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Merry Christmas and 

Happy New Year!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Kącik Szefa część II 

Minęły dwa miesiące od momentu, kiedy to ujrzeliśmy naszą pierwszą gazetkę. Teraz czas na kolejną. Jest ku temu dobra 

okazja: kończy się rok 2012 i zbliżają się święta. I ponownie pozwolę sobie napisać do Was - jak zawsze miłych i 

uśmiechniętych Pań oraz do wszystkich Panów z naszej firmy, te kilka słów podsumowania, podziękowania i życzeń.  

Rok 2012 był dość dobrym rokiem dla naszej firmy. Udało nam się uzyskać taką ilość zamówień, że pomimo kryzysu nie 

musieliśmy redukować zatrudnienia, jak to robi wiele firm z naszej bliższej i dalszej okolicy. W tym pomogliście nam i Wy, 

wytwarzając dobre jakościowo produkty. Byle czego nikt już nie chce kupować. Nadal więc poprawiajmy jakość naszych 

produktów, bo - zawsze można coś poprawić, bo - jakość w bardzo dużym stopniu decyduje o naszej przyszłości, o naszej 

przyszłej pracy. Częściowo o ilości naszej pracy decyduje też zima. Jak wiecie nie była ona w ostatnim roku zbyt obfita w śnieg 

i mróz. To jaka była miniona zima determinuje ilość rękawic jaką zamówią u nas nasi kontrahenci na rok następny, czyli na 

sezon zimowy 2012-2013. Nie notujemy tu dużego wzrostu. Dlatego też ilość dodatkowej pracy i ilość nadgodzin nie była w 

tym roku tak duża jak bywało wcześniej.  

Próbujemy jako firma szerzej wejść z rękawicami sportowymi na rynek norweski. Chcemy odebrać klientów produktom z Chin. 

Norwegowie kupują bardzo duże ilości rękawic biegowych - bardzo wielu z nich czynnie biega na nartach. Początki takiego 

biznesu są zawsze trudne, szczególnie gdy na przygotowanie rękawic jest bardzo mało czasu. Sami wiecie ile nas to stresu 

kosztowało. Za trud Waszej pracy i za poświęcony firmie czas bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Wszystkim uczciwie pracującym 

Paniom i Panom za cały rok poświęcenia i pracy - pracy dla siebie, dla swoich rodzin, pracy dla firmy. 

A teraz cos ekstra pozytywnego: rękawice Johaug są rozchwytywane i szeroko pisze się w mediach o ich jakości i o tym, że są 

produkowane w Polsce (te inf. pewnie znajdziecie w dalszej części gazetki).  

Jak zapewne wielu z Was obserwuje i widzi, kończymy budowę nowego magazynu. Na sfinansowanie tej inwestycji 

zaciągnęliśmy kredyt w SBL Złotów. Magazyn planujemy zacząć używać od stycznia 2013 roku. Inwestycja ta pozwoli nam na 

powiększenie ilości miejsca nie tylko w magazynie, ale i dla wszystkich działów produkcji, oraz pozwoli na rezygnację z 

dzierżawy magazynu przy ul Zamkowej. Celem jest poprawa efektywności naszego działania i przygotowanie podstaw 

szerszej logistyki planowanej na najbliższe lata.   

Miłe Panie oraz zadowoleni z towarzystwa Pań Panowie: Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji życzę Wam tyle 

sił i zdrowia, aby wystarczyły Wam one do realizacji z powodzeniem Waszych zamierzeń i do szybkiego osiągania swoich 

planów. Życzę Wam tyle zadowolenia i satysfakcji, aby uśmiech nie tylko gościł na Waszych ustach ale i w sercach, w 

obecnym jak i przyszłym 2013 roku. 

Wszystkim "wierzącym" życzę opieki Bożej i "szczęść Boże". 

Ryszard Lewandowski 

Ps. Tak było i jest nadal: redaktorem naczelnym naszej gazetki jest Pan Sławek Dereszkiewicz. Zachęcam wszystkich do 

czytania i przekazywania panu Sławkowi ciekawych materiałów, które z chęcią wykorzystamy. 

 
Kto za tym stoi? 

