywitał nas mżawką 



i zmianą temperatury. Pierwsi tego dnia wystarto-
wali nasi siatkarze. Niestety im tak jak i naszym 
siatkarkom nie udało się wyjść z grupy. W między 
czasie do boju  przystąpili zawodnicy w tenisie 
stołowym. Było bardzo dobrze i z niecierpliwością 
oczekiwaliśmy końca tego turnieju. Rozpoczęła się 
także rywalizacja w strzelaniu z karabinka. Nieste-
ty nasza drużyna znalazła się poza punktowanym 
miejscem. Humory poprawiły nam wyniki z tenisa 
stołowego. Koleżanka Teresa zajęła III miejsce, 
natomiast Kolega Kamil V miejsce. Są następne 
punkty,  a jeszcze trzy konkurencje nie zostały 
rozegrane. Jako sędzia główny w naszej dyscypli-

nie zająłem się przygotowaniami do konkurencji 
przeciągania liny im Andrzeja Kamińskiego. Pierw-
sze do boju przystąpiły kobiety i zabrakło troszkę 
szczęścia. Ostatecznie nasze Panie zajęły VI punk-
towane miejsce. Po nich do rywalizacji wystartowali 
mężczyźni. Od kiedy jest to nasza sponsorowana 
dyscyplina nie miałem okazji widzieć tak zażartych 
zmagań. Tym bardziej, że w finałowej rozgrywce 
spotkały się zaprzyjaźnione drużyny SPC Warszawa 
i Lotte Wedel. Serce trochę krwawiło, że jako sę-
dzia nie mogłem wesprzeć naszej ekipy z którą nie-
jednokrotnie występowałem w tym turnieju jako 

zawodnik. Niestety w ostatecznej rozgrywce 2-1 
dla przeciwników, a dla naszej ekipy w przeciąga-
niu liny mężczyzn II miejsce. Jednak pomiędzy 
ostatecznymi rozgrywkami w linie, odbyła się 
ostatnia konkurencja spartakiady, czyli rekreacyj-
na sztafeta zakładów pracy. I tutaj też nie dopisa-
ło nam szczęście, ale za rok będzie na pewno du-
żo lepiej. Powolutku zaczęliśmy się szykować do 
dekoracji w poszczególnych konkurencjach zakoń-
czonych w sobotę. Miłym przerywnikiem był wy-
stęp Orkiestry Dętej OSP z Pilawy oraz występ 
młodziutkich Mażoretek. Zostały jeszcze do wypi-
sania ostatnie dyplomy oraz złożenie podpisów 
pod protokołami z zawodów. Ja już wiedziałem jak 

ostatecznie ułożyła się klasyfikacja generalna. Dru-
żyny wyczytywane były od VI miejsca, które przy-
padło zespołowi z  ZPOW Agros Nova Łowicz, na 
miejscu V drużyna z Totalizatora Sportowego. Lot-
te Wedel miejsce IV i…….. troszkę zawiedzione 
miny. Jednak za chwilę wybuch euforii i śpiew, nie 
jest źle, a za rok będzie lepiej. III - SPC Warsza-
wa, II -  Animex Morliny, I - miejsce ZPC Mieszko.  
Teraz została zabawa do białego rana i wspomnie-
nia po zawodach sportowych. Rano trzeba będzie 
wstać i wrócić do Warszawy pozostawiając kilku 
nowo poznanych kolegów i koleżanek z innych za-
kładów pracy. I trochę szkoda że następna taka 
impreza dopiero za rok. 



Chciałem aby kolumnę „Palce lizać” poprowadził już 
ktoś inny. Niestety, jeszcze nie udało mi się przekonać 
do tego pewnej osoby, ale może wkrótce się to uda. 

