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kreatywność
myślenie
pomysł
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O POMYSŁOMANII piszemy prawie w każdym
wydaniu Biuletynu Echo Prignitz, przypominamy, że
kreatywność, analiza, myślenie, pomysł jest w firmie
w cenie. Od trzech lat sprawdza się pomysł na POMYSŁOMANIĘ, system tak nazwany, oparty jest na wewnętrznym regulaminie, na podstawie którego każdy
pracownik może zgłosić pomysł zmian na stanowisku
pracy, opisać go na specjalnym formularzu i zgłosić
do oceny komisji, a jeżeli pomysł zyska uznanie,
zostanie wdrożony, wtedy racjonalizator, zgodnie
z regulaminem, dostaje nagrodę, która dziś może
wynieść nawet 500 zł brutto. „Dzięki POMYSŁOMANII
usprawniamy proces produkcyjny, ale bardzo często
wdrażane pomysły dotyczą bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, jest to dla mnie szczególnie ważne,
bo świadczy o tym, że nasi pracownicy są szczególnie wyczuleni na tym polu. Świadczy także o tym, że
systematyczny proces szkoleniowy przynosi efekty,
że wszyscy staramy się o to, by w naszej firmie było
bezpiecznie, że o bezpieczeństwie myśli nie tylko nadzór” - powiedział dyrektor Maciej Szymczak
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W ostatnim czasie w Prignitz wdrożono trzy
pomysły, pierwszy z nich to odbojniki wzdłuż ściany
hali, które zabezpieczają elewację hali przed uszkodzeniami podczas załadunków i rozładunków. Drugi
pomysł to regały na noże do gilotyn, które nie miały
swojego stałego miejsca i jeździły po hali na wózku
w zależności od tego, gdzie ktoś ich potrzebował,
dziś wiemy gdzie są, skąd je wziąć i gdzie je zawieźć,
proste, nieskomplikowane i praktyczne. Trzeci….Tym
którzy nie pamiętają przypominamy, że wystarczy być
spostrzegawczym, kreatywnym, by dostrzec coś, co
funkcjonuje, pracuje według nas nie tak jak powinno i pomyśleć, jak to zmienić na lepsze. Formularz
zgłoszenia pomysłu jest od ubiegłego roku dwujęzyczny, zapraszamy w ten sposób współpracowników
ukraińskich do składania propozycji racjonalizatorskich, może jest coś do poprawienia, czego my nie
widzimy, a inni zobaczą. Skrzynka czeka na kolejne
pomysły!
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ПРО ІДЕЄМАНІЮ ми пишемо майже
у кожному виданні бюлетеня Echo Prignitz,
нагадуємо, що креативність, аналіз, мислення,
ідеї цінуються у компанії. Вже протягом років
функціонує ідея так званої ІДЕЄМАНІЇ - системи,
що базується на внутрішньому розпорядку, згідно
з яким кожен працівник може подати ідею щодо
зміни на робочому місці, описати її на спеціальному
бланку і подати комісії для оцінки, а якщо ідея
отримає визнання і буде втілена, раціоналізатор,
відповідно до розпорядку, отримає нагороду,
яка зараз може становити навіть 500 злотих
брутто. «Завдяки ІДЕЄМАНІЇ ми вдосконалюємо
виробничий процес, але дуже часто втілені ідеї
стосуються безпеки на робочих місцях, а це
для мене особливо важливо, оскільки свідчить
про те, що наші працівники добре розуміють
важливість цієї сфери. Також це є свідченням
того, що систематичний навчальний процес
приносить плоди, що всі ми намагаємося, щоб
на нашому підприємстві було безпечно, що про
безпеку думає не лише наглядовий орган» розповів директор Мацей Шимчак.
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Останнім часом у компанії Prignitz було
втілено три ідеї, перша з них - це відбійники
вздовж стіни цеху, що забезпечують фасад
