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Rozmowa z dyrektorem Maciejem Szymczakiem
E.P. – Jak dziś prezentuje się portfel
zamówień?
Maciej Szymczak – Mamy pełen portfel zamówień, największy przyrost odnotowujemy
w listopadzie, jest to wzrost o 20% na wydziale produkcji mebli i myślę, że tendencja
się utrzyma.
E.P. – Czy w takim razie zwiększane jest
zatrudnienie w firmie?
M.S. – Zwiększyliśmy zatrudnienie rok do
roku o 40 pracowników, daje to wzrost około
25%, taka sytuacja mnie osobiście bardzo
cieszy, bo świadczy to o tym, że Prignitz Meble Pomorskie postrzegane jest jako solidny
pracodawca
E.P. – Skoro rośnie produkcja i zatrudnienie, to zapewne wymaga to stałego poprawiania organizacji funkcjonowania
firmy?
M.S. – Wiemy o tym i już od dłuższego
czasu szykujemy się do wielu zmian, najbliższa którą wdrażamy to zmiana systemu obsługi produkcji i zarządzania zapasem. Nowy
system został uruchomiony pierwszego listopada i z każdym tygodniem aktywujemy kolejne funkcjonalności. Pełną funkcjonalność

planujemy osiągnąć do końca bieżącego roku.
Nowy system umożliwi sprawniejsze zarządzanie zapasem, poprawi obsługę sprzedaży
oraz umożliwi lepszy dostęp do informacji
w postaci raportów i analiz.
E.P. – A nowe produkty?
M.S. W ostatnim okresie wprowadziliśmy
na wydziale mebli nowy produkt z rodziny
Billy dzięki któremu zwiększyliśmy produkcję. Wdrożenie nowego produktu było dla nas
o tyle korzystne, iż mogliśmy je podjąć bez
dodatkowych inwestycji. To znacznie obniża
koszt podjęcia nowego zlecenia.
E.P. – Wchodząc na teren firmy widziałem jakieś prace przed wejściem na hale?
M.S. – Przenieśliśmy miejsce wypoczynku
dla pracowników, poprzednie znajdowało się
w sąsiedztwie strefy załadunku i rozładunku,
nowe miejsce jest bezpieczniejsze i mam nadzieję przyjmniejsze. Ponadto z myślą o podnoszeniu przez pracowników kwalifikacji uruchomiliśmy otwarte szkolenia na zdobycie
kwalifikacji do obsługi wózków widłowych,
każdy pracownik może do niego przystąpić
nieodpłatnie.
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Urszula Sobczak w PRIGNITZ pracuję
od 01 lipca 2001 roku, specjalista do spraw
kadrowych i płac.

„Niedawno minęło 16 lat mojej pracy
w Prignitz, od początku zajmuję się tutaj tym
samym, czyli kadrami i płacami. Prywatnie
lubię czytać dobre książki, jak jest pogoda
to wybieram się na długie spacery. W sezonie wiosna jesień mam też sporo zajęcia na ogrodzie i jeżeli dysponuję wolnym czasem, to jak już wspominałam
najchętniej spędzam go pracując z mężem w ogrodzie tam dobrze mi się wypoczywa. Ze względu na to, że jedna z córek
mieszka w Warszawie to często z mężem
wyjeżdżamy na wycieczki do tego miasta na
wycieczki i jednocześnie odwiedziny do córki.
Kolejny mój sposób na wypoczynek, to przejażdżki rowerowe, okolice Lipian są piękne więc jest,
gdzie jeździć i wypoczywać, bardzo często z mężem, jak
tylko pogoda pozwala wyjeżdżamy na trasę” – powiedziała o sobie Pani Urszula Sobczak

”

Tomasz Stępień

W firmie PRIGNITZ pracuję już kilkanaście lat, a dokładnie trzynaście. Praca
nie jest ciężka, wiadomo, jak wszędzie,
ale można się przyzwyczaić, zwłaszcza
do systemu zmianowego.
Na początku zaczynałem jako operator gilotyny fugującej, później pracowałem na stanowisku wózkowego,
a obecnie jestem brygadzistą i zarządzam
pakowalnią.
Poza pracą interesuję się informatyką
i komputerami, można powiedzieć, że to takie
moje hobby, dużo czasu spędzam też z rodziną,
z żoną i córką.
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Pomagamy realizować
˅ konkursy szkolne
˅ konkursy
dla przedszkolaków
˅ lokalne
przedsięwzięcia
˅ instytucje
pozarządowe
˅ inicjatywy
społeczności
lokalnej

