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W przyszłość patrzymy z optymizmem. Wysoka 
jakość produktów oraz wysoka efektywność produk-
cji powodują, iż nasi klienci są zainteresowani dalszą 
współpracą. Mamy zamówienia również od wielu no-
wych klientów, co oznacza wzrost zamówień. 

Taka sytuacja jednoznacznie wymusza wzrost za-
trudnienia i dalsze inwestycje w maszyny, techno-
logie, automatykę i robotykę. Jakie będą najbliższe 
miesiące firmy?

„Podjęliśmy decyzję o przebudowie podajnika na 
linii obróbczej – montaż nowego podajnika zaplano-
wano na marzec 2017. Sprawy, o których myślimy 
to montaż robota rozładowującego i paletyzującego 
materiał z linii pakującej. Planujemy również kolejne 
inwestycje w maszyny spajające FLI. Na pewno zaj-
miemy się optymalizacją produkcji formatki styko-
wej na linii  KLM-ACR. Planujemy zwiększenie pro-
dukcji okleiny dębowej, testy jakości materiałów od 
różnych dostawców już zakończyliśmy. 

Kolejny temat to dalsza optymalizacja i monito-
ring procesu cięcia okleiny, celem zmniejszenia ma-
teriałochłonności produkcji. Takie plany możemy 
wcielać w życie tylko dzięki ilości zamówień, które 
pozwalają nam optymistycznie spojrzeć na 2017 rok. 
Krótko mówiąc, będzie dość pracy i nie musimy oba-
wiać się o brak zamówień, wręcz przeciwnie, kolejne 
firmy chcą od nas kupować formatkę,  ponieważ ofe-
rujemy formatkę najwyższej jakości. Taka opinia po-
zwala nam utrzymać pozycję lidera na rynku pro-
ducentów formatek z okleiny oraz komponentów 
meblarskich. 

Temat szczególny na najbliższe miesiące to zwięk-
szenie produkcji formatek z okleiny dębowej. Klienci, 
niestety, nie akceptują wysokich cen na formatkę,  
w związku z czym należy szukać tutaj optymalizacji 
w obszarze zakupu, aby kupić materiały w odpowied-
niej cenie, a jednocześnie dobre jakościowo. W tej 
chwili tendencje na rynku oklein zaczynają się prze-
chylać w kierunku dębu, materiałem wiodącym bę-
dzie nadal jesion. Okleina brzozowa kształtuje się na 
poziomie 20% naszej produkcji, okleina dębu w na-
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szym zakładzie to jakieś 5%, planujemy zwiększenie 
tej produkcji do 15 - 20%. 

Projekt zwiększenia produkcji formatki dębo-
wej będzie wymagał dodatkowego zaangażowania, 
nowego podejścia, nowych ustaleń jakościowych  
z klientami. Stoi przed nami duże wyzwanie, ale ba-
zując na naszym doświadczeniu nie mam obaw, że 
stawimy mu czoło osiągając sukces.

Ogólna sytuacja, jeżeli chodzi o branże i kondycję 
naszych klientów, jest bardzo dobra. Jak wcześniej 
wspomniałem, mamy dość zamówień na formatki  
i meble,  to gwarantuje nam stabilność zatrudnienia 
ewentualnie jego zwiększenie o 5 może 10 %. Sto-
imy w przededniu planowanej inwestycji rozbudowy 
zakładu natomiast na chwilę obecną nie ma jeszcze 
decyzji, kiedy rozpoczniemy rozbudowę, zdaje się że 
nie nastąpi to w I połowie 2017 roku, aczkolwiek sy-
tuacja na rynku jest dynamiczna, można powiedzieć 
używając języka sportowego „stoimy w blokach star-
towych” – przekazał Maciej Szymczak dyrektor Pri-
gnitz Meble Pomorskie.

Dyrektor Prignitz
Maciej Szymczak
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W Prignitz pracuję praktycznie od początku, za-
trudniłem się w 2000 roku, długo siedziałem w domu, 
jak dowiedziałem się, że powstaje nowa firma, to zde-
cydowałem się podjąć tu pracę. Dużym plusem Pri-
gnitz jest stabilność zarobków, to przede wszystkim. 

Na początku byłem zatrudniony jako operator 
gilotyny fugującej i jak zawsze na początku było tro-
chę trudności, poznawanie materiału, poznawanie 
maszyny, no ale z biegiem czasu wszystko staje się 
coraz prostsze i teraz już wydaje mi się to wszystko 
bardzo łatwe. 

