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Wszystkim naszym
pracownikom,
dostawcom i klientom,
życzymy
wesołych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego 2019 Roku
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Mediacja
w sprawach
karnych
i cywilnych.
Mediacja jest to próba doprowadzenia do ugodowe-

go, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych
przez mediatora. Postępowanie takie może zostać
zainicjowane przez strony, albo może je zaproponować lub zarządzić sąd albo prokurator.
Mediator jest osobą bezstronną, które nie reprezentuje interesów żadnej ze stron. Jego rolą jest wspieranie przebiegu negocjacji, stworzenie odpowiedniej
atmosfery poufności, zrozumienia oraz pomocy w rozwiązaniu zaistniałego konfliktu.
Najważniejszym warunkiem mediacji jest zgoda
obu stron. Tym samym nie można prowadzić mediacji, kiedy jedna ze stron odmawia w niej udziału.
Decyzja o wyborze mediacji skutkuje wspólnymi
spotkaniami na neutralnym gruncie poza sądem, jest
to najczęściej centrum mediacyjne lub biuro mediatora celem ustalenia stanowiska stron konfliktu.

W sprawach karnych mediacja może dotyczyć
wszystkich rodzajów przestępstw w których występuje osoba pokrzywdzona.
Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody albo jej brakiem. Należy
jednak podkreślić, że w przypadku braku podpisania
ugody żadna ze stron nie ponosi ujemnych konsekwencji.
Zawarta w wyniku mediacji ugoda nie kończy postępowania karnego. Sąd jednak bierze pod uwagę
treść ugody mediacyjnej przy rozstrzygnięciu sprawy,
co może skutkować dla oskarżonego uznaniem faktu
zawarcia ugody jako okoliczności łagodzącej przy wymiarze kary, nadzwyczajnym załagodzeniem kary czy
też warunkowym umorzeniem postępowania karnego. Natomiast przy niektórych rodzajach przestępstw
może skutkować także całkowitym umorzeniem postępowania karnego.
Pokrzywdzonemu umożliwia natomiast szybsze
uzyskanie zadośćuczynienia czy też naprawienie
szkody.
Wszystkie koszty mediacji ponosi Skarb Państwa,
czyli jest ona bezpłatna.
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W sprawach cywilnych przedmiotem mediacji mogą

być na przykład sprawy o zapłatę, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku, dział spadku oraz sprawy rodzinne, tj.
o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem
i sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.
Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody albo jej brakiem. Należy
jednak podkreślić, że w przypadku braku podpisania
ugody żadna ze stron nie ponosi ujemnych konsekwencji.
Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną
ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.
Sąd nie zatwierdzi ugody, w całości lub części,
jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami
współżycia społecznego albo zmierza do obejścia
prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera
sprzeczności.
Koszty mediacji obciążają strony, co do zasady
w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.

Podsumowując należy podkreślić, że mediacja umożliwia „zastąpienie całej machiny sądowej”
i wypracowanie przy udziale neutralnego mediatora
rozwiązania konfliktu w sposób najlepszy dla stron.
Należy pamiętać, że lepsza jest najgorsza ugoda niż
najlepszy wyrok, gdyż w tym przypadku nie chodzi
o rozstrzyganie, a o rozwiązanie sporu.
Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
znajduje się w Gorzowie Wlkp.
na ulicy Walczaka 25, tel. 95 300 04 41.
Sędzia Sądu Rejowego w Gorzowie Wlkp.
Łukasz Gawdziński

„Twój e-PIT”:
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Koniec wypełniania

PIT-ów

”

Elektroniczne rozliczanie rocznych deklaracji
PIT z roku na rok cieszy się coraz większą
popularnością wśród podatników. W ubiegłym
roku PIT-y składane przez internet stanowiły już 2/3
wszystkich złożonych zeznań i po raz pierwszy przekroczyły 10 milionów (11,4 mln e-deklaracji przy 5,6
mln papierowych).