Skład, korekta, foto, jeden tekst – Sławomir Dereszkiewicz 

Życzenia, wywiady, pomysły, zapał – Anita Banaczyk 

Teksty w chmurkach - tajemnica 



 

     ZWYKŁY DZIEŃ PRACY…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To o czym 

mieliśmy 

porozmawiać..? 

Romek, jaka 

decyzja? Wiesz 

co robić? 

Wiem, ale mimo to 

wykorzystam koło 

ratunkowe i wykonam 

telefon do przyjaciela… 

Myślcie sobie co chcecie, a 

ja i tak zostanę prezesem. 

50 par.. i jeszcze 

tamtych 120…. a 

potem… 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz wiedzą 

gdzie nas 

szukać… 

A niech to… 

Zdekonspirowano 

nas… 

Tylko, żeby nie 

w palce… 

Ale mamy 

zgrabne rączki… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja tu tylko 

sprzątam. 

Lustereczko, 

powiedz… 

Co tam się 

dzieje? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakby co, to 

rozmawiamy o 

rękawiczkach… 

Ile jeszcze do 

emerytury? 

Mówię wam, życie 

jest ciężkie… 

Tylko szybko, bo 

mam dużo pracy 



 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nowym magazynie z Adamem Kwietniem rozmawia Anita Banaczyk: 

AB: Witam Pana Adama. Czy mogę zadać kilka pytań w związku z prowadzoną 

obecnie budową? 

AK: Oczywiście. Udzielę wszelkich informacji. 

To może na początek opowie nam Pan o przeznaczeniu i powierzchni  

realizowanego projektu? 

Budujemy magazyn o powierzchni 820 m2 wraz z biurem dla magazyniera- o 

wielkości zbliżonej do obecnej 

Kto zajmuje się budową i jak przebiega współpraca? 

Budową zajmują się dwie firmy. Szwedzka firma LLENTAB i polska firma 

budowlana „ŻAK”. Firma LLENTAB stawia hale z blachy i izoluje ją wełną 

mineralną. Natomiast resztę prac, łącznie z instalacją wykonuje firma „ŻAK”. Na 

zakończenie prac firma „Expert” umieści kamerę na zewnątrz hali. Realizacja 

przebiega zgodnie z planem, bez żadnych zastrzeżeń. 

Czy po zakończeniu prac budowlanych nastąpią jakieś zmiany? 

Zmianą jest już zwiększona liczba miejsc parkingowych. Do parkowania będzie 

można także korzystać z placu manewrowego.  

Jak będzie wyglądał nowy magazyn? 

Jeśli chodzi o wyposażenie to będą w nim obecne regały i zostaną także dokupione 

nowe. Udogodnieniem w pracy będzie elektryczny wózek widłowy. Wszystkie 

towary będą umieszczane na paletach. Główne bramy będą otwierane 

elektrycznie. Magazyn będzie ogrzewany trzema nagrzewnicami. 

Co będzie w miejscu obecnego magazynu? 

W  miejsce obecnego magazynu  przeniesiona będzie produkcja, lecz szczegóły 

poznamy później. 

Na kiedy planowane jest zakończenie budowy? 

Przewidywane zakończenie prac budowlanych nastąpi 30.11.2012r. Natomiast 

oddanie do użytku w styczniu 2013r.  

Dziękuje bardzo za informacje. 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wigilia Bożego Narodzenia jest punktem 

kulminacyjnym Bożego Narodzenia w Szwecji… 

Największe i najdłuższe święta w Szwecji to Boże Narodzenie. 

Świąteczną gorączkę czyje się już w pierwszą niedzielę Adwentu.  

    Świętowanie rozpoczyna się 13 grudnia w dzień św. Łucji. Legenda 

głosi, że podczas tej najdłuższej w roku nocy, kiedy mężczyźni i 

zwierzęta potrzebują dodatkowego posiłku. W domu Łucja (Królowa 

Światła) portretowana jest przez najstarszą córkę. Dziewczyna ubiera 

się w białą suknię, a nauroczystości. Zgodnie z tradycją, jest to dzień, 

w którym nie powinny być wykonywane żadne prace inne niż 

doglądanie żywego inwentarza. To jest dzień świątecznej uczty, która 

obejmuje smorgasbord.  

