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Dyrektor Produkcji
Christof Wippich
Data Urodzenia: 20-03-1978 r. Żonaty,
jeden syn Jan 6 lat
Wykształcenie: tischlermeister, inżynier technologii drewna (Fachschule
Holztechnik Melle)
Doświadczenie zawodowe: 8 lat
stolarstwo, schody, wyposażenie wnętrz,
wyposażenie sklepowe i kuchnie. Studia i Szkoła Mistrzowska w dziedzinie
stolarstwa.

O mnie i moje zainteresowania: Od dziecka
moim największym zainteresowaniem było modelarstwo, w którym od zawsze fascynowało
mnie stosowanie różnych technicznych rozwiązań o małych rozmiarach. Bardzo lubię w wolnym czasie jeździć na rowerze, w ostatnich latach zainteresowało mnie również narciarstwo,
uprawiam ten sport dopiero od 3 lat, ale już nie
mogę się doczekać zimy, aby znów stanąć na
stoku. Staram się jak najwięcej czasu spędzać
z moją rodziną: spacery, wspólne gry, wycieczki
i jazda rowerem z synem. W domu jesteśmy
również kibicami sportu, zwłaszcza żużlu, kibicujemy Stali Gorzów na każdym meczu.
Zadania w firmie: Jestem w Prignitz już od
11 lat i od samego początku zajmuję stanowisko dyrektora produkcji i jestem zastępcą dyrektora zakładu. Na początku mojej pracy w Prignitz uruchamiałem wydział produkcji mebli,

oczywiście wraz z mistrzami z tego wydziału,
zaczynaliśmy wszystko od podstaw, od przywozu maszyn, poprzez ich ustawienie i uruchamianie. Największym wyzwaniem było nauczenie ówczesnych pracowników obsługi maszyn,
niektórzy z nich do dziś u nas pracują i na pewno
pamiętają ten czas, kiedy maszyny nie chciały
z nami współpracować tak, jak my byśmy sobie
tego życzyli. Dziś ten obszar pracuje samodzielnie, co bardzo mnie cieszy.
Do obszaru produkcji mebli należy również
nadzór jakości, który według standardów naszego klienta, IKEA, wymaga dużego zaangażowania i pracy w prowadzeniu dokumentacji .
Dopiero w zeszłym roku przeszliśmy duży Audyt
Jakościowy ze strony IKEA, którego wynik uważam za duży sukces dla naszej poglądowo małej produkcji.
Od samego początku mojej tutejszej pracy
opiekuję się wszystkimi technicznymi sprawami,
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a od roku 2009 opiekuję się stale naszym działem utrzymania ruchu. Na co dzień zajmuję się
również przygotowywaniem bieżących napraw,
modernizacji, budową nowych maszyn pod nasze własne potrzeby. W wielu sprawach technicznych lubię wspierać naszych mechaników
i razem z nimi budować, naprawiać i pisać oprogramowania dla naszych maszyn. Niektóre
z naszych własnych konstrukcji pracują w naszym zakładzie od lat, jest wielką satysfakcją
stworzyć coś, co nam na co dzień służy i pomaga. Największym tegorocznym projektem,
który został przez nas zaplanowany i wykonany
przez firmę zewnętrzną, był nasz podajnik na linii obróbczej. Na tę modernizację nasi operatorzy czekali od wielu lat.
Remonty w przerwie urlopowej są niezbędne
w naszej całorocznej produkcji. Jest to dla mnie
zadanie, które tak naprawdę przygotowuję od
początku bieżącego roku i wiąże się ono z du-

