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Kącik Szefa: 

Te kilka słów kieruję do wszystkich Pań i Panów pracujących w firmie Rek-Swed. 
Miłe i uśmiechnięte Panie oraz zadowoleni z towarzystwa Pań Panowie. 
Chcemy aby kontakt między pracownikami a kierownictwem firmy był częstszy i 
abyście mogli bardziej czynni uczestniczyć w działaniach naszej firmy, której celem jest 
nie tyle zysk (ten też jest ważny), co zadowolenie i satysfakcja z pracy no i dobra w niej 
atmosfera. 

Uważam, że tam gdzie jest milo, ludzie pracują chętniej i chętniej tam wracają.  
Nie oznacza to oczywiście, że pewnych zachowań nie będę wymagać, ale chcę abyście 
wiedzieli, że wszystko to ma służyć firmie, czyli nam wszystkim: Piszę tak, ponieważ w 
stabilnej firmie zarówno Wy jak i ja znajdujemy zatrudnienie. A praca jest podstawą dla 
nas i naszych rodzin. 

Myślę, że aby to wszystko było możliwe, kierownictwo firmy musi zacząć od 
bieżącego informowania Was o tym co się dzieje i co będzie dziać się w naszej firmie w 
bliższej i dalszej przyszłości. 
Dlatego jak już zauważyliście, zaczęliśmy od szerszej i czasami zabawnej informacji na 
istniejących tablicach ogłoszeń. Teraz zaczynamy tworzyć gazetkę, a w najbliższej 
przyszłości będzie też budowany blog w internecie. 
 
Redaktorem tych wszystkich informacji jest pan Sławek Dereszkiewicz. 
Zachęcam wszystkich do czytania i przekazywania panu Sławkowi ciekawych 
materiałów, które  z chęcią wykorzystamy. 

 

Od 17 września jesteśmy 

na Facebooku 



 Płyniemy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spływ kajakowy, jak zwykle był bardzo 

udany. Kazik Kula i tym razem zadbał o 

kajaki, transport oraz zadbał, aby nikt 

nie utonął… 

Poniżej kilka zdjęć 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród pracowników Rek-

Swed spływy cieszą wielką 

popularnością. Niektórzy 

prowadzą dzienniki 

przepłyniętych kilometrów. 

Zgadnijmy – kto do tej chwili 

przepłynął najwięcej? 



 

Nowa hala w pytaniach i odpowiedziach: 

 

Co i jak? 

Nowobudowana hala to dodatkowa powierzchnia 820 m2. Przestrzeń ta będzie 

przeznaczona na magazyn. Dzięki temu zwiększy się także obecna powierzchnia hal 

produkcyjnych o przestrzeń aktualnego magazynu, czyli 250m2. 

 

Do kiedy? 

Do końca roku 2012 całość powinna zostać ukończona. 

 

Co z parkingami? 

Zostaną rozbudowane, o nowe 27 miejsc parkingowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Co nas czeka w październiku? 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta Dyrektora Generalnego w 

pierwszym tygodniu października.  

W tym samym czasie odwiedzą 

nas  goście z firm NikeTech i New 

Pac.  

To nie wszystko. Zawitają też u 

nas także osoby z Norwegii z 

firmy Small Nordic, dla której 

m.in. mamy szyć rękawiczki 

biegowe dla Therese Johaug, 

słynnej konkurentki naszej 

Justyny Kowalczyk. 

Październik to także czas audytów wewnętrznych. Certyfikaty ISO 

9001 oraz 14001 wydawane są z ważnością na 3 lata, a raz do 

roku odbywa się tzw. audyt nadzoru. Od września do listopada 

przeprowadzane są audyt wewnętrzne, natomiast na przełomie 

listopada i grudnia gościć będziemy panie audytorki z naszej 

jednostki nadzorującej, czyli Moody International Intertek. 

Październik to także dobry 

czas na bieganie. Wszyscy 

chętni zawsze są mile 

widziani i zapraszani do 

wspólnego biegania w każdą 

środę o 18.00 przy parkingu 

Al. Lenne (wylot na Zalesie)  



 

Na tablicy… 

Dział prowadzi Anita Banaczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy pracownicy! 

Wakacje za nami. Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego 

Narodzenia. Już dziś zastanawiamy się nad tam, jak ciekawie 

„przystroić” nasz zakład na ten zimowy czas. Dlatego ogłaszamy 

konkurs na oświetlenie zewnętrzne naszej firmy. Chodzi nam o 

ciekawe pomysły, projekty na podstawie których będzie można 

wykonać metalowy stelaż. Następnie będzie on owinięty ledowym 

wężem świetlnym. Propozycje prosimy zapisywać na kartkach i 

składać w biurze u pani Joli do dnia 12.10.2012r. 

 
 

UWAGA !!! 