    Włączając kilka tradycyjnych potraw jak szynka, galareta z 

wieprzowych stóp, lutfisk i ryż z owsianką. Lutfisk ( wędzony dorsz 

podawany w sosie) jest prawdopodobnie pozostałością z okresu postu 

z czasów przed reformacją. Świąteczna uczta również obejmuje 

tradycję zwaną "zanurzanie w kotle" (doppa i grytan), w której to 

rodzina i goście zanurzają kawałki ciemnego chleba w garnku 

wypełnionym kapiącą wieprzowiną, sosem i zbożową wołowiną. Ma 

to znaczenie symboliczne - jest to wołanie do umysłu, w środku 

dziękczynienia i obfitości, wszystkich tych, którzy są potrzebujący i 

głodni.  

    Po obiedzie wszyscy goście zbierają się wokół choinki by 

obdarowywać się prezentami. Podarki przynosi Jultomten (Święty 

Mikołaj) - gnom, który żyje w stodole. Jest bardzo podobny do 

duńskiego Nisse. Jultomte jest chwalony za doglądanie rodziny i 

gospodarstwa. W zeszłych wiekach Szwedzcy artyści zaczęli 

produkować kartki z życzeniami przedstawiające gnomy. Te figury 

okazały się ogromnym sukcesem i wkrótce Jultomte wzięły na siebie 

rolę porównywalną ze Świętym Mikołajem w innych krajach. 

Wierzono, że przychodzi z prezentami. W wielu domach wciąż ktoś 

przebiera się za gnoma i przychodzi na Wigilię w wielkim workiem 

prezentów. 

    Zgodnie z tradycją Szwedzi przychodzą do kościoła, w bardzo 

wczesnych rannych godzinach Bożego Narodzenia. Kiedyś był zwyczaj 

robienia wyścigu do kościoła na saniach lub wozach. Wierzono, że 

zwycięzca wyścigu będzie miał najlepsze plony w nadchodzącym roku. 

W inny sposób spędza się ten dzień cicho w rodzinnym gronie, z 

świątecznymi przyjęciami i spędza się razem następne dni. Święta 

kończą się 13 stycznia. Kiedy tysiące lat temu król Canute był królem 

Szwecji, zadecydował, że Święta trwają 20 dni. Podczas gdy niektóre 

państwa obchodzą 12 dni Świąt Bożego Narodzenia, w Szwecji dodany 

jest jeszcze jeden tydzień. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List do Mikołaja 

By nie wyszły z tego jaja 

Mikołaju drogi, daj nam zapomogi, 

bo towar w klepach jest za drogi. 

Przybądź szybko do zakładu 

damy wtedy z Tobą czadu 

pośpiewamy, zatańczymy, 

by nie było ciężkiej zimy. 

A jak będziesz bardzo chojny 

uszyjemy Ci reformy, 

na saneczki ciepły kocyk, 

żeby śnieżek nie wiał w oczy. 

Gdy nadejdzie już ta chwila 

wyciśniemy soki z „Bila”. 

Podróż widzę Ci nie służy, 

bo nos nieco się wydłużył. 

Renifery garażujesz 

do Blękwitu je szykujesz. 

Poczekamy pół godziny, 

Byś popędził te „gadziny”. 

Do REK-SWEDU długa droga, 

bo nie starcza zapomoga. 

Przed zakładem hamowały, 

Aż resory się zerwały. 

Rudolf brzęka dookoła: 

„nowy parking”- zaczął wołać. 

A tam dalej- hala nowa 

od patrzenia boli głowa. 

Łza się w oku zakręciła, 

bo to bajka tylko była, 

w której prawda się ukryła. 

Aldona Wrzeszcz 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA 

 

Nadchodzą święta, wesołe święta, 

to o nich każde dziecko pamięta. 

I już od grudnia list pisze szczerze. 

aby Mikołaj dał coś „w ofierze”. 

My- dorośli- też dużo chcemy, 

bo przecież w święta pieniędzy 

potrzebujemy. 