żym nakładem czasu i pracy. Niewiele osób
miało okazję widzieć, co tak naprawdę dzieje
się w zakładzie podczas przerwy urlopowej,
w zeszłym roku mieliśmy przebudowę pakowni,
w tym roku przygotowujemy modernizację naszej lakierni, w której będziemy wymieniać transporty naszych suszarek UV. Sporo prac wykonujemy sami, jednak wiele napraw zlecamy co
roku serwisom zewnętrznym, z którymi pracujemy od lat. Firmy te serwisują i wykonują naprawy i prewencyjne wymiany części, które kwalifikujemy do wymiany ,aby spokojnie produkować przez kolejny rok. Doświadczenie ostatnich
lat pokazało mi, że rzetelne przygotowanie się
do tych napraw przynosi same pozytywne skutki.
Nie lubię i co lubię: Nie lubię straty czasu
i pieniędzy, nie lubię chodzić na skróty i robić
czegoś dwa razy. Lubię, kiedy coś jest dobrze
zorganizowane i przebiega według przemyślanego schematu.

Pomysłomania
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Trzydzieści i więcej lat temu w większości zakładów pracy
w Lipianach, na przykład w Fabryce Armatur, działała komórka do spraw racjonalizacji. W ramach tej komórki każdy
pracownik, który miał jakiś pomysł, widział coś w produkcji, co można było według niego usprawnić, mógł złożyć tak
zwany wniosek racjonalizatorski, który oceniony pozytywnie
był wdrażany i przynosił pomysłodawcy kasę.
Dziś, pewnie nie myśląc o korzeniach, dyrekcja Prignitz
zaproponowała pracownikom udział w myśleniu o firmie,
który nazwano „POMYSŁOMANIA”. Odpowiedzialną za funkcjonowanie pomysłu została pani Urszula Sobczyk.

„Całość polega na tym, że pracownicy zgłaszają swoje pomysły na przygotowanych formularzach, pisząc, co widzą do udoskonalenia w procesie produkcji i wrzucają formularze do specjalnej
skrzynki. Wszystkie propozycje rozpatrywane są przez specjalnie
powołaną komisję Pomysłomanii. Pracownicy zgłaszając takie pomysły, usprawniają sobie w ten sposób swoje miejsce pracy, a przy
okazji najlepiej ocenione pomysły i wdrożone do procesu produkcji, są nagradzane finansowo” – powiedziała nam pani Urszula
Sobczak.
Jednymi z najaktywniejszych racjonalizatorów są:
Kamil Krzaczkowski – „Wymyśliłem dużo elementów, które zostały
wdrożone do procesu produkcji w naszym zakładzie. Na przykład taki
pomysł, jak rakla do ściągania lakieru, która powoduje, że nie muszę już
używać rozpuszczalnika. Przy pomocy tego urządzenia ściągam lakier z
walca i wtedy operator nie musi wdychać rozpuszczalnika. To był całkowicie mój pomysł, który wrzuciłem do Pomysłomanii i który już od kilku lat
doskonale sprawdza się na produkcji. To był mój pierwszy pomysł, było
tego sporo. Mam jeszcze pewne pomysły i powiem, że jest to opłacalne
dla tych, których projekty są przyjęte i wdrożone do procesu produkcji,
pracodawca wynagradza te osoby w formie nagrody finansowej, dodatkowy dochód zawsze się przyda”.
Dawid Jasinowski – „Moim pomysłem, który złożyłem do pomysłomanii, było założenie osłon na klapy silnika, które wyciągają ścinki,
tego nie było od początku, piły ciągle się zapychały, co stwarzało pewien
problem w procesie produkcji, musiałem w ciągu godziny dokładnie to
czyścić i udrażniać zapchane piły, trzeba było zatrzymywać produkcję,
czyścić silniki i z powrotem uruchamiać produkcję. To stwarzało krótkie
przestoje w pracy, wpadłem więc na pomysł i wymyśliłem klapę, która po
zamontowaniu usprawniła produkcję. Cały proces produkcyjny stał się
płynniejszy, bez zbędnych przestojów, których, po zastosowaniu mojego
pomysłu, jest bardzo mało. Myślę, że warto wdrażać pomysły pracowników w proces produkcji, nie tylko ze względów finansowych, ale też, aby
lepiej nam się pracowało, mniej nerwów, stresów”.