Oprócz gilotyny pracowałem też na linii obrób-
czej. No było tego trochę, najtrudniej było na linii ob-
róbczej, gdyż nie mam zmysłu mechanika, a tam po-
trzeba czegoś takiego, tu podkręcić śrubkę, tam popa-
trzeć, coś skorygować, niestety, jakoś mnie to przera-
żało. Cieszę się, że mimo tych moich różnych obaw 
pracodawca dostrzegł moją pracę i od niedawna je-
stem mistrzem zmiany. Nie wiem, jak inni do tego 
podchodzą, ale ja przez tyle lat pracując tutaj, oczeki-
wałem, że w końcu moje podejście do pracy ktoś od-
powiednio doceni, stało się, czego dowodem jest ten 
właśnie mój awans. 

Na hali nie ma takiej maszyny, której bym nie 
znał, czy nie potrafił obsłużyć, trudniej by mi się ob-
sługiwało te maszyny, przy których pracują kobiety, 
ale znam te maszyny, więc też bym sobie poradził.

Zmiany organizacyjne
w Prignitz

W Prignitz pracuje od września 2007 roku. 
E.P. - Co zdecydowało o podjęciu pracy w Prignitz?
J.O. - Po prostu chciałam iść do pracy i do ludzi.
E.P. - Na jakie stanowisko została pani wtedy 

zatrudniona?
J.O. - Pierwsza moja praca i szkolenie rozpoczęła 

się na zszywarce szybkobieżnej i na tym stanowisku 
pracowałam aż do ostatniego awansu.

E.P. - Czy to była trudna praca?
J.O. - Nie, praca na zszywarce nie jest trudna, my-

ślę, że każdy się może jej nauczyć i pracować u nas.
E.P. - Od niedawna pracuje pani w kontroli jako-

ści, to świadczy o tym, że pani dobra praca jest do-
strzegana przez przełożonych, jak pani to widzi?

J.O. - No nie wiem, cieszę się, że mnie zauważyli, 
docenili i powierzono mi nowe zadanie. Jestem dość 
komunikatywna, z ludźmi się dogaduję wspaniale, 
nie mam żadnych problemów, myślę, że będzie do-
brze także na nowym stanowisku, będę się starć.

E.P. - Czy jest jakaś maszyna, urządzenie na hali, 
którego nie potrafi pani jeszcze obsługiwać?

J.O. - Większości maszyn nie obsługiwałam, ale 
mam ogólne pojęcie o wielu z nich, a muszę dodać, że 
od niedawna mamy na hali nowe maszyny.

Marcin Sieniuć - operator gilotyny fugującej - mistrz 
zmiany 

Justyna Olszewska - operator spajarki - kontrola 
jakości
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BERLIN MARATHON

W Prignitz pracuję od maja 2004 roku. Na sta-
nowisku majstra jestem od września 2007 roku,  
a pracę w Prignitz zaczynałam jeszcze od Barlinka. 

Kierowanie zespołem ludzi, to na pewno nie 
jest łatwe, jest to odpowiedzialne zadanie i tak, jak 
w każdej pracy, raz wychodzi to lepiej, raz gorzej. 
Od niedawna jestem odpowiedzialna za wdrożenie 
i koordynację produkcji formatek z okleiny dębo-
wej, jest to dla naszej firmy bardzo ważne wyzwa-
nie, a dla mnie osobiście wyróżnienie ze strony pra-
codawcy. Drugie ważne powierzone mi zadanie, to 
optymalizacja procesu spajania na linii KLM-ACR, 
to jest nowa maszyna, która przyjechała do nas rok 
temu. Nadzoruję nałożenie kleju na formatki, na 
okleinę, a później łączenie ich na tej maszynie, jest 
to bardzo wymagająca praca. 

Wolny czas po pracy spędzam odpoczywając  
w różny sposób, lubię np. rozwiązywać krzyżówki. 
Dzieci mam już dorosłe, więc jest trochę czasu na 
odpoczynek. W życiu codziennym najbardziej de-
nerwuje mnie nieróbstwo, lenistwo, brak zorganizo-
wania; to mnie denerwuje, ja myślę, że jak ja sta-
ram się dobrze pewne rzeczy robić, to każdy też po-
winien się starać. Nie mam jakiejś ulubionej dys-
cypliny sportowej i nie kibicuję, ale podoba mi się 
chodzenie z kijkami i tak sobie myślę, że w przy-
szłości, jak pójdę na emeryturę, to będę uprawiać 
nordic walking.

