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	 8	 kolorowych	 stron	 o	 firmie	 i	 pracownikach,	 o	 technologii	 i	 maszynach,	 o	 historii,	 teraźniejszości	
i	 przyszłości,	 o	 produktach,	 klientach,	 kooperantach	 i	 dostawcach,	 czasami	 na	 poważnie	 i	 często	 na	
wesoło.	Taki	ma	być	w	treści	biuletyn	Echo	Prigitz,	którego	pierwszy	egzemplarz	 	dziś	oddajemy	w	wasze	
ręce.	 	 Praca	firmy	 jest	 trzyzmianowa,	 firma	 zatrudnia	 ponad	 150	 pracowników,	w	 najbliższej	 przyszłości	
będzie	 ich	 jeszcze	więcej.	 Ludzie	 w	 firmie	 mijają	 się	 na	 kolejnych	 zmianach,	 czasami	 mówiąc	 sobie	 dzień	
dobry,	 cześć	 albo	 nic.	 Biuletyn	 ma	 to	 zmienić,	 ma	 	 raz	 na	 kwartał	 pokazać	 nowe	 twarze,	 nowe	 fakty.
	 „Cały	 czas	 się	 rozwijamy,	 kupujemy	 nowe	maszyny,	wprowadzamy	 nowe	 technologie,	 zwiększamy	
zatrudnienie	 i	 chcielibyśmy,	żeby	 równolegle	z	 rozwojem	 technicznym	 i	 produkcyjnym	firmy	 tworzyć	 także	
wspólnotę	pracowników	pod	szyldem	Prignitz	Meble	Pomorskie.	Myślę,	że	biuletyn	będzie	jednym	z	elementów	
budowania	takiej	właśnie		wspólnoty,	że	jest	to	pomysł	na	to,	by	pokazywać	nasz	zakład	jako	nowoczesny,	
solidny	ale	 i	 stabilny	pod	względem	zatrudnienia,	że	 ludzie	 chcą	 tu	pracować	 i	dobrze	 się	w	nim	czują”	–	
powiedział	nam	w	rozmowie	Maciej	Szymczak,	dyrektor	Prignitz	Meble	Pomorskie,	pomysłodawca	biuletynu.

Polecamy

Witamy	w	biuletynie 5
dokończenie ze str.1

    Konkurs przeprowadzono w kategoriach wieko-
wych: grupy przedszkolne, klasy I, Klasy II, Klasy III. 

Prace nagrodzone: Przedszkolaki: I miejsce Lena 
Borys, II miejsce Kornelia Biadała, III miejsce Karo-
lina Krawiec Klasa pierwsza:  I miejsce Sylwester Hryn-
kiewicz, II miejsce Szymon Grochala, III miejsce Ja-
kub Michalski Klasy drugie:  I miejsce Anastazja Czak, 
II miejsce Adam Pieczyński, III miejsce Aleksandra 
Wróblewska Klasy trzecie: I miejsce Mirella Strużyk, 
II miejsce Zuzanna Borys, III miejsce Kornelia Szpa-
kowska. Nagrodzono także prace, które powstały przy 
udziale rodziców: Marcel Edelman, Kinga Maciejak, 
Alicja Brylewska, Matylda Wilanowska, Jakub Paw-
łowski, Viktoria Seifert, Oktawia Dominiak.

Wszystkie dzieci otrzymały słodkie upominki, a na-
grody wręczał dyrektor firmy Prignitz Maciej Szymczak 
i pani Urszula Sobczyk. Jak zwykle, nie zabrakło  wy-
stępów artystycznych, które przygotowały dzieci z od-
działu przedszkolnego „O” A i B oraz klas I – III SP pod 
opieką swoich wychowawców.

Prignit z  na choince

„Jestem wręcz zdumiony poziomem wyobraźni 
dzieci, mnóstwo pięknych prac, chciałbym serdecz-
nie podziękować wszystkim dzieciom, ich opiekunom,  
a także rodzicom którzy włączyli się do tworzenia 
wielu plastycznych prac. Cieszę się także, że jest wola 
kontynuacji konkursu w wersji wielkanocnej” – po-
wiedział po zakończeniu konkursu dyrektor Maciej 
Szymczak

2 grudnia w sali 
gimnastycznej 
Zespołu Szkół 
w Lipianach odbył 
się finał konkursu
plastycznego 
pod tytułem 
Prignitz na choince. 
Motywem 
przewodnim
 wszystkich prac 
była okleina, 
którą produkuje się 
w zakładzie przy 
ulicy Pyrzyckiej.


