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Pierwszy kwartał nowego roku to już
tradycyjnie okres podsumowań
minionego roku oraz planowanie
działań na kolejne miesiące.
W tym wydaniu biuletynu o kilka
słów na w/w temat poprosiliśmy
Macieja Szymczaka,
dyrektora Prignitz Meble Pomorskie.

Ogólna ocena 2018
Na początku chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom za zaangażowanie i rzetelność w pracy w całym 2018 roku.
Jestem zaszczycony, mogąc na co dzień współpracować z całą rzeszą profesjonalistów i fachowców obsługujących liczne stanowiska produkcyjne.

”

Podsumowanie roku

Rok 2018 był rokiem wytężonej pracy i inwestycji,
szczególnie w zasoby personalne. W miesiącach marzec-październik odnotowaliśmy znaczny wzrost zamówień na wydziale mebli. Celem zaspokajania potrzeb
klientów koniecznym okazało się uruchomienie trzeciej
zmiany. Niestety, pod koniec roku odnotowaliśmy spadek
zamówień spowodowany wycofaniem przez naszego
głównego klienta jednego z dostarczanych przez PMP
produktów. W konsekwencji powróciliśmy do produkcji
dwuzmianowej.
Na wydziale produkcji formatek z okleiny nie mieliśmy problemu z zamówieniami. Ze względu na dobrą
jakość i obsługę, klienci chętnie i stabilnie kierowali do
nas swoje zamówienia. Jeżeli chodzi o gatunki produkowanego drewna, to coraz bardziej popularny staje się
dąb, a spadek zainteresowania klientów dotyczy okleiny
brzozowej.
Ze względu na braki personalne nadal intensywnie
poszukiwaliśmy nowych pracowników. Przeprowadziliśmy szereg akcji promujących Prignitz Meble Pomorskie
jako dobrego pracodawcę zarówno za pośrednictwem internetu jaki i innych działań w terenie tj. promocja na imprezach masowych, akcje ulotkowe i plakatowe. Podjęliśmy również współpracę z nową agencją pracy, co ostatecznie rozwiązało nasz problem z pracownikami. Po
licznych konsultacjach i ostatecznej weryfikacji, iż krajowy rynek pracy jest rzeczywiście pusty – w praktyce
bezrobocie nie występuje, zdecydowaliśmy się na zaproszenie pracowników z zagranicy, a konkretnie z Ukrainy.
Początkowo nieliczna pilotażowa grupa 20 pracowników
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szybko utwierdziła nas w przekonaniu, iż jest to właściwy
sposób na rozwiązanie problemu związanego z brakiem
pracowników.
Pod koniec roku nasz główny klient przeprowadził
w naszym zakładzie audyt sprawdzający szeroko pojęte
bezpieczeństwo i warunki pracy. Audyt zakończony został wynikiem pozytywnym, a kilka obszarów działalności
naszego zakładu zostało wyróżnionych.

”

Plany na 2019

W bieżącym, 2019 roku będziemy nadal intensywnie
pracować nad optymalizacją kosztów produkcji. Skupimy
się głównie na wsparciu i rozwoju kompetencji nowych
pracowników celem poprawy efektowności wykonywanych działań i operacji. Planujemy również poprawę wydajności materiałowej, szczególnie na wydziale produkcji
formatek. Rozważamy również dalsze inwestycje w park
maszynowy, ale na chwilą obecną ich realizację uzależniamy od bieżącego zapotrzebowania naszych klientów.

”

20-lecie działalności

W roku 2019 spółka Prignitz Meble Pomorskie będzie świętować 20-lecie działalności. W związku jubileuszem planujemy szereg działań, celem stosownego
uczczenia okrągłej rocznicy. Oprócz celebrowania rocznicy podczas imprezy o charakterze pikniku rodzinnego,
na który zapraszam już dziś wszystkich pracowników,
planujemy również oddać 20 litrów krwi na 20-lecie. Do
wspólnego świętowania zaprosiliśmy też naszych najmłodszych przyjaciół tj. dzieci z przedszkola w Lipianach, gdzie Prignitz Meble Pomorskie będzie patronatem konkursu plastycznego z okazji 20-lecia. Jesteśmy
również umówieni z przedstawicielami Lasów Państwowych na sadzenie drzew w lesie w okresie jesiennym.
Pragniemy, aby nasze świętowanie połączone było z pozytywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne oraz
lokalną społeczność.
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Перший квартал нового року уже
традиційно є періодом підсумків
минулого року та планування
діяльності на наступні місяці.
У цьому випуску бюлетеня ми попросили
про декілька слів на вищезгадану тему
Мацєя Шимчака,
директора Prignitz Meble Pomorskie.