”

W tym roku Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wprowadzenie nowego udogodnienia dla podatników. Począwszy od 2019
r (rozliczenie za 2018r.) podatnik nie będzie musiał
wypełniać wniosków i składać deklaracji podatkowej.
Skarbówka sama rozliczy PIT. Coroczne rozliczenie
podatkowe będzie można zamknąć za pomocą kilku
kliknięć. Podatnicy na Portalu Podatkowym e-pit.pl
znajdą już wypełniony "Twój e-PIT". Od ich decyzji zależy, czy zaakceptują rozliczenie skarbówki, udostępniony dokument podatnicy mogą bowiem uzupełniać
np. o ulgi na kredyt, odliczenia na IKZE itd. Podstawowe dane takie jak: dane z PIT-11 od pracodawcy oraz
ulga na dzieci (na podstawie PIT-u z zeszłego roku)
będą już wprowadzone. Tak przygotowaną deklarację można będzie wydrukować i przesłać do urzędu
lub pozostawić w wersji elektronicznej. W przypadku,
gdyby podatnik nie podjął żadnych działań, PIT zostanie automatycznie rozliczony 30 kwietnia.

”

Jeśli jednak chce przez Internet wysłać deklarację przed 30 kwietna tak, aby np. wcześniej
rozpocząć bieg terminu na zwrot podatku,
może to zrobić przy pomocy bezpłatnego Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego
lub danych autoryzacyjnych (dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów z poszczególnych pozycji
informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-40A).
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”

Usługa będzie dostępna od 15 lutego 2019 r.
Należy pamiętać, że nowe rozwiązanie nie
ma na celu usunięcia starych sposobów rozliczeń. Ciągle możliwe będzie składanie deklaracji
w wersji papierowej. Tradycyjnie złożony PIT będzie
rozliczany w pierwszej kolejności. Jeśli do urzędu
nie wpłynie żadna deklaracja przed upływem terminu
jej złożenia, wówczas fiskus weźmie pod uwagę PIT
wygenerowany cyfrowo. Innymi słowy - podatnik nie
będzie musiał podejmować żadnej aktywności. Deklaracja i tak zostanie złożona.

”

Usługa będzie dotyczyć podatników rozliczających się zarówno indywidualnie jak i
wspólnie z małżonkiem, a ponadto osób samotnie wychowujących dzieci oraz tych, którzy chcą
wesprzeć 1% podatku wybraną organizację pożytku
publicznego. Będą mogli z niego skorzystać podatnicy, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi
pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczający
się przy pomocy deklaracji PIT-37 i PIT-38.
W 2020 r. do zeznań wypełnianych przez urząd dołączą PIT-36 i PIT-36L. Informacje, na podstawie których będą wypełniane zeznania, zostaną rozszerzone
o dane m.in. z rejestrów ZUS (dane dotyczące przychodu, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (dane dotyczące ulgi na dzieci).

”

Z pewnością wielu podatników ucieszy fakt, iż
ministerstwo w tym roku skraca termin na
zwrot podatku dla podatników rozliczających
się przez Internet. Zamiast dotychczasowych 3 m-cy
poczekamy na zwrot maksymalnie 45 dni.

			

Przyjaciel Echa Prignitz
Księgowa Anna S.
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Od 1 grudnia nagroda za dobry i wdrożony
pomysł racjonalizatorski będzie wynosić nie 150 zł
brutto a 250 zł, a za udział osobisty we wdrożeniu,
pomysłowy pracownik Prignitz dostanie 500 zł brutto,
a nie jak dotychczas 300 zł. Jak widać, dobre pomysły
zyskują wyższą cenę.
Konkurs z w/w nagrodami dedykowany jest
pracownikom naszej firmy i każdy, kto chce, żeby wykonywana przez niego praca, była jeszcze bardziej
bezpieczna, jeszcze sprawniejsza, bardziej ergonomiczna, oszczędzająca energię, materiały, a także,
żeby nie szkodziła otaczającemu nas środowisku,
może wziąć w nim udział i zarobić na pomyśle i jego
wdrożeniu konkretne pieniądze.
W Prignitz Meble Pomorskie od kilku lat funkcjonuje system nazwany POMYSŁOMANIA oparty na
wewnętrznym regulaminie, na podstawie którego każdy pracownik może zgłosić pomysł zmian na stanowisku pracy, opisać go na specjalnym formularzu i zgło-