Skrzynka POMYSŁOMANII czeka na kolejne pomysły racjonalizatorskie.
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Dzień Dziecka z dinozaurami
Z okazji tegorocznego
Dnia Dziecka sołectwo Batowo gmina Lipiany zorganizowało wyjazd dzieci do Bałtyckiego Parku Dinozaurów
& Safari Wrzosowo.

21 młodych mieszkańców
sołectwa, pod opieką starszych, mogło obchodzić swoje
święto także dzięki wsparciu
finansowemu Prignitz Meble
Pomorskie. Było oglądania dinozaurów, były zabawy, był
także obiad i kolacja w Mc Donaldzie. Pomoc Prignitz w organizacji Dnia Dziecka w Batowie to od kilku lat pewna tradycja, z czego najbardziej zadowolone są dzieci.

Triathlon Lipiany …bo tu tworzyła się historia

Już po raz drugi, po dłuższej przerwie, w
czerwcu w Lipianach odbył się Triathlon Lipiany
i po raz drugi firma Prignitz Meble Pomorskie
wsparła finansowo jedną z największych w regionie imprez sportowych. Pomysłodawcą powrotu do imprezy zorganizowanej przed 30 laty
jest lipiańskie stowarzyszenie Epidemia Sportu,
którego prezesem jest Krzysztof Czarnota - „To
dzięki takim sponsorom jak Prignitz udaje się or-

ganizować takie imprezy jak nasza, gdyby nie
było takiej pomocy i zrozumienia, byłoby nam
bardzo trudno tak dużą i trudną do zrealizowania imprezę zrobić w Lipianach. Mam nadzieję,
że za rok Prignitz Meble Pomorskie nie odmówi
nam wsparcia, za co z góry dziękuję już dziś dyrekcji i wszystkim pracownikom zakładu” – powiedział nam w rozmowie telefonicznej Krzysztof Czarnota.
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GALA

Dobroczynności
z Prignitz
5 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Lipianach, dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół w Lipianach zorganizowali Galę Dobroczynności, na którą zaprosili tych, którym postanowili podziękować
w sposób szczególny za okazaną wszelkiego rodzaju pomoc. Na wieczorne spotkanie przybyli przedstawicieli firm, stowarzyszeń i osób prywatnych wspierających lipiańską szkołę. Wśród wyróżnionych była obecna
delegacja Prignitz Meble Pomorskie pani Urszula Sobczak i Justyna Jura, które w imieniu dyrekcji i pracowników firmy odebrały podziękowanie za pomoc i wsparcie. Prignitz
w ostatnim okresie wspierało także Ochotnicze Straże Pożarne, takie wsparcie otrzymała
ostatnio OSP Myślibórz. Dzięki tej pomocy
strażacy wzbogacili się o nowe wyposażenie,
dzięki któremu w najbliższej okolicy będzie
bezpieczniej. Kolejne wsparcie od Prignitz
Meble Pomorskie otrzymali najubożsi, podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach, w tym przypadku przekazane środki
zostały przeznaczone na zakup gier planszowych i przyborów szkolnych.
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Mamy już trzeciego laureata krzyżówki Echa Prignitz,
Pani Anna Zwiachel została
wylosowana z pośród osób,
pracowników Prignitz Meble Pomorskie, którzy prawidłowo rozwiązali krzyżówkę,
hasło które stanowiło rozwiązanie brzmi – „Kolorowe
pisanki”

Na zdjęciu: Anna Zwiachel i dyrektor Maciej Szymczak

Krzyżówka Firmowa PMP

Kolejny już biuletyn i kolejna krzyżówka, niepodobna do innych,
zawsze z akcentem firmowym. Rozwiązać ją może każdy, ale rywalizować o nagrodę tylko pracownik Prignitz Meble Pomorskie.
Rozwiązania krzyżówki należy wrzucać do skrzynki z pomysłami
usprawniającymi, na tę czynność mamy czas do 19 sierpnia 2017
roku, dzień później nastąpi losowanie nagrody wśród tych, którzy
prawidłowo rozwiązali krzyżówkę. Tradycyjnie nagroda w krzyżówce to bon w wartości 300 zł.
KUPON KONKURSOWY
HASŁO...................................................................................................
Imię i nazwisko......................................................................................