Загальна оцінка 2018
На початку я хотів би подякувати всім
співробітникам за їхню самовідданість, чесність та
надійність у роботі протягом 2018 року.
Для мене велика честь щодня працювати
з великою командою професіоналів і фахівців, які
обслуговують численні виробничі позиції.

”

Підсумок року

2018 рік був роком напруженої роботи та
інвестицій, особливо в кадрові ресурси. У березні-жовтні спостерігалося значне збільшення замовлень у
меблевому відділі. Для того, щоб задовольнити потреби
клієнтів, необхідно було запровадити третю зміну. На
жаль, в кінці року ми зафіксували зниження обсягу
замовлень, спричинене тим, що наш основний клієнт
відмовився від одного з продуктів, що поставляються
компанією PMP. У результаті ми повернулися до
виробництва у дві зміни.
Ми не мали жодних проблем із замовленнями
у
відділі
виробництва
листів
натурального
шпону. Завдяки високій якості та обслуговуванню
клієнти охоче та стабільно робили у нас свої
замовлення. Що стосується видів деревних порід
виробництва, то все більш популярним стає дуб,
а менший інтерес клієнти проявляють до березової
фанери.
Через
нестачу
кадрів
ми
продовжували
активно шукати нових співробітників. Ми провели
ряд заходів, спрямованих на рекламування Prignitz Meble Pomorskie як хорошого роботодавця,
як через Інтернет, так і в інших місцях, напр.
реклама на масових заходах, роздача листівок
і плакатів. Ми також розпочали співпрацю з новим
агентством зайнятості, що врешті вирішило
проблему з працівниками. Після численних
консультацій і остаточної перевірки, що внутрішній
ринок праці фактично порожній – на практиці
безробіття
немає,
ми
вирішили
запросити
працівників з-за кордону, зокрема, з України.
З самого початку невелика пілотна група з 20
співробітників швидко підтвердила нашу думку, що
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це правильний шлях вирішення проблеми, пов›язаної
з відсутністю співробітників.
Наприкінці року наш головний клієнт провів на
нашому підприємстві аудиторську перевірку загальної
безпеки та умов праці. Перевірка закінчилася
з позитивним результатом, і навіть було відзначено
кілька напрямків діяльності нашої компанії.

”

Панів 2019

У поточному, 2019 році, ми будемо продовжувати
активно працювати над оптимізацією виробничих
витрат. Ми зосередимося головним чином на підтримці
та розвитку навичок нових працівників з метою
підвищення ефективності їхньої діяльності. Ми також
плануємо підвищити ефективність використання
матеріалів, особливо у відділі виробництва листів
шпону. Ми також розглядаємо подальші інвестиції
в машинне обладнання, але на даний момент їхня
реалізація залежить від поточних потреб наших
клієнтів.

”

20-річний ювілей

У
2019
році
Prignitz
Meble
Pomorskie
відзначатиме свій 20-річний ювілей. У зв›язку
з ювілеєм ми плануємо ряд заходів, присвячених
належному святкуванню круглої дати. Окрім
святкування річниці на вечірці у вигляді сімейного
пікніка, на який я запрошую уже сьогодні всіх
працівників, ми плануємо здати 20 літрів крові до
20-річчя. На спільне святкування ми запросили також
наших наймолодших друзів–дітей з дитячого садочка
в Ліпянах, де під патронатом компанії Prignitz Meble Pomorskie буде проходити конкурс з малювання
з нагоди 20-річчя. У нас також є домовленість із
представниками державних лісів про посадку дерев
у лісі восени. Ми хочемо, щоб наше свято поєднувалося
з позитивним впливом на природне середовище та
місцеву громаду.
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500 zł za dobry pomysł
Od grudnia ubiegłego roku nagroda za dobry i wdro-

zwany Pomysłomania, oparty jest na wewnętrznym re-

żony pomysł racjonalizatorski wynosi nie 150 zł brutto

gulaminie, na podstawie którego każdy pracownik może

a 250 zł, a za udział osobisty we wdrożeniu, pomysłowy

zgłosić pomysł zmian na stanowisku pracy, opisać go

pracownik Prignitz dostanie 500 zł brutto, a nie jak do-

na specjalnym formularzu i zgłosić do oceny komisji,

tychczas 300 zł. Podwyżka nagród stanowi dowód na

a jeżeli pomysł zyska uznanie, zostanie wdrożony, wtedy

to, że pracodawca ceni pomysły pracowników.