sić do oceny komisji, a jeżeli pomysł zyska uznanie,
zostanie wdrożony, wtedy racjonalizator zgodnie z
regulaminem dostaje nagrodę. Do aktywności na tym
polu jest miejsce do działania dla każdego, wystarczy
być spostrzegawczym, kreatywnym, by dostrzec coś,
co funkcjonuje, pracuje według nas nie tak jak powinno i pomyśleć, jak to zmienić na lepsze.
Jak pewnie zainteresowani tematyką pracownicy zauważyli, formularz zgłoszenia pomysłu jest
już dwujęzyczny, zapraszamy w ten sposób współpracowników ukraińskich do składania propozycji racjonalizatorskich, może jest coś do poprawienia, czego
my nie widzimy, a inni zobaczą.
Zachęcamy wszystkich pracowników Prignitz Meble Pomorskie do zapoznania się z regulaminem Pomysłomanii i aktywnego udziału w konkursie,
nagrody czekają.

Skrzynka POMYSŁOMANII czeka na kolejne pomysły racjonalizatorskie.
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Ідеєманія за кращою ціною!
Від 1 грудня нагорода за хорошу і втілену
раціоналізаторську ідею буде становити не 150,
а 250 злотих брутто, а за особисту участь у
втіленні, винахідливий працівник отримає 500
злотих брутто, а не 300 злотих, як було раніше. Як
бачите, добрі ідеї отримують вищу ціну.
Конкурс із вказаними вище нагородами
спрямований на працівників нашої компанії, і кожен,
хто хоче, щоб робота, яку він виконує, була ще
більш безпечною, ефективною та ергономічною,
енерго- та матеріало-ощадною, а також, щоб щоб
не шкодила навколишньому середовищу, може
взяти у ньому участь
і заробити реальні гроші за
ідею та її втілення.
У компанії Prignitz Meble Pomorskie вже кілька
років діє система під
назвою ІДЕЄМАНІЯ, що
базується на внутрішньому
розпорядку, згідно з яким
кожен працівник може

5

подати ідею щодо змін на робочому місці, описати її
на спеціальному бланку і подати комісії для оцінки,
а якщо ідея отримає визнання і буде втілена,
раціоналізатор отримає нагороду відповідно до
розпорядку. Для активності у цій сфері є місце
для кожного, вистачить бути спостережливим,
креативним, аби помітити, що щось функціонує,
працює, на нашу думку, не так, як потрібно,
і подумати, як це змінити на краще.
Як напевно вже зауважили зацікавлені цією
тематикою працівники, бланк для подачі ідеї уже
є двомовним, таким чином ми запрошуємо
українських
співробітників
вносити
свої
раціоналізаторські пропозиції, можливо, щось,
що ми не помічаємо, а інші побачать, потребує
виправлення.
Запрошуємо всіх працівників компанії Prignitz Meble Pomorskie ознайомитися з регламентом
Ідеєманії та активної участі у конкурсі – нагороди
чекають.