Hanna Flejterska

Urszula Modraszek

W Prignitz pracowałam 13 lat, ostatnio miałam 
przerwę i od 14 lutego z powrotem zaczęłam tutaj 
pracować. Odeszłam z Prignitz, bo chciałam zna-
leźć inną pracę, zdobyć inne doświadczenie, ale tam, 
gdzie byłam się nie udało i wróciłam, nie ma to jak 
w Prignitz. 

Obecnie pracuję na gilotynie poprzecznej, tnę na 
długość okleinę, a wcześniej byłam na zszywarkach 
i szyłam formatki, praca nawet dla kobiety nie jest 
ciężka i można się szybko nauczyć. W przerwie, po 
moim odejściu z Prignitz, pracowałam w dużym skle-
pie handlowym, znanej marki i w trochę w drzew-
nych, w handlu pracowałam na pół etatu, obiecywali 
cały, później się wykręcili i nie chcieli mi dać ca-
łego etatu, więc musiałam szukać innej pracy. Tra-
fiłam do zakładów drzewnych na dwa tygodnie, ale 
tam jest bardzo ciężka praca, bez porównania, co tu-
taj. Na prawdę cieszę się z tego, że mogę pracować 
w Prignitz.

Powroty
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BERLIN MARATHON

19 stycznia w Miejsko – Gminnym Ośrodku 
Kultury odbyło się Spotkanie Noworoczne. Udział  
w nim wzięli m.in.: Burmistrz Lipian Krzysztof  
Boguszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Li-
pianach Artur Lipski, Starosta Pyrzycki Stanisław 
Stępień, wicestarosta Bartłomiej Królikowski, radni 
Powiatu Pyrzyckiego, radny Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz, przedsta-
wiciele władz i organów instytucji zewnętrznych, 
radni Rady Miejskiej, sołtysi, kierownicy gminnych 
jednostek organizacyjnych. 

Podczas uroczystości miało miejsce wrę-
czenie tytułu Honorowego Obywatela Lipian 
pani Elżbiecie Cichackiej. Nadanie tytułu „Ho-
norowego Obywatela Lipian” jest najważniej-
szą formą uznania indywidualnych zasług oby-
wateli dla miasta. 

Wyróżnienia z rąk burmistrza oraz przewod-
niczącego otrzymały również firmy BPI Pol-
ska Sp. z o.o. oraz Prignitz Meble Pomorskie  
Sp. z o.o., była to nagroda za stały rozwój 
przedsiębiorczości na terenie gminy Lipiany, 
w imieniu pracowników firmy Prognitz wyróż-
nienie odebrał dyrektor Maciej Szymczak. 

Pozostałe wyróżnienia wręczone podczas 
uroczystości przekazano na ręce Stanisława 
Kopcia, prezesa Zachodniopomorskiej Rady 
Olimpijskiej za nieocenioną pracę w zorganizo-
waniu 52. Centralnych Uroczystości Dni Olim-
pijczyka w Lipianach w 2016 roku, wyróżnie-
nie otrzymał Olgierd Kustosz, radny Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego  za duże 
zaangażowanie w sprawy samorządu gminy 
Lipiany, Krzysztof Trojanowski  za zainicjo-
wanie i upowszechnianie wśród dzieci i mło-
dzieży gry w badmintona, Małgorzata i Bartło-
miej Michalczykowie za  promowanie gminy 
Lipiany poprzez popularyzację, upowszech-
nianie i utrwalanie muzycznych pasji śpiewa-
nia wśród dzieci i młodzieży, Zarząd Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Lipianach za nieoce-
niony wkład w pozyskanie samochodu pożar-
niczego dla jednostki OSP w Lipianach. Sto-
warzyszenie Epidemia Sportu za wskrzeszenie 

w Lipianach

tradycji triathlonu w Lipianach poprzez organizację  
I edycji „Triathlonu Lipiany 2016. Należy dodać, że 
była to impreza sponsorowana przez Prignitz Meble 
Pomorskie Sp. z o.o., wyróżniono także Uczniowski 
Klub Sportowy za kształtowanie sportowych postaw 
wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć 
sportowych, organizowanie imprez i zawodów spor-
towych, spotkanie umilał Zespół Imo Pectore.