racjonalizator, zgodnie z regulaminem, dostaje nagrodę,

Projekt nazwany POMYSŁOMANIA dedykowany jest do

która dziś może wynieść nawet 500 zł brutto. Wystarczy

wszystkich pracowników, którzy wykonując codzienne

być spostrzegawczym, kreatywnym, by dostrzec coś,

obowiązki dostrzegają drobne mankamenty w procesie

co funkcjonuje, pracuje według nas nie tak jak powinno

produkcyjnym i proponują, jak ten stan zmienić, zracjo-

i pomyśleć, jak to zmienić na lepsze.

nalizować. Dzięki POMYSŁOMANII, udało się już wiele
projektów pracowniczych wdrożyć, dzięki nim praca na

Formularz zgłoszenia pomysłu jest od ubiegłego roku

wielu stanowiskach jest dziś bezpieczniejsza, sprawniej-

dwujęzyczny, zapraszamy w ten sposób współpracow-

sza. Często, dzięki wnioskom składanym do skrzynki na

ników ukraińskich do składania propozycji racjonaliza-

pomysły, oszczędza się materiały i energię, co ma bar-

torskich, może jest coś do poprawienia, czego my nie

dzo duże znaczenie nie tylko w skali mikro, czyli firmy

widzimy, a inni zobaczą. Skrzynka czeka na kolejne po-

Prignitz Meble Pomorskie, ale i w skali globalnej mającej

mysły!!!

wpływ na ochronę środowiska naturalnego. System na-

Skrzynka POMYSŁOMANII czeka na kolejne pomysły racjonalizatorskie.
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Ідеєманія за кращою ціною!
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500 злотих за гарну ідею
З грудня минулого року нагорода за гарну і реалізовану
раціоналізаторську ідею становить не 150 злотих
брутто, а 250 злотих, а за особисту участь у реалізації
винахідливий працівник Prignitz отримає 500 злотих
брутто, а не 300 злотих, як раніше. Збільшення
нагород є доказом того, що роботодавець цінує ідеї
працівників.
Проект під назвою POMYSŁOMANIA адресований
до всіх працівників, які, виконуючи свої повсякденні
обов’язки, помічають незначні недоліки у виробничому
процесі та пропонують, як змінити такий стан
речей, раціоналізувати його. Завдяки проекту
POMYSŁOMANIA вже вдалося реалізувати багато
проектів співробітників, завдяки чому робота на
багатьох місцях сьогодні є більш безпечною та
ефективною. Часто завдяки пропозиціям, які надходять
до скриньки ідей, заощаджуються матеріали та енергія,
що надзвичайно важливо не тільки в мікромасштабі,
тобто в межах компанії Prignitz Meble Pomorskie, але
і в глобальному масштабі, який впливає на охорону
навколишнього природного середовища. Система під

назвою
POMYSŁOMANIA
базується
на
правилах
внутрішнього
розпорядку,
на підставі яких кожен
працівник може подати
ідею змін на робочому місці,
описати її на спеціальному бланку і подати на розгляд
та оцінку комісії, а якщо ідею підтримають та втілять
у життя, то раціоналізатор, відповідно до правил,
отримає нагороду, яка сьогодні може становити навіть
500 злотих брутто. Достатньо бути спостережливим,
креативним, щоб побачити те, що функціонує, працює,
на нашу думку, не так, як потрібно, і подумати, як
змінити його на краще.
Починаючи з минулого року, бланк заявки двомовний,
таким чином ми запрошуємо українських співробітників
подавати раціоналізаторські пропозиції, можливо,
є речі, які варто вдосконалити, що ми їх не бачимо,
а інші побачать. Скринька чекає на подальші ідеї!!!

Скринька POMYSŁOMANIA чекає на подальші раціоналізаторські ідеї.
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LUDZIE
PRIGNITZ