Trzeba się prezentami  każdemu 

pochwalić 

i stare ciuchy z szafy wywalić. 

A może by tak w te piękne święta 

każdy o innych wartościach pamiętał? 

Może by dumę i pychę z serca zmazać 

i życzliwości innym, choć troszkę, 

okazać? 

Niech zazdrość, egoizm będą 

zapomniane 

a życzliwość i radość będą w zamian 

dane. 

Zmażmy obłudę i słowa fałszywe, 

niech one już nigdy nie staną się 

żywe. 

I najważniejsze- zdrowia życzmy 

szczerze,  

bo to wartość wyższa niż miliony 

w papierze. 

Anita Banaczyk 
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Therese Johaug to jedna z najgroźniejszych rywalek Justyny 

Kowalczyk na światowych trasach biegowych. Obok swojej 

rodaczki Marit Bjoergen, to właśnie "Teresce" najczęściej 

udaje się pokonać Polkę w zawodach wysokiej rangi. Jak się 

okazuje, za niewielką część sukcesu urodziwej zawodniczki 

odpowiadać będą... Polacy. 

Pomoc jakiej udzielą nasi rodacy norweskiej biegaczce 

będzie polegać na stworzeniu dla niej specjalnej linii 

rękawic "Johaug". Zawodniczka użyje ich już w najbliższych 

zawodach otwierających cykl Pucharu Świata w Beitostolen. 

Wszystkie rękawice tej linii będą wyrabiane ręcznie w 

Polsce.  

 

Materiałami, z których wykonany zostanie ten sprzęt będą 

skóra Cabretta Isowind softshell oraz wełna Merino. Co 

ciekawe przy ich projektowaniu największy udział miała 

sama Johaug, która dokładnie poinformowała producenta o 

tym, jakie rękawice są dla biegaczek najwygodniejsze.  

 

Oprócz tego, że w takich rękawiczkach startować będzie 

Therese Johaug, to zostaną one wypuszczone do sprzedaży 

masowej. Mają być sprzętem "unisex", a więc będą 

nadawały się do użytku zarówno przez kobiety, jak i przez 

mężczyzn. Z pewnością sama zawodniczka zarobi na 

firmowaniu ich swoim nazwiskiem poważne pieniądze.  

 

Rękawice są ważnym elementem stroju narciarza. Decydują 

w dużej mierze o tym, w jaki sposób trzymane są kijki - 

jeżeli są dobrze wykonane, pomagają narciarzowi w 

odbijaniu się rękoma do przodu. Popularne przysłowie o 

"złej baletnicy" z pewnością miewa w życiu zastosowanie, 

aczkolwiek w zawodowym sporcie, w którym o zwycięstwie 

decydują często ułamki sekund, nawet taka część sprzętu 

może mieć kluczowe znaczenie.  

 

Mamy jednak nadzieję, że w żadnych rękawicach Therese 

Johaug nie będzie w stanie w najbliższym sezonie pokonać 

naszej ogromnej gwiazdy, Justyny Kowalczyk.  

 

Roman Koń babol.pl 

 

Theresa Johaug jest prawdziwą 
maszyną do zarabiania pieniędzy. 

W najbliższym czasie będzie 
wydawała też własną serię rękawic 
narciarskich pod nazwą Johaug®.  

 
Rękawice wypróbuje sama podczas 

otwarcia sezonu w ten weekend w 
Beitostolen. 
 

Johaug jest jedną z najlepszych i 
najbardziej popularnych norweskich 

narciarek biegowych na świecie, dla 
której ważny jest, zarówno optymalny 

trening i najlepszy sprzęt. W ostatnim 
czasie wyda swoją linię rękawic 
narciarskich pod własnym nazwiskiem. 
 

Modele wyścigowe zostały nazwane od 

znanych miejsc pucharów świata, w 
których Teresa osiągała zwycięstwo. 
Zwycięski czas był wybitny dla modelu 

Holmenkollen. 
 

Początkowo wypuszczona zostanie linia 
Johaug® Quad modele wyścigowe i 
modele liniowe (rękawice wewnętrzne 

). Rękawice przeznaczone są zarówno 
dla mężczyzn jak i kobiet. 