цеху від пошкоджень під час завантаження
і розвантаження. Друга ідея передбачала стелажі
на ножі для різаків, які не мали свого постійного
місця і переміщалися по цеху на візку залежно
від того, де хтось їх потребував, сьогодні ми
знаємо, де вони знаходяться, звідки їх взяти
і куди відвезти – просто, неважко і практично.
Третя... Для тих, хто не пам’ятає, нагадуємо, що
достатньо бути спостережливим, креативним,
щоб помітити щось, що функціонує, працює не
так, як, на нашу думку, необхідно, і подумати,
як змінити це на краще. Бланк для подачі ідеї
з минулого року є двомовним, таким чином ми
запрошуємо українських співробітників вносити
свої раціоналізаторські пропозиції, можливо, щось,
що ми не помічаємо, а інші побачать, потребує
виправлення. Скринька чекає на наступні ідеї!
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DIDUCH i KUTIA
Od ponad roku w Prignitz Meble Pomorskie
zatrudnieni są także pracownicy z Ukrainy, którzy
przywożą do naszego kraju nie tylko swoje umiejętności, ale także kulturę, religię, bliski nam historycznie
język. W przededniu zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia zastanawiamy się, jak nasi współpracownicy z Ukrainy obchodzą święta, jakie mają tradycje
i co stawiają na wigilijnym stole jako najważniejszy
posiłek tego wieczoru. Jednym z naszych współpracowników jest Siergiej, który przyjechał do Polski dwa
lata temu z żoną, a od 01-05-2018 pracuje w Prignitz
i obecnie jest mistrzem – koordynatorem w naszej
firmie. Zapytałem go o jakiś tradycyjny element, potrawę jego Wigilii w rodzinnym mieście Chmielnicki
- ”Wigilia u nas jest podobna do polskiej, oczywiście
pamiętamy, że na Ukrainie obchodzimy święta Bożego Narodzenia w styczniu, w roku przyszłym będzie
to 6 stycznia. Jest taka tradycja, że przed wieczerzą wigilijną, gospodarz domu brał taki diduch, jest
to pierwszy skoszony podczas żniw snop pszenicy w
worku, do którego wrzucano jeszcze jakieś monety,
słodycze i ustawiany był do góry kłosem w kącie lub
pod stołem wigilijnym. Diduch uważany był za wróżbę
urodzaju w następnym roku i traktowany jako swego rodzaju talizman przeciw złym mocom. O nieco
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starszej tradycji opowiadała mi babcia, kiedy byłem
dzieckiem. Mówiła ona, że po skończonej wigilijnej
wieczerzy należy zostawić wszystko na stole, nie chowa się niczego, a robi się to po to, by zmarli, którzy
przyjdą do domu w noc wigilijną mieli także swój świąteczny posiłek. Jeżeli chodzi o potrawy na wigilijnym
stole to w naszym regionie są one podobne do tych
na polskich stołach, jedyna różnica to to, że u nas zawsze na stole musi być tradycyjna kutia, którą ostatnio
robiła moja żona, ja sam chyba też bym zrobił” - powiedział nam Siergiej. By nie testować umiejętności
kulinarnych Siergieja, sami zajrzeliśmy do internetu,
by sprawdzić, jak robi się tradycyjną ukraińską kutię.
Tak jak powiedział nasz kolega, kutia to najważniejsza
potrawa na ukraińskim wigilijnym stole. To właśnie od
kutii zaczyna się wieczerza, a także nią się kończy.
Ukraińska tradycja mówi, że przed rozpoczęciem
jedzenia innych potraw, każda osoba siedząca przy
wigilijnym stole powinna zjeść łyżkę, a najlepiej trzy,
kutii. Kutia to symbol pojednania z Bogiem i światem
umarłych. Pszenica, z której robi się kutię, symbolizuje życie wieczne, zmartwychwstanie i dobrobyt. Miód,