Ewa Szpakowska

Pracuję w Prignitz od sierpnia 2018 roku.
W firmie zajmuję się księgowością i sprawami
administracyjnymi.
Mam dwie małe córeczki: Julię i Maję. Przyjęłam
się do Prignitz po urlopie macierzyńskim i cieszę się, że
mogłam wrócić do zawodu i udało się połączyć pracę
z obowiązkami rodzinnymi. Póki co, dzieci wesoło wypełniają mój czas i wolne chwile spędzamy wspólnie
z mężem i dziećmi na wycieczkach rowerowych, latem
nad jeziorem, lub bawiąc się na przydomowym placu
zabaw. Na święta wielkanocne wyjeżdżamy z rodziną
do moich rodziców w okolice Słupska.
Я працюю в Prignitz з серпня 2018 року. У компанії
я займаюся бухгалтерськими та адміністративними
справами.
У мене є дві маленькі донечки: Юлія та Майя.
Я влаштувалася у Prignitz після декретної відпустки
і дуже задоволена, що змогла повернутися до
своєї професії та поєднати роботу з сімейними
обов›язками. Наразі з радістю піклуюся про дітей,
а вільний час ми проводимо разом з чоловіком
і дітьми на велосипедних прогулянках, влітку на
озері або граючись на дитячому майданчику біля
дому. На великодні свята ми виїжджаємо з родиною
до батьків в околиці Слупська.
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W Prignitz pracuję już prawie od roku, a mieszkam na Ukrainie daleko, bo 1300 kilometrów od Lipian. Z zawodu jestem prawnikiem, skończyłem studia prawnicze i mam tytuł magistra prawa, pracowałem pół roku w swoim zawodzie, ale zdecydowałem
się przyjechać do Polski i pracować tutaj.
W Polsce jestem już dwa lata, na początku pracowałem w Barlinku przy kartonach, później pod Gdańskiem, przy sklejkach, w Zawierciu, i teraz tu w Lipianach w Prignitz. Moja żona też tutaj pracuje i brat. Na
początku pracowałem na pakowni, później na całym
zakładzie, mam szkolenie prawie na wszystkich maszynach, obecnie pracuję na gilotynie fugującej, korzystam też ze szkolenia na brygadzistę. Wielkanoc
spędzę z żoną, bratem i szwagierką w Polsce, do Gorzowa do cerkwi się wybierzemy.
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ЛЮДИ
PRIGNITZ

Łukasz Kiełbus

Костолко Сергій

Я працюю в Prignitz майже рік, аживу
в Україні далеко, за 1300 кілометрів від Ліпян. За
професією я юрист, закінчив юридичний факультет
та отримав ступінь магістра, півроку працював за
спеціальністю, але вирішив приїхати до Польщі
і працювати тут.
Y Польщі я уже два роки, на початку
працював в Барлінку на виробництві картонних
коробок,
пізніше
поблизу
Гданська,
на
виробництві фанери, в Завєрці, а тепер тут,
в Ліпянах, в Prignitz. Тут також працює моя дружина
і мій брат. Спочатку я працював у пакувальному
відділі, пізніше по всьому підприємству, навчився
керувати практично усіма машинами, зараз
працюю за циркулярно-фугувальним станком,
проходжу також навчання на майстра. Великдень
проведу з дружиною, братом та його дружиною в
Польщі, поїдемо в Гожув до церкви.
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W Prignitz pracuję od piątego września 2017 roku,
a to, że akurat ta firma, to moja ciekawość. Byłem mistrzem zmianowym, przechodziłem wszystkie stanowiska produkcyjne, od gilotyny, poprzez fugujące, później
przeniesiony 1 stycznia 2018 roku zostałem na meble.
Potem odbyłem przyuczenie na koordynatora na wydziale oklein, moje zadanie, to obserwacja procesu
produkcji, to trudne zadanie. Jeżeli chodzi o szkolenia
w zakładzie, to nie korzystałem, ale wiem, że w najbliższym czasie skorzystam z Exela na pewno się przyda
w pracy, a jak będzie okazja, to z innych szkoleń też
skorzystam. Święta wielkanocne spędzę z żoną i z
dziećmi, mam, dwie córeczki, mieszkamy w Barlinku,
więc jak najbardziej w gronie rodzinnym.
Я працюю в Prignitz з п›ятого вересня 2017 року,
і те, що саме в цій компанії, то через мою цікавість.
Я був майстром зміни, пройшов усі виробничі посади,
від циркулярки до фуганка та різака, пізніше був
переведений з 1 січня 2018 року до відділу меблів.
Потім я пройшов перекваліфікацію на координатора
у відділі шпону, моє завдання – спостерігати за
виробничим процесом, це важке завдання. Якщо
мова йде про навчання на підприємстві, то я
не проходив, але знаю, що найближчим часом
пройду Exel, напевно, знадобиться у роботі,
а якщо з›явиться можливість, то пройду теж інші
стажування. Великодні свята я проведу з дружиною
і дітьми, у мене дві донечки, ми живемо в Барлінку,
так що напевно у сімейному колі.
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Великдень в Польщі та Україні