Скринька ІДЕЄМАНІЇ чекає на наступні раціоналізаторські ідеї.
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agiczny czas świąt powoli się zbliża, przygotowania do celebracji już w pełni. Nie warto
wszystkiego zostawiać na ostatnią chwilę.
Dobrze zaplanowane święta to gwarancja udanego
czasu spędzonego z najbliższymi.
O niektóre rzeczy można, a nawet trzeba
zadbać zawczasu. Dobrym przykładem są pierniki,
które przygotować możemy dużo wcześniej niż resztę
potraw wigilijnych. Te słodkie przysmaki, nieodłącznie kojarzone z Bożym Narodzeniem cieszą z wielu
względów i dużych i małych.
Wypiekanie pierniczków to doskonała okazja, żeby włączyć najmłodszych w przygotowania
świąteczne. Wycinanie najróżniejszych kształtów
oraz ozdabianie gotowych wypieków to ulubione zajęcie dzieci w każdym wieku. Na etapie wycinania
kształtów warto zadbać też o to, żeby niektóre z nich
miały dodatkową dziurkę. Wtedy część gotowych
pierniczków może przyozdobić naszą choinkę. Cóż
piękniejszego niż częstowanie się smakołykami prosto z drzewka? Dzieciaki za tym przepadają.
Przepis na proste ciasto na pierniczki, które można
zarówno przygotować wcześniej, jak i użyć od razu
po zagnieceniu.
Ciasto na pierniczki:
300g mąki
0,5 szklanki miodu
1 jajo
łyżka masła
0,5 łyżeczki sody
przyprawa piernikowa
100g cukru (jeżeli planujemy mocno dekorować pierniczki można pominąć - dekoracje dodadzą wystarczająco dużo słodyczy)
Wszystkie składniki należy zagnieść, gładkie ciasto
rozwałkować cieniej lub grubiej w zależności od tego
jakie pierniczki lubimy. Pozostaje wykrawać kształty.
Pierniczki piec na blasze wyłożonej papierem do pieczenia 8-10 min. w temperaturze 200'C.

Prosty lukier:
Do miseczki z przesianym przez sitko cukrem pudrem
dolewamy odrobinę: mleka (biały lukier) i dokładnie
mieszamy, aż do uzyskania jednolitej gęstej masy bez
grudek.
Jeżeli chcemy uzyskać inny kolor lukru, możemy użyć
dowolnego czerwonego soku (czerwony lukier) lub
kakao (brązowy lukier).

Ostudzone pierniczki dekorujemy lukrem i dekorujemy według gustu i upodobań. Do dyspozycji mamy
rozmaite piękne ozdoby, które sprawią, że nasze wypieki zmienią się w małe dzieła sztuki: od gwiazdek po
srebrne perełki. Śnieżne dekoracje i kolorowe pisaki zapewnią najmłodszym cudowną zabawę przy dekorowaniu.
Warto dzieciom pozostawić wolną rękę, takie z sercem przygotowane pierniczki cieszą wszystkich
podwójnie. Zapakowane w ozdobne pudełko mogą też być miłym świątecznym upominkiem.
Cudownych Słodkich Świąt!
Przyjaciel Echa Prignitz
KWK
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овільно наближається магічний час
свят, підготовка до святкування вже
розпочалася.
Не
варто
залишати
все на останній момент. Добре сплановані
свята – це гарантія вдало проведеного часу
з найріднішими.
Про деякі речі не лише можна, а навіть
треба подбати завчасно. Гарним прикладом
є імбирні пряники, які можна приготувати раніше,
ніж інші страви на Святу вечерю. Ці солодкі
ласощі, нерозривно пов’язані із Різдвом, радують
і дорослих, і малих з багатьох причин.
Випікання пряників – це ідеальний
спосіб долучити наймолодших до святкових
приготувань. Вирізування найрізноманітніших
форм та прикрашання готових виробів – це
улюблене заняття дітей будь-якого віку.
На етапі вирізування форм слід
подбати про те, щоб деякі з них мали
додатковий отвір. Тоді частина готових пряників
зможе прикрасити нашу ялинку. Що може бути
краще, ніж пригощання смаколиками прямо
з деревця? Дітлахи це дуже полюбляють.

Рецепт простого тіста для імбирних пряників, які
можна як завчасно приготувати, так і використати
відразу після замішування.
Проста глазур:
До посудини з просіяною через сито цукровою
пудрою влити трошки: молока (біла глазур) і
ретельно вимішати до отримання однорідної
густої маси без грудочок.
Якщо хочемо отримати інший колір глазурі,
можемо додати трохи будь-якого червоного соку
(червона глазур) або какао (коричнева глазур).

Тісто для імбирних пряників:
300 г борошна
0,5 склянки меду
1 яйце
столова ложка масла
0,5 чайної ложки соди
імбирна приправа
100 г цукру (якщо плануємо прикрашати пряники,
можна не додавати - прикраси додадуть достатньо
солодкого смаку)
Усі складники слід замісити, гладке тісто розкачати
тонким або більш товстим шаром, залежно від
того, які пряники ми любимо. Залишається вирізати
форми.
Пряники слід випікати на деку, покритому
пергаментом, протягом 8-10 хв. при температурі
200'C.