który jest obowiązkowym dodatkiem do kutii, symbolizuje rajskie błogości, zdrowie i dostatnie życie. Mak
i orzechy to symbole dostatku i płodności.
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ДІДУХ І КУТЯ
Вже понад рік у компанії Prignitz Meble
Pomorskie працюють робітники з України, що
привозять до нашої країни не лише свої вміння,
а й культуру, релігію, історично близьку нам
мову. Напередодні Різдва ми задумуємося над
тим, як наші колеги з України відзначають свята,
які традиції у них є, і що вони готують на Святий
Вечір як найважливішу страву. Одним з наших
співробітників є Сергій, що приїхав до Польщі два
роки тому з дружиною, а з 01.05.2018 року працює
у компанії Prignitz і на даний час є майстром координатором у нашій компанії. Ми попросили
його розповісти про якийсь традиційний елемент,
Різдвяну страву, яка є обов’язковою на столі
у його рідному місті Хмельницькому.
«Святий Вечір у нас дуже схожий на
польський, звичайно ж, з врахуванням того, що в
Україні Різдво святкується у січні, це буде 6 січня,
у наступному році. Існує така традиція, що перед
святковою вечерею господар бере дідух - перший
зібраний під час жнив сніп пшениці у мішку, до
якого вкидаються також якісь монети, солодощі,
і ставить його догори колосками у кутку або під
святковим столом. Дідух вважається символом
врожаю у наступному році і є свого роду
захистом від злих сил. Про більш давню традицію
мені розповідала бабуся, коли я був дитиною.
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Вона говорила, що після святкової вечері слід
залишити все на столі, нічого не прибирати, для
того щоб померлі родичі, що прийдуть додому
у Різдвяну ніч, також мали свою святкову вечерю.
Що стосується Різдвяних страв, у нашому
регіоні вони схожі до польських, єдина відмінність
полягає у тому, що у нас на столі завжди повинна
бути традиційна кутя, яку останнім часом
завжди готує моя дружина, хоча і я, мабуть, зміг
би її приготувати» - розповів нам Сергій. Щоб не
перевіряти кулінарні можливості Сергія, ми самі
заглянули в Інтернет, щоб подивитися, як готувати
традиційну українську кутю.
Як сказав наш колега, кутя - найважливіша
страва на українському Різдвяному столі. Саме
з куті починається вечеря i нею закінчується.
Українська традиція говорить, що перед тим, як
почати споживати інші страви, кожна людина
за столом повинна з’їсти ложку, а краще - три
ложки, куті. Кутя є символом єднання з Богом
і світом померлих. Пшениця, з якої готують кутю,
символізує вічне життя, воскресіння та добробут.
Мед, що обов’язково додається до куті, символізує
райську благодать, здоров’я та заможне життя.
Мак та горіхи - символ достатку та родючості.
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Uważa się, że im bogatsza kutia na
Wigilię świąt Bożego Narodzenia, tym
lepszy będzie urodzaj i większy dostatek
w rodzinie. Kutię pozostawia się na noc
dla dusz zmarłych w rodzinie, które według wierzeń w ten wieczór odwiedzają
najbliższych i dlatego nie sprząta się ze
stołu, żeby bliscy “zjedli wieczerzę i nie
gniewali się”.
W każdym regionie Ukrainy są różne rodzaje kutii. My proponujemy przepis na kutię podolską, dokładnie z regionu, w którym leży miasto Chmielnicki, z
którego przyjechał do nas Siergiej. Tutejsza kutia ma
płynną konsystencję przypominającą zupę i nalewa
się ją do miseczek łyżką wazową (chociaż na wsiach
panowała tradycja, że wszyscy jedzą z jednego glinianego półmiska o nazwie makutra, w którym robiło