Tegoroczny Turniej Miast Lipiany – Wietzendorf – Prenzlau z nami i już za nami. Po raz
kolejny polsko – niemiecka impreza, dodatkowo
z udziałem mieszkańców z Prenzlau, odbyła się
dzięki wsparciu Prignitz Meble Pomorskie. Lipiański festyn na zakończenie lata, wsparty był
przez nas finansowo, ale w tym roku postaraliśmy się jeszcze o naszą promocję. Po raz pierwszy na tej imprezie uruchomiliśmy stoisko informacyjne, na którym można było zapoznać się
z ofertą pracy w firmie, przeczytać jeden z wydanych dotychczas biuletynów i otrzymać gadżety reklamowe. Podziękowania za udzieloną

pomoc płyną do Prignitz Meble Pomorskie także
z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach,
który dzięki naszemu wsparciu został wzbogacony o komplet pomocy edukacyjnych. W tym
roku wsparliśmy także Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Moja Młodość, która
podjęła się organizacji Mistrzostw Gier Planszowych, nagrody dla zwycięzców na tej imprezie
w naszym imieniu wręczała pani Urszula Sobczak. 25 listopada byliśmy na Hali Sportowo Rekreacyjnej w Lipianach podczas Turnieju Tańca
Towarzyskiego o Puchar Województwa, gdzie
reprezentował nas i wręczał nagrody dyrektor

▼ Czas na remont ►►

”

„W okresie przerwy letniej, kiedy
większość załogi przebywała na urlopach, część pracowników dokonało
najważniejszych przeglądów i napraw
maszyn.
W ciągu 5 dni wyremontowano: linie obróbczą, wiertarki i linie lakierniczą, dokonano wymiany transportów
na tunelach UV. Wykonano także przeglądy i konserwacje odpylania i pieca”
– powiedział nam Christof Wippich

dobre inicjatywy

Maciej Szymczak. Na prośbę pani komendant
Moniki Klemenskiej z Komisariatu Policji w Lipianach przekazaliśmy na rzecz komisariatu, który
jest w trakcie generalnego remontu, dwa biurka.
Po raz drugi pod patronatem Prignitz Meble Pomorskie w Zespole Szkół w Lipianach zorganizowany został konkurs plastyczny „Prignitz na Choince”, uczestniczyły w nim dzieci z trzech klas
III i trzy oddziały przedszkolne, które same lub
wspólnie z rodzicami wykonały na kanwie naszej
okleiny mnóstwo pięknych ozdób choinkowych.
Najlepsze prace nagrodzono, a wszystkie dzieci
otrzymały coś słodkiego, w konkursie uczestni-

►►

”
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czyła ponad setka dzieci. W podziękowaniu za
wspaniały świąteczny konkurs, przekazaliśmy
na ręce pani dyrektor Doroty Chrobrowskiej
dwie piękne komody na szkolne przybory wzbogacając tym samym przestrzeń edukacyjną grup
przedszkolnych. Podsumowując działania sponsorskie Prignitz Meble Pomorskie w tym roku
cieszy nas szczególnie fakt, że w imprezach,
konkursach sponsorowanych przez firmę z roku
na rok, uczestniczy coraz większa ilość naszych
pracowników, ich dzieci, rodziny.

Szczególne podziękowania od dyrekcji za zaangażowanie
podczas w/w prac należą się wszystkim naszym pracownikom,
którzy wykonywali tę prace jak i serwisantom z zewnętrznych
firm, dzięki nim dziś maszyny pracują bez zarzutów.
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Urodzinowe Prignit z

Logo firmy to pomysł nie tylko na promocje,
wyróżnienie firmy spośród innych, to nie tylko
rozpoznawalna marka produktu, to także symbol łączący wszystkich pracowników, można
znajomym powiedzieć jestem z Prignitz i tu jest
moje miejsce pracy. Logo jest na ubraniach, na
plakatach, papierach firmowych, flagach przed
budynkiem itd., od dziś logo Prignitz Meble Pomorskie będzie także na kubkach, długopisach,
bidonach i torbach. Taki oto zestaw urodzinowy
otrzyma każdy z pracowników Prignitz w dniu
swoich urodzin, termin określą kadry. Dyrekcja
zleciła już wykonanie urodzinowych prezentów,
które wyglądają jak na załączonym zdjęciu,
a do widocznych poniżej gadżetów za każdym
razem dołączana będzie jeszcze słodka niespodzianka. Niby drobiazg, a jednak to miłe, że
w tym dniu ktoś o nas będzie pamiętał. Urodziny swoich pracowników rodzina Prignitz będzie obchodzić już od grudnia.
Wszystkim pracownikom już życzymy stu
lat.
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Pan Kamil rozwiązał
krzyżówkę
i otrzymał nagrodę
Mamy kolejnego laureata
krzyżówki Echa Prignitz, Pan
Kamil Krzaczkowski został
wylosowany z pośród 25 osób,
pracowników Prignitz Meble
Pomorskie, którzy prawidłowo
rozwiązali krzyżówkę, hasło
które stanowiło rozwiązanie
brzmi: Czas relaksu