Охолоджені пряники поливаємо глазур'ю і прикрашаємо за смаком і власними уподобаннями. Можна
використати різноманітні чудові прикраси, які перетворять наші малі витвори на шедеври: від зірочок до
срібних перлинок. Снігові прикраси та кольорові пензлі стануть хорошою забавкою для наймолодших.
Варто дати дітям трохи свободи, такі пряники, зроблені від щирого серця, стануть вдвічі смачнішими.
Запаковані у декоративну коробочку, вони також можуть стати приємним святковим подарунком.
Приємних солодких Свят!
KWK
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nowoczesne technologie
najwyższa jakość
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Święta

ОПИТУВАННЯ СВЯТА

w Prignitz

В PRIGNITZ
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Święta Bożego Narodzenia spędzam z rodzicami, nie planuję żadnego wyjazdu. Choinka,
jak zawsze będzie sztuczna, a jeżeli chodzi o
karpia, to tata się nim zajmuje od początku, do
końca, czyli włącznie z przyrządzeniem. Kolację wigilijną zaczynamy między godziną siedemnastą a osiemnastą, jak jest już ciemno, na
stole wigilijnym tradycyjnie 12 postnych potraw,
a moja ulubiona to pierogi z kapustą i grzybami,
lubię się nimi zajadać.

Свята Різдва Христового проводжу з батьками,
не планую ніяких подорожей. Ялинка, як
завжди, буде штучною, а що стосується коропа,
то тато ним займається від початку і до кінця,
тобто включно з приготуванням. Святвечір
починаємо між сімнадцятою та вісімнадцятою
годинами, коли вже темно, на святковому столі
традиційно 12 пісних страв, а моїми улюбленими
є вареники з капустою та грибами, люблю ними
смакувати.

Święta Bożego Narodzenia to bardzo szczególny czas, dlatego bardzo ważne jest, aby
spędzić go w gronie najbliższej rodziny, tak też
będzie u mnie. Choinka przeważnie jest żywa,
podobnie w tym roku, a na samą kolację wigilijną, jak tradycja każe, 12 potraw postnych szykujemy. Na stole nie może zabraknąć karpia,
którego mąż oporządza, no i oczywiście pierogi
muszą też być, ja bardzo je lubię, to moja ulubiona potrawa wigilijna.

Різдвяні свята – це особливий час, тому дуже
важливо провести їх у колі найближчої родини,
і так буде у мене. Ялинка переважно жива, так
і цього року, а на сам Святий вечір, як
говорить традиція, готуємо 12 пісних страв.
На столі не може бракувати коропа, якого
готує чоловік, ну і, звичайно, мають бути
вареники, я їх дуже люблю, це моя улюблена
страва на Святий вечір.

Święta spędzę wspólnie z żoną w domu, a na
kolację wigilijną wybierzemy się do żony siostry
i zjemy ją już w szerszym gronie rodzinnym,
rozpoczynamy przeważnie o godzinie siedemnastej. U mnie w domu ubieramy z żoną choinkę, która jest sztuczna, a jeżeli chodzi o karpia,
to nie jemy, po prostu darujemy mu życie, ale
śledzie to tak, lubię jeść w każdej postaci.

Я проведу Різдво вдома разом з дружиною,
а на святкову вечерю підемо до сестри
дружини і повечеряємо там у ширшому
сімейному колі, починаємо зазвичай о
сімнадцятій годині. У нас вдома прикрашаємо
з дружиною ялинку, яка є штучною, а щодо
коропа, то ми його не їмо, просто даруємо
йому життя, але оселедці – так, люблю їх
їсти у будь-якому вигляді.

Święta u nas będą w gronie rodzinnym, przyjeżdżają do nas dzieci, wspólnie z żoną ubieramy choinkę, która od zawsze jest prawdziwa,
ten zapach i wygląd daje wspaniałą atmosferę świąteczną. Kolację wigilijną przygotowuje
żona, oczywiście na stole nie może zabraknąć
karpia, wspaniale przyrządzonego, to oczywiście też żona szykuje.