się kutię).
A teraz o tym, jak zrobić kutie podolską dla 8 osób, my
zrobimy ją jeszcze z dodatkiem chałwy i przy użyciu
blendera.
Składniki
▪ 100 g pszenicy dla kutii
▪ 100 g maku
▪ 50 g cukru
▪ 250 g chałwy
▪ 500 - 600 ml zimnej przegotowanej wody
▪ 1 stołowa łyżka miodu
▪ 120 g orzechów włoskich, grubo posiekać
1) Mak umieścić w niewielkim rondlu i zalać wodą tak,
żeby lustro wody było 2-3 cm nad makiem. Postawić
na średnim ogniu, doprowadzić do wrzenia, gotować
przez 2 minuty i zdjąć z ognia. Odstawić na bok do
całkowitego ostygnięcia. 2) Pszenicę dokładnie umyć.
Zalać zimną wodą, postawić na średnim ogniu i gotować do miękkości. 3) Pszenicę odcedzić i spłukać pod
zimną bieżącą wodą, umieścić w makutrze lub innym
głębokim półmisku. 4) Wystudzony mak dokładnie odcedzić. Umieścić razem z cukrem w czaszy blendera.
Mielić przez 4-5 minut, zeskrobując od czasu do czasu mak ze ścianki. Masa powinna się lekko wybielić.
Mak przełożyć do pszenicy. 5) Do czaszy blendera po
maku dodać chałwę, miód i 200 ml wody. Wszystko
razem ubić do całkowitego rozpuszczenia chałwy.
Przelać do pszenicy z makiem. 6) Do kutii dodać orzechy włoskie i wlać tyle wody, ile uważacie za konieczne. Wszystko razem dokładnie wymieszać.
Nie pozostaje nic innego jak spróbować przepisu
na „Podolską Kutię”, albo poprosić Siergieja, żeby pokazał, jak się ją robi.
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Вважається, що чим багатша кутя
на Святий Вечір, тим кращий буде урожай
і більший достаток у родині.
Кутю залишають на ніч для душ
померлих родичів, які, згідно
з віруваннями, у цей вечір відвідують
своїх рідних, саме тому стіл
не прибирається, щоб близькі
«повечеряли і не гнівалися».
У кожному регіоні України є різні види куті.
Ми пропонуємо вам рецепт куті з Поділля,
регіону, в якому власне знаходиться місто
Хмельницький, з якого приїхав до нас Сергій.
Кутя тут має рідку консистенцію, що нагадує
суп, і наливається у тарілки ополоником (хоч
у сільській місцевості панувала традиція, згідно
з якою всі їли з одного глиняного горщика під
назвою макітра, в якому готували кутю).
А зараз про те, як приготувати подільську кутю
на 8 осіб, ми зробимо її з додаванням халви і з
використанням блендера.
Інгредієнти
▪ 100 г пшениці для куті
▪ 100 г маку
▪ 50 г цукру
▪ 250 г халви
▪ 500-600 мл холодної кип’яченої води
▪ 1 столова ложка меду
▪ 120 г злегка подрібнених волоських горіхів
1) Мак всипати до невеликої посудини і залити
водою, щоб рівень води був на 2-3 см над
маком. Поставити на середньому вогні, довести
до кипіння, варити протягом 2 хвилин і зняти
з вогню. Відставити до повного охолодження. 2)
Пшеницю ретельно промити. Залити холодною
водою, поставити на середній вогонь і варити
до м’якості. 3) Пшеницю відцідити і промити під
холодною проточною водою, помістити у макітру
або іншу глибоку посудину. 4) Охолоджений мак
ретельно відцідити. Покласти разом з цукром
у чашу блендера. Молоти протягом 4-5 хвилин, час
від часу зішкрябуючи мак від стінок. Маса повинна
злегка побіліти. Мак перекласти до пшениці. 5) У
чашу блендера після маку додати халву, мед і 200
мл води. Все разом збити до повного розчинення
халви. Перелити до пшениці з маком. 6) До куті
додати волоські горіхи і стільки води, скільки
вважаєте за потрібне. Все разом ретельно змішати.
Не залишається нічого іншого, ніж випробувати
рецепт «Подільської куті» або попросити Сергія,
щоб він показав, як її робити.