 
Sprzedaż będzie prowadzona przez 
wiele sklepów sportowych w kraju i 

zagranicą. 
 

Produkcja większej ilości modeli 
rozpocznie się w przyszłym roku. 
 

Wszystkie modele wyścigowe Johaug® 
robione są ręcznie w Polsce w ścisłej 

współpracy z europejskimi fabrykami 
rękawic, przy użyciu materiałów 
najwyższej jakości skóry, Cabretta 

Isowind softshell i wełny Merino. 
 

Rękawice  opracowane są przez samą 
Therese Johaug we współpracy z 
Panorama Design i małą firmą Small 

Nordic AS, która odpowiada za 
dystrybucję i sprzedaż. 
 

NTB | POLMEDIA  
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Rękawiczki Therese Johaug szyte są w... Polsce 

Rękawiczki Therese Johaug, które narciarka sama zaprojektowała i używała podczas inauguracyjnych 

zawodów sezonu 2012/13 Pucharu Świata w Gaellivare minionego weekendu, stały się już w Norwegii 

przebojem. Okazało się, że szyte są... w Polsce. 

Niebiesko-białe rękawiczki z widoczną na palcu nazwą "Johaug" są pierwszym produktem kolekcji 

biegaczki, która już w lecie zapowiedziała wejście do świata wielkiej mody. Będą to nie tylko stroje 

sportowe lecz również eleganckie ubrania kobiece - informowała. 

Sprzedaż rękawiczek rozpoczęła się w sklepach przy okazji norweskiego otwarcia sezonu w 

Beitostoelen 16-18 listopada; pierwsza partia rozeszła się w niespełna godzinę. Tydzień później 

pojawiły się również w szwedzkich sklepach w Gaellivare. Do końca roku zaprezentowane zostaną 

cztery modele dla kobiet i mężczyzn w różnych kolorach, m.in. różowym. Każdy będzie posiadał 

nazwę znanego miejsca zawodów narciarskich. 

Jedna z serii nazywa się "Kollen" dla upamiętnienia złotego medalu mistrzostw świata w Oslo na 

wzgórzu Holmenkollen, który rok temu Johaug zdobyła na dystansie na 30 kilometrów techniką 

dowolną. Na tych rękawiczkach wyhaftowany jest również czas biegu. 

W wieku 24 lat ta dziewczyna posiada ogromny potencjał. To jest maszyna do zarabiania pieniędzy - 

ocenił dziennik finansowy "Dagens Naeringsliv". 

Wszystko wskazuje na to, że jej wnuki raczej nie będą już musiały pracować - podkreślił Jon Inge 

Gulliksen, dyrektor firmy współpracującej z Johaug. Jak zaznaczył, jest to produkt z najwyższej półki. 

"Do wyrobu rękawiczek używane są najlepsze gatunki skóry i wełny, a dla uzyskania możliwie 

najwyższej jakości są szyte ręcznie w Polsce" - poinformował. 

Mistrzyni olimpijska z Vancouver w sztafecie nieprzypadkowo współpracuje z Gulliksenem. To on stał 

za sukcesem kolekcji strojów sportowych Vegarda Ulvanga, trzykrotnego mistrza olimpijskiego z 

Albertville (1992), jednego z najlepszych norweskich biegaczy narciarskich. 

Sądzę, że Johaug jest w stanie uzyskać większy sukces niż Ulvang, ponieważ jest unikalna. Posiadając 

nieprawdopodobną popularność stała się przykładem dla norweskich dziewcząt - powiedział Gulliksen. 

Zawodniczki kadry zobowiązane są do używania strojów producentów, z którymi norweska federacja 

ma podpisane kontrakty sponsorskie. Z nakazu wyłączone są m.in... rękawiczki. 

One są idealnym produktem reklamowym dla Therese Johaug i budowania jej marki, ponieważ są 

widoczne na większości zdjęć i zbliżeniach kamer. Dlatego też będzie je używać podczas Tour de Ski i 

mistrzostw świata w Val di Fiemme - podkreślił Gulliksen. 