Свята у нас будуть в сімейному колі,
до нас приїдуть діти, разом з дружиною
прикрашаємо ялинку, яка завжди є живою,
цей запах і вигляд приносять чудову святкову
атмосферу. Святкову вечерю готує дружина,
звичайно, на столі обов’язково повинен бути
короп, добре приготовлений, його зазвичай
теж готує дружина.

Na święta zostaję w Polsce, mam daleko do
domu, więc nie pojadę, poza tym u nas trochę
inaczej wypadają, jak u was, bo u nas, to dopiero w styczniu. Tradycje są podobne do tych, co
w Polsce, jest choinka, u mnie w domu zawsze
sztuczna, jest też i Mikołaj, ale w grudniu.

На Різдво залишаюся у Польщі, додому мені
далеко, тому не поїду, окрім того, у нас трохи
по-іншому все виглядає, бо починається аж у
січні. Традиції схожі до польських, є ялинка, у
нас вдома завжди штучна, також є Миколай,
але у грудні.

Nie wyjadę na święta, bo my mamy trochę inaczej, jak u was w Polsce, u nas świętujemy 7
i 8 stycznia, po Nowym Roku, bo należymy do
Kościoła prawosławnego, ja kiedy mam czas
i jestem w domu, to oczywiście chodzę do kościoła, zwłaszcza w święta, całą rodziną chodzi
się do cerkwi na uroczyste nabożeństwo. Podczas kolacji jemy 12 potraw, różnych, przeważnie ryby, składamy życzenia, czyli to też podobnie do polskiej tradycji, jest też choinka u mnie
w domu zawsze żywa, są też prezenty, dzieci
przeważnie cukierki dostają.

Не поїду на свята, бо у нас все трохи
відрізняється, ми святкуємо 7 і 8 січня,
після Нового року, оскільки належимо до
Православної церкви, я, якщо маю час
і приїжджаю додому, ходжу до церкви,
особливо на свята, вся родина ходить до
церкви на урочисті богослужіння. Під час
вечері їмо 12 страв, різних, переважно
рибних, вітаємо один одного, тобто
схоже до польської традиції, також є
ялинка, у нас вдома завжди жива, також
є подарунки, діти отримують переважно
цукерки.
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Bon
na świąteczne
prezenty
Planujemy świąteczne zakupy, w głowach
mamy już listę prezentów dla najbliższych, ale na
upominki, te małe i te większe, potrzebna jest,
niestety, gotówka. I taki niespodziewany zastrzyk
pieniędzy na prezenty przydarzył się pani Joannie
Hańczyk, która z rąk dyrektora Macieja Szymczaka odebrała kilka dni temu bon o wartości 300
złotych. Była to nagroda za rozwiązanie ostatniej
krzyżówki zamieszczonej w Echu Prignitz. Tym razem prawidłowo rozwiązało krzyżówkę aż 27 osób,
spośród których wylosowana została właśnie pani
Joanna, a rozwiązane hasło krzyżówki to - „Dbaj
o przyrodę”.
Gratulujemy tym bardziej, że krzyżówki w „Echu”
nie należą do najłatwiejszych. W tej krzyżówce,
po raz drugi, ze względu na naszych ukraińskich
współpracowników, znalazły się pytania o tematyce ukraińskiej.

Сертифікат
на святкові
подарунки
Плануємо святкові покупки, у голові
вже маємо список подарунків для найближчих,
але на сувеніри – і малі, і великі, – на жаль,
необхідна готівка. І така несподівана грошова
ін’єкція сталася з пані Йоанною Ганьчик, яка
з рук директора Мацєя Шимчака кілька днів
тому отримала сертифікат вартістю 300 злотих.
Такою була нагорода за розгадання останнього
кросворда, розміщеного в бюлетені Echo Prignitz. Цього разу правильно розгадали кросворд
аж 27 осіб, серед яких було обрано пані Йоанну,
а знайдений девіз кросворду звучав «Дбай про
природу».
Вітаємо, оскільки кросворди в Echo не належать
до найлегших. У цьому кросворді вже другий раз,
з огляду на наших українських співробітників,
містилися запитання з української тематики.