Polacy pracują coraz bezpieczniej – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.
W 2018 r. zmniejszyła się zarówno liczba wypadków
przy pracy, jak i poszkodowanych na tysiąc pracujących.
Znacznie mniej było też wypadków śmiertelnych. W 2018
roku zgłoszono w Polsce 84 304 osoby poszkodowane
w wypadkach przy pracy (poza indywidualnymi gospodarstwami rolniczymi, w których ucierpiało kolejne
11 861 osób). To wynik lepszy niż w 2017 r. o 4,6 proc.
Oznacza, że na 1000 zatrudnionych przypadło statystycznie 6,37 poszkodowanych (rok wcześniej było to 6,84).
W Prignitz Meble Pomorskie w 2018 roku odnotowaliśmy 3 wypadki lekkie (drobne urazy) i 0 ciężkich.
By wyeliminować także i tego typu zdarzenia, każdego roku podejmujemy działania podwyższające poziom bezpieczeństwa, są to szkolenia stanowiskowe,
podnoszenie kwalifikacji, szkolenia p-poż. Podobne
działania podejmowane były i są w roku 2019, jest
to działanie permanentne zmierzające do wyeliminowania zdarzeń wypadkowych. „Dbałość o wysoki
poziom bezpieczeństwa w naszej firmie to priorytet, musimy myśleć wielokierunkowo, tak, by poziom
bezpieczeństwa, jaki osiągnęliśmy, był jeszcze wyższy” - powiedział nam dyrektor Maciej Szymczak
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Поляки
працюють
щораз
безпечніше
це випливає з найновіших даних Головного
управління статистики. У 2018 р. зменшилася
як кількість нещасних випадків під час роботи,
так і кількість потерпілих на тисячу працівників.
Також було значно менше нещасних випадків
з летальним результатом. У 2018 році у Польщі
було зареєстровано 84304 особи, що постраждали
внаслідок нещасних випадків під час роботи (не
враховуючи індивідуальних сільських господарств, у
яких постраждали ще 11861 особа). Цей результат на
4,6% кращий, ніж у 2017 році. Це означає, що на 1000
працівників статистично припало 6,37 постраждалих
(рік тому їх було 6,84). У компанії Prignitz Meble
Pomorskie у 2018 році було зареєстровано 3 легкі
нещасні випадки (легкі травми) і 0 тяжких. Щоб
уникнути нещасних випадків навіть цього типу, ми
щороку вживаємо заходів для підвищення рівня
безпеки, а саме: посадовий інструктаж, підвищення
кваліфікації, навчання з протипожежного захисту.
Подібні заходи проводилися і у 2019 році, це
перманентні дії, що мають на меті уникнення
нещасних випадків.
„Піклування про високий рівень безпеки на
нашому підприємстві є пріоритетом, необхідно
мислити у багатьох напрямках, щоб рівень
безпеки, якого ми досягнули, був ще вищим“ –
сказав нам директор Мацей Шимчак.
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Wypadki
przy pracy
Нещасні
випадки
під час
роботи-
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Zaplanowane z okazji 20-lecia istnienia naszej firmy sadzenie lasu zrealizowane!