 

http://www.dziennik.pl/tagi/partia
http://kobieta.dziennik.pl/kobieta/dziewczyny
http://www.dziennik.pl/tagi/firmy


 

      Wyniki sondy przeprowadzonej wśród pracowników    

 Najciekawsze 
wydarzenia w 

roku 2012? 

Najmniej 
przyjemne 

wydarzenia w 
roku 2012? 

Jak oceniasz 
pracę w 
firmie w 

porównaniu z 
ubiegłymi 

latami (skala 
1-6)? 

Jakie masz oczekiwania na rok 
2013? 

Piotr 20-lecie zakładu 
wyjazd do teatru 

przymusowe 
urlopy 

4 częstsza organizacja wycieczek, 
podwyżka pensji 

Alicja 20-lecie zakładu 
spływ kajakowy 

gwiazdka, Mikołaj 

załamanie się 
produkcji i 
zwolnienia 

4.5 zachować pracę, 
organizowanie większej liczby 

imprez 

Tomek 20-lecie zakładu 
budowa magazu 

nie przypominam 
sobie 

5 dalszy rozwój firmy 

Ilona 20-lecie zakładu nie pamiętam 
złych rzeczy 

5 aby wszyscy mieli pracę 

Roman możliwość 
poznania ludzi 

oszczerstwa w 
internecie 

5 żeby Szwed żył 100 lat,owocna 
współpraca 

Anna zabawa na 20-
leciu zakładu, 
spływ kajkowy 

tymczasowy brak 
pracy 

4,5 lepsza atmosfera między 
pracownikami, wzrost 

wynagrodzenia 

Kazimierz budowa 
magazynu, bo 

krajalnia będzie 
miała większe 
pomieszczenie 

nietrafiony wybór 
skóry na rękawice 

dla Johaug 

5 więcej zamówień 

Henryka 20-lecie zakładu, 
wyjazd do 
Gdańska z 

Etiopczykami 

staram się nie 
pamiętać złych 

rzeczy 

3 doczekać emerytury w 
zakładzie,  częstsze spotkania 

integracyjne pracowników, 
większe zarobki 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZMOWA Z JANUSZEM SARNOWSKIM 

 W ilu biegach uczestniczył Pan w tym roku? 

Miałem zaszczyt brać udział w 32 biegach 

zorganizowanych w różnych miejscowościach począwszy 

od sprintu po maraton. 

 Który bieg uważa Pan za najlepszy, dlaczego? 

Zawsze będę wracał do naszego Biegu Zawilca, bo od niego 

wszystko się zaczęło. Oczywiście nagroda do wylosowania 

(Wyspy Kanaryjskie). 

 Jaki jest Pana najlepszy wynik? 

Lubię 10 km, na którym uzyskałem  czas 38 min 10 sek 

podczas zawodów w Okonku. 

 A na jakim dystansie lubi Pan najbardziej biegać? 

Od 10 km do 21.096 km. 

 Może opowie nam Pan coś o maratonie w Poznaniu? 

Maraton w Poznaniu, jak przystało na największy w Polsce, 

był pod każdym względem wzorowo przygotowany. 

Zawodnicy byli zadowoleni z trasy. Super obsługa 

maratonu. Pogoda również ok. Na pewno pojadę tam za rok. 

 Jak często Pan trenuje? 

Staram się jak najwięcej, ale rozsądnie jest gospodarować 

siłą 4 razy w tygodniu. 

 Czy przed biegami towarzyszy Panu stres? 

Ja nic nie muszę, biegam na luzie i stres jest mi obcy. Im 

częściej biorę udział w biegach (zawodach), tym bardziej 

poznaję ludzi, miejscowości w jakich biegam no i poznaję 

też samego siebie. 

 A jak wyglądają Pana plany na przyszłość związane z 

bieganiem? 

Planu jako takiego nie mam, ale chciałbym biegać i w miarę 

możliwości poprawić wyniki na 10 km. Być może kiedyś 

zdobyć koronę maratonów. 

 Dziękuję bardzo za informacje. Może na koniec  

słowo zachęty dla pracowników? 

Naprawdę  warto biegać. Zachęcam wszystkich, aby 

pojechać na jakieś zawody i poczuć tę atmosferę. 