POZIOMO
1. poetycki utwór epicki, zwykle posiada
charakter podniosły, żałobny, 8. składa się
z rodziców i ich dzieci, 9. postawa uznająca czyjąś wyższość, 10 wylewna skała magmowa, 11. naczynia wykonane
z metalu lub gliny służące do gotowania pożywienia, 12. Urbańska - aktorka
filmowa, telewizyjna i teatralno-musicalowa, 16. sposób ułożenia, rozmieszczenie, rozplanowanie czegoś, 19. charakterystyczny odgłos wydawany przez
konia, 20. rzeczownik od bezokolicznika
zakuwać, 21. krążki używane zamiast
pieniędzy w kasynach lub grach automatowych, 22. pomysł Dawida w Pomysłomanii, 23. mała ozdobna kolumienka,
PIONOWO
2. owoc o gruszkowatym kształcie,
w ciemnozielonej skórce, tłustym miąższu
i dużej pestce, 3. zbiór wyrazów ułożonych
i opracowanych według pewnej zasady,
4. gimnastyczna lub strażacka, 5. coś co
zostało odrzucone jako nienadające się
do użytku, nieprzydatne, wadliwe, 6. interes, przedsięwzięcie, 7. organizacja polityczna mająca własny program i dążąca
do jego realizacji, 13 osoba, do której jest
adresowany list, przesyłka, 14. potocznie:
zwariowana osoba; aparatka, 15. gatunek
jaszczurki o ciele robakowato wydłużonym,
16 powstały po jednorazowym przejściu
roboczym koparki, 17. inaczej wyrodek
w rodzinie, 18. język starożytnych Rzymian

Cyfry od 1 do 11 utworzą rozwiązanie krzyżówki - NASZE HASŁO.
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Jestem młodym pracownikiem tutaj w PRIGNITZ drugi
miesiąc dopiero pracuję, tak że na razie jestem zajęta
pracą, a urlop, może w sierpniu kilka dni się uda
gdzieś z rodziną pojechać, dzieci bardzo chciałyby
nad morze.

Ogólnie rzecz biorąc, to nie mam jeszcze planów urlopowych, czekam, co mój mąż zaproponuje, na inwencję twórczą mojego męża, co on tam wymyśli. Jeżeli
już będziemy wiedzieli, gdzie się wybierzemy, to na
pewno będzie to w sierpniu i jak co roku, pewnie nad
morze pojedziemy.

Jeżeli chodzi o urlopową przerwę w pracy, to nie planowałam jeszcze jak i gdzie spędzić ten wolny czas.
Pewnie u rodziny z mężem i z synem, może z dzień,
dwa gdzieś nad morze pojedziemy.

Mam wypracowany urlop, ale jeszcze niezaplanowany, prawdopodobnie w tym czasie mój partner będzie
pracował, więc nie możemy zaplanować wspólnego
wyjazdu, jedyne co nam zostaje, to weekendowy wypoczynek nad jeziorem.

Mam już plany urlopowe, nie ukrywam, zaplanowany
mam wyjazd z dziećmi nad morze. W tym roku wybieramy się odpocząć do Rewala, jeszcze tam nie
byliśmy, pierwszy raz odwiedzimy tę miejscowość,
wyjazd planujemy w sierpniu.

Jeżeli chodzi o plany urlopowe, to nic specjalnie jeszcze nie myśliłem, ale raczej, jak co roku korzystając z
urlopu, nadrabiam wszelkie zaległości w domu, czyli
wykonywanie dodatkowych prac domowych, na które
zazwyczaj brakuje mi czasu, na przykład szykowanie
drzewa na opał, czy jakiś remont przy domu, nadrobić
trzeba to, czego w ciągu roku nie udało się zrobić.
Może też jakieś delikatne weekendowe wyjazdy
z rodziną, może nad jezioro gdzieś.

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.