10 września odbyło się pierwsze losowanie. Spośród prawidłowych rozwiązań został 

wyłoniony jeden zwycięzca. Jest nim szczęśliwa Henryka Rumińska. Gratulujemy 

wszystkim, którzy podjęli się pracy . Hasło brzmiało: REK-SWED. Prezentujemy 

kolejną krzyżówkę. Tym razem jest ona zdecydowanie dłuższa, i jak sami zauważycie, 

zmusza do zastanowienia. Dlatego nagroda za prawidłowe rozwiązanie będzie 

cenniejsza. Odpowiedzi wraz z nazwiskiem osoby rozwiązującej prosimy wrzucać do 

dnia 21 września do żółtej skrzyneczki. Losowanie odbędzie się 

 24 września o 11.30 na stołówce.  

Mała prośba, aby nie rozwiązywać krzyżówek podczas pracy i nie wpisywać rozwiązań 

na krzyżówkę wiszącą na gazetce. 

Zapraszamy do zabawy  



 

 

       Wiersz Pani Aldony  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jemy płody ziemi 

Pietruszka- witamina A+ C- ze wszystkim się ją je. 

Marchewka pomarańczowa- witamina B się w niej 

chowa. 

Czas na winogrona- lubi je on i ona. 

Śliwki też są na czasie- lubią je wszyscy, jedz i Ty 

grubasie. 

Piękne i świeże maliny- zdrowi są po nich chłopcy i 

dziewczyny. 

Otwórz iPod-a- to Ci banana zapodam. 

Wejdź na facebooka, niech Ci arbuza poszuka. 

Pomidor-kolor czerwony- szczególnie dla męża i zony. 

Ogórek zielony- może być też kiszony, 

gdy go zjesz to trzymaj się za kalesony. 

Papryczka chili- swoistym wyglądem myli 

po niej masz wytrzeszcz wielki, jak w sztachetach sęki. 

Dynia łysa, ogromniasta, 

turla się z Blękwitu aż do miasta- 

zjemy ją w postaci ciasta. 

Gdy ziemniaka weźmiesz w usta, 

czujesz się  jak świnka tłusta. 

A cebula nam nie służy, 

jedź ją  w domu, nie w podróży. 

Groszek świeży lub suszony, 

Po zjedzeniu śpij bez żony. 

Czy pogoda czy też deszcze 

gdy spróbujesz to chcesz jeszcze. 

 

Chcesz mieć sokoli 

wzrok - jedz warzywa w 

jaskrawym kolorze 

 

24polska.pl Z najnowszych 

badań amerykańskich 

naukowców wynika, że 

jedzenie takich warzyw jak 

marchewka, kukurydza, 

brokuły i groszek 

procentuje w późniejszym 

wieku. Eksperci z 

Uniwersytetu Wisconsin 

przeprowadzili badania na 

grupie kobiet w wieku od 

50 do 75 pięciu lat. 

Okazało się, że te, które w 

swej diecie często miały 

żółto-zielone warzywa 

miały znacznie lepszy 

wzrok, niż te, które jadły je 

tylko od czasu do czasu. 

 



26 sierpnia podczas 

terenowego  maratonu 

kolarskiego BikeCross 

Maraton MTB w Ostrowcu 

koło Wałcza, Sławomir 

Dereszkiewicz, zajął III 

miejsce na dystansie 40 km 

w kategorii M3. 

 

SPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 31 sierpnia 2012r. w Złotowie 

odbył się III rajd św. Rocha Nordic 

Walking. W tym roku do wyboru 

były dwie opcje. Tradycyjny marsz 

wokół promenady lub gra terenowa 

„Tajemnice Siedmiu Świątyń”. Do 

zabawy zgłosiła się również grupa 

złożona z pracowników naszego 

zakładu. Zaopatrzeni w chusty 

terenowe, odznaki i mapki 

pomocnicze  chodzili po całym 

mieście, aby rozwiązać wszystkie 

zagadki. Pomimo deszczowej 

pogody  bawili się świetnie. 

Uczestnikom gratulujemy zdobycia 

drugiego miejsca a pozostałym 

pracownikom radzimy „strugać” 

kije na przyszłoroczny rajd. 

 
2 września 2012r. w Złotowie 

odbył się I Bieg Uliczny Piasta 

Kołodzieja. Do pokonania był 

dystans 10 km. Pośród 165 

uczestników nasz zakład 

reprezentowali: Monika Sajor i 

Janusz Sarnowski. Na brawa 

zasługuje 6 miejsce Janusza w 

kategorii M4. Gratulujemy sił, 

wytrwałości i życzymy dalszych 

sukcesów. 

 



 

UŚMIECHNIJ SIĘ!  

 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny! 

 

Babcie rozmawiają o swoich wnukach. 

- Mój będzie ogrodnikiem, cały dzień siedzi w ogródku i grzebie w 

ziemi. 

- Mój będzie lekarzem, cały dzień bandażuje lalki. 

- A mój będzie pilotem, cały dzień macza szmatę w benzynie, wącha ją i 

mówi: "Babciu, ale odlot!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.2012 

Zapraszamy chętnych do współredagowania naszego 

newslettera.   

Osoby do kontaktu: 

Anita Banaczyk 

Sławomir Dereszkiewicz 