W

ielkanoc to święto, które obchodzi się
z pełnią życia i barwnie, kończy się wtedy
okres postu, co cieszy każdego. Ze świętem
tym wiąże się wiele wyjątkowych ludowych i religijnych
obrzędów. Niedzielę Wielkanocną w Polsce poprzedza
Środa Popielcowa, która rozpoczyna okres wielkanocny, ludzie wierzący udają się tego dnia do kościoła, by
uczestniczyć we mszy. Księża wykonują znak krzyża
przy pomocy popiołu na czołach wiernych. Symbolizuje
to powstanie człowieka z popiołu i ponowne obrócenie
się w niego. Wielki Piątek w tradycji chrześcijańskiej to
dzień śmierci Chrystusa, jest dniem uroczystym i smutnym. Tego dnia chrześcijanie poszczą i odmawiają drogę krzyżową. W kościołach stawia się kaplicę adoracji,
tzw. Grób Pański, którego wystrój często nawiązuje
do problemów społecznych, obecnych wydarzeń i historii Polski, oprócz oczywistego znaczenia religijnego. Święcenie pokarmów ma miejsce w Wielką Sobotę, niesiemy w ten dzień do kościoła ozdobny koszyk
zawierający jedzenie zwane święconką. W koszyku
tym znajdują się rzeczy takie jak babka wielkanocna,
chrzan, wędliny, sól, chleb, jest mały cukrowy baranek oraz jajka – symbolizujące narodziny i nowe życie.
I wreszcie Niedziela Wielkanocna, która rozpoczyna się

od przeprowadzenia mszy świętującej zmartwychwstanie Chrystusa. Po niej w polskich domach rozpoczyna
się śniadanie wielkanocne, na stole stawia się świeże kwiaty, bazie, figurkę kurczaka oraz jajka pisanki,
a wszystko to na białym obrusie, na samym środku stołu stawia się święconkę. Śniadanie wielkanocne rozpoczyna się od podzielenia się jajkiem, co przypomina
dzielenie się opłatkiem w Wigilię. Członkowie rodziny
zaczynają od zjedzenia święconki, poświęconej dzień
wcześniej. No i wreszcie śmigus-dyngus jest znany także pod nazwą lany poniedziałek. Tego dnia każdy spryskuje wodą członków swojej rodziny, przyjaciół, a także
nieznajomych. Tradycja ta wywodzi się z wierzeń pogańskich, symbolizuje wiosenny czas oczyszczenia z chorób
i brudu, a także przebudzenie natury. Wierzy się, że panny spryskane tego dnia wodą wkrótce wyjdą za mąż.

T

ak w skrócie wyglądają święta wielkanocne
w Polsce. A jak obchodzą je nasi współpracownicy z Ukrainy? Po pierwsze w Polsce Wielkanoc
w tym roku obchodzić będziemy 22 i 23 kwietnia, Ukraińcy świętować będą tydzień później 28 i 29 kwietnia.

Moich rozmówców pytam, czy są jeszcze jakieś inne różnice i jak spędzą najbliższe święta?

Najbliższe święta u nas to Wielkanoc, wypada
w kwietniu. Obchodzimy je podobnie, jak
w Polsce, malowane jajka, święconka. Jeżeli chodzi o przygotowywanie do świąt, to
większość obowiązków należy do kobiet,
mężczyźni, to raczej odpoczywają w tym
czasie. Ja mogę wtedy więcej czasu poświęcić temu, co lubię, czyli samochody,
motory, tak odpoczywam w święta. Jeżeli chodzi o obchodzenie najbliższych
świąt wielkanocnych, to do domu raczej nie pojadę, bo mieszkam daleko
około tysiąca kilometrów od Lipian,
ale święta tutaj, też w gronie rodzinnym i ze znajomymi spędzę.
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Найближчі свята у нас – це
Великдень, припадає у квітні.
Ми відзначаємо їх так само,
як у Польщі, фарбуємо яйця,
освячуємо їжу. Якщо йдеться про
підготовку до свят, то більшість
обов›язків налягає на плечі жінок,
чоловіки, як правило, відпочивають
у цей час. Я можу присвятити більше
часу тому, що мені подобається,
- автомобілям, мотоциклам, так я
відпочиваю під в час свят. Що стосується
святкування найближчого Великодня, то
додому я, швидше за все, не поїду, тому
що живу далеко, близько тисячі кілометрів
від Ліпян, але свята проведу тут також
у сімейному колі і з друзями.