Urosną
nowe dęby

Prignitz

12 października, w słoneczną sobotę kilkudziesięcioosobowa grupa pracowników Prignitz Meble
Pomorskie z rodzinami udała się do lasu w okolicy
Lipian. Tutaj leśniczy z nadleśnictwa Myślibórz przygotował dla nas sadzonki dębu, pole pod przyszły las
i ognisko. Po krótkim szkoleniu zabraliśmy się za sadzenie dębowego lasu, nie od razu było łatwo ale od
sadzonki do sadzonki coraz sprawniej. Dziś z dumą
możemy powiedzieć, że o ekologii i poszanowaniu
środowiska naturalnego w Prignitz nie tylko mówimy,
nie tylko działamy na terenie zakładu, ale wychodzimy
na zewnątrz i dajemy przykład innym firmom do działań na rzecz otaczającego nas środowiska.
Po zakończonej pracy był czas na ognisko, pieczenie kiełbasek, dowcipy i szukanie grzybów.
Serdecznie dziękujemy pani Ewelinie Rybarskiej,
nadleśniczej Nadleśnictwa Myślibórz za umożliwienie
nam przeprowadzenia ekologicznej akcji.
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Запланована з нагоди 20-річчя існування нашої компанії посадка лісу відбулася!

Виростуть
нові дуби

компанії
Prignitz

12 жовтня, у сонячну суботу група з кількох
десятків працівників компанії Prignitz Meble
Pomorskie з родинами вирушила до лісу в околиці
Ліпян. Тут лісник з лісництва Мислібуж підготував
для нас саджанці дуба для майбутнього лісу та
вогнище. Після короткого інструктажу ми почали
посадку дубового лісу, не відразу було легко, але
від саджанця до саджанця - щораз вправніше.
Сьогодні ми з гордістю можемо сказати, що про
екологію та захист навколишнього середовища
ми у компанії Prignitz не лише говоримо, не лише
працюємо над цим на території закладу, але й
виходимо назовні і даємо приклад діяльності на
користь навколишнього середовища для інших
підприємств.
Після завершення роботи настав час для
вогнища, запікання ковбасок, жартів і збирання
грибів.
Щиро дякуємо Евеліні Рибарській, ліснику
Лісництва Мисьлібож за надання можливості
проведення екологічної акції.
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300 PLN od Prignitz
300 злотих від
компанії Prignitz

”

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
z Mikołajem
до дня Святого Миколая

Od kilku tygodni w sklepach kuszą nas świątecznymi promocjami, obniżkami, zachęcają do kupowania świątecznych prezentów lub sylwestrowych
kreacji. Niestety i najlepszy Mikołaj ma ograniczone
możliwości i nie na wszystko, co byśmy sobie wymarzyli go stać. My wychodzimy temu problemowi naprzeciw i dajemy szansę na dodatkowe 300 zł w portfelu na prezenty. Wystarczy tylko rozwiązać firmową
krzyżówkę, mieć trochę szczęścia podczas losowania
i kasa dla Mikołaja w kieszeni. Rozwiązania krzyżówki
należy wrzucać do skrzynki z pomysłami usprawniającymi i UWAGA !
By można było wykorzystać dodatkowe pieniądze na ostatnie, świąteczne zakupy, na rozwiązania
czekamy tylko do 19 grudnia!

Протягом кількох останніх тижнів магазини
приваблюють нас святковими акціями, знижками,
заохочують купувати святкові подарунки або
новорічні прикраси. На жаль, навіть найкращий
Миколай має обмежені можливості і не може
задовольнити нас усіма омріяними подарунками.
Ми виходимо назустріч цій проблемі і даємо шанс
на додаткові 300 злотих у гаманці на подарунки.
Достатньо лише розв›язати фірмовий кросворд,
мати трохи щастя під час розіграшу і гроші для
Миколая будуть у кишені. Розв›язаний кросворд
слід вкинути до скриньки з побажаннями і УВАГА!
Щоб можна було використати додаткові гроші на
останні святкові покупки, ми чекаємо на розв›язки
лише до 19 грудня!
Poziomo
1. zapada w sądzie 9. domena Korzeniowskiego 17. strachy na..... 37. samochód półciężarowy 43 gatunek pszenicy 61. długie u zająca 66. daleka podróż 88. terapia 97. obiekt fabryczny
lub sportowy 114. płaci za telefon 121.
grający artysta 139. krzew kwitnący
w maju 148. Rafał z „Popiołów” Żeromskiego
Pionowo
1. kobieta demon 3. polecenie w wojsku
5. zamyka właz 7. łączą piętra 9. namiot
z areną 12. muzyka Armstronga fonetycznie 47. zakładane przez chirurga na ranę
62. energia, moc 66. górna pod nosem
69. kierunek malarstwa abstrakcyjnego
88. lokal z ruletką 96. wiekowe meble 97.
pogodny nastrój 115. drwal wśród ssaków
Горизонтально
1. приймається у суді 9. дисципліна
Коженьовского 17. приказка: «strachy
na…» 37. напіввантажний автомобіль
43. сорт пшениці 61. довгі у зайця
66. далека подорож 88. терапія 97.
фабричний або спортивний об’єкт 114.
платить за телефон 121. артист, що
грає 139. квітучий чагарник у травні 148.
KUPON KONKURSOWY
Рафал з «Попелу» Жеромського
Вертикально
Imię i nazwisko............................................................................
1. жінка-демон 3. наказ у війську 5.
закриває люк 7. з’єднують поверхи 9.
Litery z poszczególnych pól oznaczone na czerwono utworzą
намет з ареною 12. музика Армстронга
hasło krzyżówki
фонетично 47. накладаються хірургом
на рану 62. енергія, сила 66. верхня
під носом 69. напрямок абстрактного
живопису 88. приміщення з рулеткою 96.
1
2
3
4
5
6
7
8
старовинні меблі 97. веселий настрій
9
10
11
12
13
14
15
9
16
115. лісоруб серед ссавців
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