Dlatego przez najbliższe numery zapraszam na wędrówkę z naleśnikami. Wiele krajów na świecie 
szczyci się recepturą na wyjątkowe naleśniki. Węgrzy mają dwa takie przepisy: są to słodkie naleśniki a 
la Gundel i wytrawne Hortobágy. Te drugie pochodzą z rejonu Hortobágy - największego obszaru ste-
powego w zachodniej Europie. Hortobágy są sycące i naprawdę pyszne. Choć ich przygotowanie jest 
dość pracochłonne, smak wynagradza ten trud. Mimo że to przepis i danie z Węgier, jedne z najlep-
szych naleśników jadłem w Warszawie w nie istniejącej już Restauracji Cristal na Marszałkowskiej. Nie 
odmówiłem ich sobie także, siedząc nad Dunajem w Budapeszcie, zachwycając się widokiem ogromne-
go budynku Węgierskiego  Parlamentu. 
8 naleśników—przepis podstawowy, 500g cielęciny na gulasz, 1 duża cebula, 1 duży, dojrzały pomidor, 
1 łyżka słodkiej papryki w proszku,½ łyżeczki ostrej papryki w proszku, 1-2 łyżki pasty paprykowej w 
tubce (opcjonalnie), 300ml śmietany 12% lub 18%, 2 łyżeczki mąki,  sól i pieprz, 1 łyżka smalcu  
Mięso umyć i pokroić w kostkę. Cebulę posiekać. Na patelni rozgrzać smalec i wrzucić mięso i cebulę. 
Smażyć, a gdy mięso się zetnie, zdjąć z ognia i wsypać słodką i ostrą paprykę w proszku. Wymieszać, 
postawić znowu na ogniu i wlać ok. 150ml wody. Doprawić solą i pieprzem. Dusić pod przykryciem, aż 
mięso będzie miękkie (ok. 45 minut). Pomidora sparzyć, obrać, wyfiletować i pokroić w drobną kostkę. 
Dodać do mięsa na mniej więcej 15 minut przed końcem gotowania. Miękkie mięso wyjąć łyżką cedza-
kową, a sos zlać osobno. Mięso posiekać lub zmielić i wrzucić z powrotem na patelnię. Wlać połowę 
sosu z duszenia i 1-2 łyżki śmietany. Doprowadzić do wrzenia i dusić, mieszając, jeszcze około 10 mi-
nut na małym ogniu. Na każdego naleśnika nałożyć kopiastą porcję mięsa i zwinąć. Ułożyć naleśniki w 
żaroodpornym naczyniu i wstawić na 15 minut do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. W międzycza-
sie należy przygotować sos. Śmietanę wymieszać z mąką, dolać resztę sosu z duszenia mięsa i miesza-
jąc, gotować kilka minut na małym ogniu. Przetrzeć przez sitko. Dodać pastę paprykową i doprawić 
solą i pieprzem, by sos był bardziej wyrazisty w smaku. Naleśniki polać sosem i od razu podawać.   

 

- Żona ma urodziny, a nie wiem, jaki 
jej dać prezent.                                        
– Może przyjdź do domu trzeźwy?                            
– Nie przesadzajmy, to nie jest okrą-
gła rocznica 

Żona dzwoni do męża:                                 
– Kochanie, gdzie jesteś?                              
– Na polowaniu…                                         
– A kto tam tak głośno dyszy?                  
– Niedźwiedź…                                       
– A czemu dyszy?                                    
– Bo jest ciężko ranny, postrze-
liłem go…                                    

– A dlaczego on dyszy dam-
skim głosem?!                       
– Nie wiem... Jestem myśli-
wym, a nie weterynarzem.. 

Rozmawia dwóch sąsiadów na 
wsi:– Słyszałeś, co Stasiek 
ostatnio zrobił?                                        
– No co?                                     
– Po pijaku wyskoczył z łapami 
do naszego drwala.                          
– Do tego dwumetrowego go-
ścia, który ścina drzewa jed-
nym uderzeniem siekiery?                              
– No tak.                                      
– Co on, porąbany?!                    
– No, teraz tak. 

Siedzą dwie babcie klozetowe i 
plotkują. Nagle przechodzi ele-
gancki pan i kłania się jednej z 
nich. Druga pyta ją z podziwem 
w głosie: 
- Znasz go? 
- Tak. Srywa u mnie. 

 

Po nagrodę za rozwiązanie 
krzyżówki nr 4/2017 zaprasza-
my: Grażynę Grabowską z OPM 
Venus 





Wpisz Imię i nazwisko oraz dział i razem z rozwiązaniem wrzuć do skrzynki przy pokoju 
związku do dnia 30.07.2017  ………….. 