PP

Spotkanie 
Noworoczne 
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Dbałość o bezpieczne warunki pracy pracowni-
ków to proces stały. Zawsze jest coś do poprawie-
nia, nauczenia i poznania. Po prostu nie można zosta-
wiać spraw samych sobie, dlatego w naszej firmie do 
spraw związanych z bezpieczeństwem podchodzimy 
bardzo poważnie. 

Ubiegły rok był pod tym względem udany. Zain-
westowane środki w tę działalność firmy zaowoco-
wały poprawą bezpieczeństwa podczas pracy  i wa-
runków socjalnych pracowników. Rok 2017 ma być 
podobny. Oprócz obowiązkowych szkoleń bhp pra-
cowników, będziemy również starać się postawić na 
szkolenia bardziej specjalistyczne, skierowane dla 
konkretnych grup pracowników. 

W tym roku odbyło się już pierwsze szkolenie 
grupy pracowników z działu MEBLE, zorganizo-
wane przez firmę REMMERS dotyczącą bezpiecz-
nego stosowania lakierów w procesie produkcji. 

Z pierwszych inwestycji poczynionych w tym 
roku można wymienić zakup szafek śniadaniowych 
dla pracowników, które na dniach powinny zostać 
przekazane do ich użytku. 

Obecnie przygotowujemy się do bardzo ważnego 
audytu z firmy IKEA. Audyt będzie kompleksowy  
i dotyczyć będzie zagadnień związanych z produkcją, 
w tym oczywiście spraw związanych z bhp. 

Sławomir Rutkowski
specjalista ds. BHP

Po raz kolejny Prignitz Meble Pomor-
skie sponsoruje konkurs plastyczny dla 
dzieci z Zespołu Szkół w Lipianach. Tym 
razem są to dzieci z czterech klas dru-
gich. Podobnie jak w konkursie przed Bo-
żym Narodzeniem, także i teraz podstawo-
wym materiałem do wykonania świątecz-
nych prac plastycznych była okleina, którą 
produkuje się w Prignitz. Dzieci wyko-
nały kilkadziesiąt prac plastycznych, które 
29 marca, w obecności dyrektora Macieja 
Szymczaka oceniono, następnie podsumo-
wano konkurs i wręczono nagrody. Dzieci 
pracowały pod opieką pań: Anny Gąsio-
rowskiej, Agaty Waliłko, Karoliny Sob-
czak, a koordynatorem konkursu była pani 
Beata Kaniewska. 

Pisanki, kraszanki i ... Prignitz w koszyku
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KUPON  KONKURSOWY
HASŁO...................................................................................................
Imię i nazwisko......................................................................................

Cyfry od 1 do 15 utworzą rozwiązanie krzyżówki - NASZE 
HASŁO.

Krzyżówka Firmowa PMP

To już druga krzyżówka Echa Prignitz. Tak jak zapowiada-
liśmy, będzie ona w każdym biuletynie, zawsze z akcentem fir-
mowym. Rozwiązać ją może każdy dla rozrywki, ale rywalizo-
wać o nagrodę tylko pracownik Prignitz Meble Pomorskie. Roz-
wiązania krzyżówki należy wrzucać do skrzynki z pomysłami 
usprawniającymi. Na tę czynność mamy czas do 18 maja 2017 
roku, dzień później nastąpi losowanie nagrody wśród tych, któ-
rzy prawidłowo rozwiązali krzyżówkę. Tradycyjnie nagroda w 
krzyżówce to bon w wartości 300 zł. 

Poziomo
1. Figura geometryczna 
7. Proces rozdrabniania drewna lub masy 
celulozowej podczas produkcji papieru 
10. Statek przystosowany do pchania 
barek 
11. Polecenie wykonania bądź zaniecha-
nia określonej czynności
14. Oczyszczać płyny 
15. Malarz tworzący obrazy o tematyce 
wojennej czy wojskowej

Pionowo
2.  Jedno z imion boga Nanny 
3. Biblijna kraina bogactw 
4. Część koła pojazdu, służąca do zamo-
cowania ogumienia  
5. Zimozielony krzew z rodziny 
berberysowatych 
6. Jadalne nasiona zbóż lub zbóż rzeko-
mych, często w postaci lekko rozdrob-
nionej (lecz nie tak bardzo jak mąka) lub 
tylko pozbawionej twardej łuski 
8. Pas, powróz, służący do wiązania, 
przywiązywania czegoś 
9. Objaw świadczący o czymś 
10. Płynny miód pszczeli 
12. Strój kobiecy z długiego płata tka-
niny udrapowanego wokół figury, no-
szony głównie w Indiach
13. Pisemna wypowiedź skierowana do 
osoby lub instytucji; też: papier, na któ-
rym napisano tę wypowiedź 