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

Фірмовий кросворд PMP

Już 2100 zł w formie bonów o wartości po 300 zł
każdy trafiło do portfeli pracowników Prignitz Meble
Pomorskie. Bon o takim nominale jest nagroda za
rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w firmowym
biuletynie Echo Prignitz. Przed pracownikami kolejne
wydanie kwartalnika i kolejna krzyżówka z szansą na
dodatkowe 300 zł na noworoczne zakupy. Rozwiązać
krzyżówkę może każdy, do kogo trafi nasz zakładowy biuletyn, ale rywalizować o nagrodę pieniężną
może tylko pracownik Prignitz Meble Pomorskie. Do
rozwiązania krzyżówek zapraszamy także naszych
ukraińskich współpracowników, pytania są też o tematyce ukraińskiej. Rozwiązania krzyżówki należy
wrzucać do skrzynki z pomysłami usprawniającymi,
na tę czynność mamy czas do 31 stycznia 2019 roku,
dzień później nastąpi losowanie bonu o wartości 300
złotych spośród tych, którzy prawidłowo rozwiązali
krzyżówkę.

Уже 2 100 злотих у вигляді сертифікатів вартістю понад 300 злотих кожен потрапили до
гаманців працівників компанї Prignitz Meble
Pomorskie. Сертифікат такого номіналу є нагородою за розгадання кросворда, розміщеного
у фірмовому бюлетені Echo Prignitz. До уваги
працівників наступний випуск щоквартальника
і наступний кросворд з шансом здобути додаткові
300 злотих на новорічні покупки. Розгадатати
кросворд може кожен, до кого потрапить наш
фірмовий бюлетень, але позмагатися за грошову
винагороду може лише працівник Prignitz Meble
Pomorskie. Розгадувати кросворди запрошуємо і
наших українських співробітників, оскільки також
є запитання на українську тематику. Розгадані
рішення кросворда слід вкидати до скриньки
з ідеями щодо вдосконалення, для цього ми
маємо час до 31 січня 2019 року, а наступного
дня відбудеться розіграш сертифікату вартістю
300 злотих серед тих, хто правильно розгадав
кросворд.
Poziomo
3. część regału 9. część kredytu 14. pasmo kręconych włosów 18. drzewko świąteczne 31. imiennik Kościuszki 43. atrybut policjanta 47. to co nęci
55.przyjemny zapach 68. zeszyt z zapiskami 76.
sztab 85. kloc drewna 90. szafa ścienna
Pionowo
1. skaleczyć 2. składane w wieczór wigilijny 3. Marcel, poszukiwał straconego czasu 7. mała Alicja 8.
kolczaste drzewo na sawannie 23. napój z owoców
45. tworzą szkielet 51. z zimna i ciepłą wodą 59. egzotyczna papuga 62. głupi z niego nie korzysta 66.
zespół z przebojem „Waterloo” 70. dumny z syna
73. kapitan Nautilusa 74. krawędź stołu

Горизонтально
3. частина стелажа 9. частина кредиту 14. пасмо
кучерявого волосся 18. святкове деревце 31.
тезко Костюшка 43. атрибут поліцейського 47.
те, що приваблює 55. приємний запах 68. зошит
із нотатками 76. штаб 85. дерев’яна колода 90.
настінна шафа
Вертикально
1. травмувати 2. що складаються у вечір
KUPON KONKURSOWY
напередодні Різдва 3. Марсель, що шукав
утрачений час 7. мала Аліція 8. колюче
Imię i nazwisko............................................................................
дерево у савані 23. напій з фруктів 45.
входять до скелету 51. з холодною і
Litery z poszczególnych pól utworzą hasło krzyżówki
теплою водою 59. екзотичний папугай 62.
дурний його не використовує 66. група з
хітом «Ватерлоо» 70. пишається сином
73. капітан Наутілуса 74. край стола
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