 

 

Informujemy, że zakładowe 

biegi odbywają się w każdą 

środę o godzinie 16:00. 

Spotykamy się przy 

restauracji „Promenada” w 

Złotowie. Zapraszamy 

wszystkich  

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Lets’s move, czyli… 

… mówiąc po polsku – ruszmy się! Korzystając z możliwości napisania kilka słów, 

zachęcam także do ruchu, lecz tym razem na rowerze. Podobnie jak to jest z 

bieganiem, można poznać nowych ludzi i nowe miejsca, zarówno podczas 

treningów, jak i wyjazdów na zawody. Drugim pozytywnym aspektem i 

podobieństwem do biegania jest to, że tę dyscyplinę można uprawiać także w 

pojedynkę, w przeciwieństwie np. do tenisa, piłki nożnej, siatkowej itp. Jasne, że 

wymienione dyscypliny to też fajna sprawa, ale ja piszę o mojej ulubionej i już. 

Przynajmniej wiem o czym piszę  

Niektórzy mogą powiedzieć, że nie mają zamiaru zaciekle trenować i startować 

w żadnych zawodach. I też będą mieli rację. Najważniejsze jest, żeby w ogóle się 

ruszyć. Naprawdę świetnie jeździ się także rekreacyjnie, na spokojnie. Tu dodam, 

że rower jest świetnym rozwiązaniem dla osób mających problemy np. z 

kolanami i że często okazuje się, że dla takiej osoby bieganie jest wręcz 

niewskazane, natomiast rower wręcz przeciwnie. 

A gdy już się rozjeździmy, to na wakacje zamiast wsiadać do  auta, przytraczamy 

sakwy do roweru i ruszamy w świat. Naprawdę nie trzeba jechać daleko, żeby 

odkryć nowe, piękne miejsca. Zaręczam, że inaczej podróżuje się na rowerze – 

czuje się zapachy, wiatr, słyszy ptaki, śpi na plaży, ale o tym więcej może napiszę 

innym razem… 

Sławek Dereszkiewicz 

expedition-mtb.blogspot.com 

 

Trochę niezręcznie pisać o sobie, w gazetce, którą się redaguje, ale ktoś musi 

zacząć. Zachęcam zatem do dzielenia się swoimi pasjami i 

zainteresowaniami. Nie tylko sportowymi. 

SD  



 

          

                 RYBA WPŁYWA…      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepisy na szwedzkie potrawy świąteczne 

Śledź na pomarańczowo 

6 solonych filetów śledziowych   

75 ml octu  

400 ml wody  

1½ łyżeczki cukru  

1 cytryna  

1 pomarańcza  

10 zmiażdżonych ziaren czarnego pieprzu   

½ łyżeczki ziela angielskiego, zmiażdżonego  

1 łyżeczka goździków  

2-4 liscie laurowe  

½ szklanki siekanego koperku ,pietruszka do ozdobienia 

Przygotować zalewę. Wymieszać ocet, wodę, cukier oraz z sok z wyciśniętej cytryny i 

pomarańczy. Do zalewy dodać pociętą w wąskie paseczki skórkę z pomarańczy (tej, którą 

uprzednio wycisnęliśmy). Dodać przyprawy oraz koper. Do zalewy włożyć śledzie i 

odstawić na co najmniej 24 godziny.  

Udekorować natką pietruszki i skórką pomarańczową. 

Świąteczny pasztet jest podawany w tej samej formie, w której był pieczony. Spożywa się 

go na zimno lub na ciepło. Oto jedna z dawnych receptur: 

500 g wątróbki  

300 g masła  

2 ząbki czosnku  

1 łyżka mąki ziemniaczanej  

1 łyżka soli  

½ łyżki pieprzu mielonego  

2 jajka  

200 ml mleka lub śmietany  

1-2 łyżki koniaku  

Gotowaną wątróbkę należy zemleć i wymieszać z masłem i czosnkiem. Dodać mąkę 

ziemniaczaną, pieprz, sól, jaja i mleko. Wlać do formy. Piec w temperaturze 175°C około 

godziny. 

 



 

 