В

еликдень – це свято, яке відзначається
барвисто і з широким розмахом, адже
закінчується період посту, що радує усіх.
З цим святом пов’язано багато унікальних
народних і релігійних обрядів. Великодній неділі
в Польщі передує Попільна середа, яка розпочинає
Великодній період, у цей день віряни йдуть до
костелу, щоб взяти участь у службі. Священики
ставлять знак хреста з попелу на чолі вірян. Він
символізує постання людини з попелу і подальше
обернення людини на попіл. Страсна п’ятниця
в християнській традиції – це день смерті Ісуса
Христа, урочистий і сумний. У цей день християни
дотримуються посту й відвідують богослужіння
Хресної Дороги. У костелах ставиться каплиця
поклоніння, так званий Гріб Господній, оформлення
якого, окрім прямого релігійного значення, часто
відноситься до соціальних проблем, актуальних
подій та історії Польщі. Освячення їжі відбувається
у Страсну суботу, у цей день ми несемо до костелу
прикрашений кошик з їжею під назвою święconka.
У цей кошик входять такі речі, як пасхальний пиріг,
хрін, м’ясо, сіль, хліб, маленьке цукрова ягня та
яйця, що символізують народження і нове життя.
І нарешті Великодня неділя, яка починається зі
святкової служби на честь воскресіння Ісуса Христа.
Після цього в польських домівках починається
великодній сніданок, на стіл ставлять свіжі квіти,
вербові котики, фігурку курчати та яйця-писанки,
і все це на білій скатертині, а в самому центрі стола
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ставиться освячена їжа з Великоднього кошика.
Великодній сніданок розпочинається з традиції
ділитися яйцем, що нагадує традицію ділитися
оплатком під час Святої вечері у переддень Різдва.
Члени сім’ї починають їсти Великодню їжу, освячену
напередодні. І нарешті śmigus-dyngus, також відомий
як Поливаний понеділок. У цей день кожна людина
обливає водою членів своєї сім›ї, друзів і незнайомців.
Ця традиція походить від язичницьких вірувань,
символізує весняний час очищення від хвороб
і бруду, а також пробудження природи. Вважається, що
дівчата, яких обілляли водою в цей день, незабаром
вийдуть заміж.
ак по суті виглядають Великодні свята
у Польщі. А як їх відзначають наші працівники з
України? По-перше, у Польщі Великдень цього
року святкуватиметься 22 і 23 квітня, а в Україні на
тиждень пізніше – 28 і 29 квітня.

Т

Мої співрозмовники відповідають на питання, чи є ще якісь відмінності і як вони планують провести
прийдешні свята.
U nas na Ukrainie najbliższe święta wielkanocne
w kwietniu wypadają, ale dokładnie nie wiem, którego kwietnia. W święta idziemy do cerkwi na nabożeństwo w sobotę wieczorem, od 21-szej do
4-tej rano. Do cerkwi zabieramy ze sobą pokarmy do poświęcenia i specjalnie upieczony
chleb, chrzan, kiełbasę, jajka farbowane, czyli
to podobnie, jak w Polsce, a w niedzielę rano
siadamy do uroczystego śniadania i świętujemy i dzielimy się święconką. Nie praktykujemy śmigusa dyngusa ani zajączka
wielkanocnego dla dzieci w naszej tradycji. Jeżeli chodzi o moje świętowanie, to
w tym roku nie jadę do domu, tylko tu
w Polsce zostaję razem z mężem, siostrą i szwagrem będziemy świętowali,
w Gorzowie jest też nasza cerkiew
prawosławna, to na pewno się tam
w święta wybierzemy.
ECHO PRIGNITZ meble pomorskie nr 1(9) 2019

У

нас в Україні найближчі Великодні свята
припадають у квітні, але точну дату не знаю.
У святкові дні ми йдемо до церкви на
службу в суботу ввечері, з 9
години вечора до 4 години ранку.
До церкви ми беремо з собою
їжу для освячення і спеціально
випечений пасхальний хліб –
паску, хрін, ковбасу, пофарбовані
яйця, тобто так само, як у Польщі,
а в неділю вранці ми урочисто снідаємо
і святкуємо, ділимося освяченою їжею.
У нас немає ані традиції śmigus dyngus,
чи Поливаного понеділка, ані пасхального
кролика для дітей. Що стосується мого
святкування, то цього року я не збираюся
їхати додому, а залишуся тут у Польщі
разом з чоловіком, сестрою і зятем, в Гожуві
є також наша православна церква, і ми
обов›язково туди поїдемо на свята.
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Wspieramy ciekawe inicjatywy
Prignitz Meble Pomorskie od początku działalności wspiera ciekawe pomysły i inicjatywy mieszkańców regionu. Są to imprezy, w których bardzo często
biorą udział pracownicy Prignitz i ich rodziny. Inicjatorami wydarzeń są placówki oświatowe, stowarzyszenia,
kluby sportowe, sołectwa, bardzo często bez wsparcia,
pomocy Prignitz zaplanowane imprezy by się nie odbyły, albo ich zakres byłby znacznie ograniczony, także
w tym roku będziemy wspierać dobre pomysły i inicjatywy. W styczniu włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji
Jurka Owsiaka Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i
jesteśmy dumni, że po raz kolejny mogliśmy dołożyć naszą cegiełkę do szczytnej zbiórki. W lutym udzieliliśmy