Miło nam poinformować, że pierwszą krzy-
żówkę Echa Prgnitz rozwiązały aż trzy osoby. 
Są to panie Joanna Hańczyk, Renata Sadow-
ska i pan Sebastian Polak. W wyniku losowa-
nia trzech prawidłowych kuponów laureatem 
krzyżówki został pan Polak Sebastian. Otrzy-
mał on z rąk dyrektora Macieja Szymczaka 
bon na 300 złotych, serdecznie gratulujemy.  
A pozostałych czytelników Echa Prignitz in-
formujemy, że nagrodzone rozwiązanie – hasło 
brzmi – „Coraz bliżej święta”. Panu Sebastianowi 
jeszcze raz gratulujemy i zapraszamy pozostałych 
czytelników Echa Prignitz do rozwiązania kolej-
nej krzyżówki, bon na 300 zł czeka.

Polak
potrafi!

Na zdjęciu: Sebastian Polak 
i dyrektor Maciej Szymczak
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Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

  U mnie w domu nie robimy kraszanek, jajka malujemy zwyczajnie w cebuli 
i farbami do tego przeznaczonymi. Jeżeli chodzi o post, to zawsze go przestrze-
gamy, w środy i w piątki mamy postne obiady. Środa Popielcowa i posypywanie 
głów popiołem, to z przykrością muszę stwierdzić, że tego nie praktykuję, bo aku-
rat często zdarza się, że pracuje i nie ma możliwości. Święconkę to zazwyczaj ja 
noszę do poświęcenia, albo wnuczki, lany poniedziałek symbolicznie się pokro-
pimy, ale dzieci te młodsze potrafią sobie polać wody i to porządnie.

 Wielkanoc u mnie w domu tradycyjne, tak, jak w wielu domach: malowanie 
jajek, przygotowywanie koszyczka ze święconką, który, dzieci noszą do poświęce-
nia. Jak jest zimno, to śmigus dyngus tylko symboliczny, nie ma u nas zwyczaju 
robienia kraszanek i jakiegoś specjalnego malowania jajek.

    Największą tradycją wielkanocną jest malowanie jajek i przygotowywanie 
pokarmów do poświęcenia. U nas zawsze z koszyczkiem do poświęcenia chodzi 
młodszy brat, lany poniedziałek taki pół na pół, nie za mocno, ale i nie za sucho. 
Jeżeli chodzi o przestrzeganie piątkowego postu, to z tym różnie bywa.

 Święta wielkanocne i tradycje u mnie w rodzinie tak jak u wszystkich: ma-
lowanie jajek, nie robimy kraszanek, oczywiście koszyczek ze święconką pięknie 
przystrojony, który do poświęcenia noszą dzieci brata. I jak tradycja nakazuje, 
lany poniedziałek musi być mokry. W naszej rodzinie przestrzegamy też postu, 
a jeżeli chodzi o Środę Popielcową, to jak nie jestem w pracy, staram się zawsze 
pójść do kościoła.

Największa tradycja wielkanocna to oczywiście uroczyste śniadanie w gronie 
całej rodziny. U mnie w domu żona zawsze maluje jajka, robi pisanki i przygoto-
wuje pokarmy do poświęcenia. A z koszyczkiem do poświęcenia to zawsze ja cho-
dzę, kiedyś chodził syn, ale jest już dorosły. Według zwyczaju jest zawsze też śmi-
gus dyngus, ale tylko symboliczny, delikatny, na niedzielę palmową nie robimy 
sami palmy, zawsze jest kupna.

U mnie w rodzinie to przed południem święcenie pokarmów, jajka i pokarmy 
do poświęcenia zawsze żona przygotowuje, a moim zadaniem jest zanieść ko-
szyk do poświęcenia. Oczywiście zachowany jest post, całą rodziną udajemy się 
na mszę świętą rezurekcyjną, po przyjściu z kościoła uroczyste śniadanie wielka-
nocne. Lany poniedziałek oczywiście jest, ale skromny, nie jesteśmy już młodzi  
i raczej nas to nie bawi, ale symbolikę zachowujemy. Na Niedzielę Palmową za-
wsze kupujemy palmę, po poświęceniu w kościele przez cały rok ta palma w domu 
za obrazem się znajduje.

Święta w Prignitz