Na zdjęciu: Kamil Krzaczkowski i dyrektor Maciej Szymczak

Krzyżówka Firmowa PMP

poziomo
1. łakomczuch
18. gwarowo okulary
23. nie dawca
40. podarte ubranie
45. wykonać do jakiegoś punktu czynność
ciśnięcia
70. co robi lutnik?
78. strata Zabłockiego
94. książeczka studenta
100. przekazanie praw
116. międzymiastowy autobus
pionowo
1. wyrósł z brzydkiego kaczątka
3. nasza gwiazda
5. bibelocik
8. okroić
10. powitanie i pożegnanie na Hawajach
40. łączenie - spajanie w całość
64. apteka - sklep z lekami
66. Teksas - westernowy stan w USA
68. dybel - stolarski łącznik
70. słoje - widnieją na przekroju drzewa

KUPON KONKURSOWY
Imię i nazwisko....................................................................................
Litery z poszczególnych pól utworzą hasło krzyżówki

Czwarty biuletyn i kolejna krzyżówka, jak
zwykle 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 15 stycznia
2017 roku, dzień później nastąpi losowanie nagrody wśród tych, którzy prawidłowo
rozwiązali krzyżówkę, tradycyjnie nagroda
w krzyżówce to bon w wartości 300 zł.
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ŚWIĘTA w PRIGNITZ
Święta spędzę w domu, na Wigilię pewnie do synowej się wybiorę, potrawy oczywiście postne będą
tradycyjnie, wspólnie przygotowywane. Wśród nich
koniecznie musi znaleźć się karp i potrawy ze śledzi,
a choineczkę małą sztuczną ubiorę. Jeżeli chodzi
o prezenty, to nie myślałem jeszcze, ale marzy mi się
dobra maszynka do golenia.
Święta spędzę w domu, nie zamierzam nigdzie
wyjeżdżać, mama przygotuje kolację wigilijną, a na
stole oczywiście nie zabraknie karpia, którego też
mama zawsze przygotowuje. Oprócz karpia, na stole
pojawią się też tradycyjne postne dania. Choinka będzie sztuczna, tak jak co roku przeważnie u nas, a o
prezentach nie myślałem jeszcze.
Wiadomo, że święta to tylko w rodzinnej atmosferze, choinka u mnie w domu przeważnie jest żywa,
która dzięki staraniom mamy pięknie wygląda, bo to
ona ją ubiera. Na stole nie braknie postnych potraw
wigilijnych, wśród nich tradycyjnie już karp. Kolacja wigilijna u nas rozpoczyna się wieczorem, po zapadnięciu zmroku, a jeżeli chodzi o prezenty, to ja już dawno
dostałem najpiękniejszy w życiu, to są moi rodzice.
Boże Narodzenie to chyba najpiękniejsze ze świąt
i dlatego ważne jest, aby spędzać je w gronie rodzinnym, tak przynajmniej jest u mnie, przy wspaniałej
rodzinnej atmosferze. Do Wigilii zasiadamy z pierwszą gwiazdką, potrawy na stole muszą być, jak tradycja każe, postne, a jeżeli chodzi o prezenty od świętego Mikołaja, to coś tam zawsze pod choinką każdy
znajdzie.
Święta Bożego Narodzenia spędzę w domu z rodziną, nigdzie nie planuję wyjeżdżać, panuje u nas
wspaniała świąteczna atmosfera, wszyscy wspólnie
ubieramy choinkę, która zawsze jest żywa. Karpia
sam przyrządzam, bo w wojsku byłem kucharzem, to
się znam, a z prezentami, to różnie bywa.

Na jeden dzień do siostry pojadę u niej zawsze
jest żywa choinka, a Wigilię spędzę z rodzicami, jak
co roku wspólnie z mamą ubierzemy choinkę, a mama
przygotuje uroczystą kolację, do Wigilii zasiądziemy
ok. godziny 17.00.
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