wsparcia dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpionik, który był organizatorem 4 Gali Badmintona „OLIMPIONIK”. Podczas tej imprezy sportowej w Hali Sportowo Rekreacyjnej w Lipianach na 9 kortach walczyło
ponad 180 zawodników ze Szczecina, Krakowa, Bydgoszczy, Gorzowa, Koszalina, Myślenic, Choszczna,
Sianowa, Nakła nad Notecią, Świebodzina, Sulęcina,
Pyrzyc, Bań, Kozielic, Sitna, Łęg, Derczewa, Wawrowa,
Trzcińska-Zdrój, Bełczna, Nowogrodu Bobrzańskiego,
Jastrowia, Zielonej Góry, Łozic, Krakowa i oczywiście reprezentacja Lipian. Przed nami kolejne ciekawe imprezy
i inicjatywy, z których wybierzemy te najlepsze i pomożemy w ich organizacji.

Підтримуємо цікаві ініціативи
З самого початку своєї діяльності компанія Prignitz
Meble Pomorskie підтримує цікаві ідеї та ініціативи
мешканців регіону. Це заходи, в яких дужу часто беруть
участь працівники Prignitz та їхні сім›ї. Ініціаторами
подій є заклади освіти, товариства, спортивні клуби,
солтиства, дуже часто без підтримки, допомоги
компанії Prignitz заплановані заходи не відбулися
б, або їхній масштаб був би значно обмежений, тож
і цього року ми будемо підтримувати гарні ідеї та
ініціативи. У січні ми долучилися до всепольської акції
Юрка Овсяка Великий Оркестр Святкової Допомоги
і пишаємося тим, що вкотре змогли зробити свій
внесок у благородну справу. У лютому ми підтри-

мали Учнівський спортивний клуб Олімпіонік, який
виступив організатором 4-го Турніру з бадмінтону
«ОЛІМПІОНІК». Під час цієї спортивної події
в Спортивно-рекреаційній залі в Ліпянах на 9 кортах
змагалося понад 180 учасників з Щеціна, Кракова,
Бидгоща, Гожова, Кошаліна, Мисленіц, Хощна, Сянова, Накла-над-Нотецем, Свебодзіна, Суленціна,
Пишиц, Бань, Козеліц, Ситна, Ленґ, Дерчева,
Ваврова, Тшцинська-Здруй, Белчна, НовогродуБобжанського, Ястровя, Зеленої Гури, Лозіц
і, звичайно, представники Ліпян. Попереду на нас
чекають подальші цікаві події та ініціативи, з яких ми
виберемо найкращі і допоможемо в їхній організації.

WYDAWCA: PRIGNITZ Meble Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Pyrzycka 11 74-240 Lipiany Polska
Telefon: +48 (91) 570 60 85 Faks:+48 (91) 570 60 56 e-mail: echoprignitz@gmail.com
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
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Krzyżówka Firmowa PMP

Od dwóch lat Prignitz Meble Pomorskie ma swój firmowy biuletyn. Od początku jego wydawania znajduję
się w nim krzyżówka dedykowana wszystkim do których trafi nasz biuletyn, ale nagrodę za jej rozwiązanie może otrzymać tylko pracownik naszej firmy. Każdy, kto prawidłowo rozwiąże naszą łamigłówkę może
wziąć udział w losowaniu bonu o wartości 300 złotych.
Nowością naszej krzyżówki od ubiegłego roku jest jej
wersja ukraińska, dzięki tłumaczeniu dajemy szanse na wygraną także naszym kolegom i koleżankom
z Ukrainy. Rozwiązane krzyżówki należy wrzucać do
skrzynki z dobrymi pomysłami najpóźniej do 21 maja,
następnego dnia okaże się w trakcie losowania, kto
otrzyma z rąk dyrektora bon na 3 stówki.

Poziomo

1. do cięcia drewna, 9. podarunek, 16. rozmarzony,
25. zmniejsza tarcie, 45 część twierdzenia, 52 szklana
ampułka, 66 jeść głośno, mlaskać, 73 uczony w
laboratorium, 90 wykonywał egzekucje, 94 dawna nazwa
nart, 97 dalekowschodni pojazd, 115 polskie morze, 121
nuklearny, 139 osoba mało inteligentna

По горизонталі
1. для різання деревини, 9. подарунок, 16. туга , 25.
зменшує тертя, 45. частина твердження, 52. скляна

Фірмовий кросворд PMP

Протягом двох років компанія Prignitz Meble
Pomorskie має власний фірмовий бюлетень.
З самого початку його видання у ньому публікується
кросворд, призначений для усіх, хто отримає наш
бюлетень, але нагороду за його розв’язання може
отримати тільки працівник нашої компанії. Кожен,
хто правильно розгадає нашу головоломку, може
взяти участь у розіграші ваучера на суму 300
злотих. Новинкою нашого кросворда від минулого
року є його українська версія, завдяки перекладу
ми даємо шанс перемогти і нашим колегам
з України. Розгадані кросворди потрібно кинути до
скриньки з гарними ідеями не пізніше 21 травня,
наступного дня під час розіграшу стане відомо,
кому директор особисто вручить ваучер на суму 300
злотих.
ампула, 66. голосно їсти, плямкати, 73. вчений в
лабораторії, 90. проводив страти, 94. давня назва лиж,
97. далекосхідний транспортний засіб, 115. польське
море, 121. нуклеарний, 139. не дуже розумна людина

Pionowo

1 trzyma spodnie, 4 zanik tkanek, 9 zwany też krzakiem
Mojżesza, 11 do trzymania, 19 mały, lilipuci,
26 świętuje 26 maja, 54 pływają w rosole, 56
czerwona za brutalną grę, 72 krewna, 73 reżyser
komedii „Miś”, 75 okres 10 dni, 94 kłoda, pień,
101 metalowe odpadki, 115 brać w czymś udział

По вертикалі

1. тримає штани, 4. зменшення тканин, 9.
називається також кущ Мойсея, 11. щоб
триматися, 19. дуже малий, ліліпутовий
(прикметний) 26. святкує 26 травня, 54.
плавають в бульйоні, 56. червона за
брутальну гру, 72. родичка, 73. режисер
комедії «Ведмедик» («Miś»), 75. період 10
днів, 94. колода, пень, 101. металеві відходи,
115. брати в чомусь участь

KUPON KONKURSOWY
Imię i nazwisko............................................................................
Litery z poszczególnych pól utworzą hasło krzyżówki
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Czujni krzyżówkowicze
Otrzymaliśmy informację, że w kilku krzyżówkach opublikowanych w Biuletynie Prignitz
nasi czytelnicy znaleźli niedociągnięcia, sprawdziliśmy i musimy Was w imieniu redakcji przeprosić za zaistniałą sytuację. Obiecujemy dołożyć starań, by zgłoszona nam sytyacja się nie
powtórzyła.
Redakcja
Пильні любителі кросвордів
Ми отримали інформацію, що в
декількох кросвордах, опублікованих в
Бюлетені Prignitz, наші читачі знайшли
неточності, ми перевірили і від імені редакції просимо у Вас вибачення за цю ситуацію. Обіцяємо докласти максимум зусиль, щоб така ситуація не повторилася.
Редакція
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Zdobywamy nowe kwalifikacje

Отримуємо нові кваліфікації

Żyjemy w czasach, kiedy to jedna umiejętność
zdobyta podczas nauki w szkole zawodowej nie
wystarcza w pracy aż do emerytury.
Dziś musimy kształcić się ustawicznie, musimy być
otwarci na nowe wyzwania i potrzeby pracodawców. Nie
chodzi tu tylko o chodzenie do kolejnej szkoły, ale o systematyczne zdobywanie nowych umiejętności poprzez
kursy, szkolenia podnoszenie swoich kwalifikacji na stanowisku pracy. Takim potrzebom wychodzi naprzeciw
ostatnia propozycja firmy Prignitz, która zorganizowała
szkolenie obsługi wózka widłowego dla pracowników. Do
egzaminu, który odbył się 25.01.2019, a przeprowadzony
został przez Urząd Dozoru Technicznego, przystąpiło
8 pracowników, zdało egzamin 6 osób. Gratulujemy zdobycia nowych umiejętności.

Ми живемо у час, коли одного вміння, здобутого
під час навчання у професійному училищі, цього
недостатньо на роботі аж до виходу на пенсію.
Сьогодні ми повинні постійно навчатися
і розвиватися, ми повинні бути відкриті до нових викликів і потреб роботодавців. Мова йде
не лише про навчання у черговому училищі,
а про систематичне набуття нових вмінь
і навичок на курсах, майстер-класах, підвищення
кваліфікації на робочому місці. Таким потребам
відповідає остання пропозиція компанії Prignitz,
яка організувала навчання з обслуговування
автонавантажувачів для працівників. Іспит, який
25.01.2019 р. був проведений Управлінням технічної
інспекції, здавали 8 працівників, 6 з яких його успішно
склали. Вітаємо з отриманням нових вмінь і навичок.

Wszystkim naszym klientom, dostawcom i pracownikom
życzymy
spokojnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
Усім нашим працівникам, постачальникам та клієнтам
бажаємо щасливих
Великодніх Свят!
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