
BIULETYN
komunikacji wewnętrznej

Przemysł 4.0

SIERPIEŃ 2021

03

Zmiany w  rzeczywistości biznesowej 
nabrały dużego tempa. Aby utrzymać 
swoją pozycję na rynku, firmy produk-
cyjne muszą dopasować się do potrzeb 
rynkowych i szybko reagować na 
zmiany otoczenia. Jednym z elemen-
tów podlegających ciągłym zmianom 
i udoskonaleniom jest system informa-
tyczny. Po boomie na wydajne kompu-
tery i układy przetwarzania danych, 
które pozwoliły na bardziej efektywną, 
elastyczną i precyzyjną pracę maszyn, 
nastąpił proces cyfryzacji, który pozwolił 
osiągnąć wyższy stopień automatyzacji. 
W tym czasie zaczęły powstawać 
systemy do planowania i kontroli 
produkcji. 

Przykładem z naszego podwórka jest 
system planowania APS Asprova 
wdrożony w ubiegłym roku. Systemy do 
planowania, kontroli, monitoringu 

maszyn EDOCS, przepływu pojemników 
na strefach zapewniają koordynację 
działań w obrębie produkcji. Cyfrowa 
transformacja przemysłu postępuje 
w gwałtownym tempie powodując 
zmiany społeczne, przemysłowe 
i produkcyjne. Zmiany te zostały określo-
ne terminem czwartej rewolucji przemy-
słowej lub krócej nazwą: „Przemysł 4.0”. 
Z definicji wynika, że Przemysł 4.0 
integruje ludzi oraz sterowane cyfrowo 
maszyny z Internetem i technologiami 
informacyjnymi. Ludzie, maszyny oraz 
systemy IT automatycznie wymieniają 
informacje w toku produkcji – w obrębie 
fabryki oraz różnych systemów IT działa-
jących w przedsiębiorstwie. Przemysł 4.0 
obejmuje wszystkie procesy w firmie: od 
złożenia zamówienia na elementy 
wsadowe do produkcji, po wysyłkę 
gotowego towaru do klienta i usługi 
posprzedażowe. Czwarta rewolucja, 

w przeciwieństwie do poprzednich, nie 
ma na celu tworzenia fabryk, w których 
ludzie zostają zastąpieni przez roboty. 
Ludzie otrzymują większe wsparcie i są 
niezmiennie najważniejsi. W Przemyśle 
4.0 pojawia się wymiana informacji 
pomiędzy urządzeniami, systemami 
i ludźmi. Zjawisko to nosi nazwę „Inter-
netu rzeczy” i stwarza nowe możliwości 
w niemal wszystkich aspektach życia. 
Przykłady z codziennego zastosowania 
„Internetu rzeczy” to samochody, które 
wymieniają ze sobą dane poprzez 
Internet, dostarczając dane do chmury 
obliczeniowej i zapobiegając w ten 
sposób wypadkom oraz korkom na 
drogach; brama do posesji, która otwiera 
się automatycznie, gdy właściciel dojeż-
dża do domu czy lodówka kontrolująca 
zużycie oraz termin ważności produk-
tów, generująca zamówienie na świeże 
i brakujące produkty. 
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Namacalnym przykładem „Internetu 
rzeczy” w naszym przedsiębiorstwie są 
chipy RFID pozwalające na automatycz-
ny zapis i odczyt danych na odległość. 
Jak mogą wyglądać procesy logistyczne 
i produkcyjne w Solvera Gawel Techno-
logy S.A. z wykorzystaniem tej technolo-
gii? Posłużę się przykładem z zamówie-
niem, przyjęciem dostawy oraz dostar-
czeniem na maszynę krążków drutu. Po 
wygenerowaniu zamówienia na drut 
w systemie SAP następuje „zakodowa-
nie” chipów RFID będących elektronicz-
ną etykietą  towaru – jeden chip to jeden 
krążek drutu. Wstępna informacja, którą 
przyjmuje chip RFID to niezbędne dane 
z dokumentu zamówienia takie jak: nr 
i data zamówienia, indeks materiałowy, 
opis materiału oraz parametry poszcze-
gólnych indeksów potrzebne później 
podczas przyjęcia dostawy przez KJ. Tak 
przygotowany chip RFID oczekuje na 
dostawę. W momencie otrzymania 
awizacji i potwierdzenia przez dostawcę 
wysyłki, jeśli jest to konieczne, następuje 
korekta danych w chipie RFID na rzeczy-
wiste wartości. Pracownik przyjmujący 
dostawę umieszcza chipy RFID na 
krążkach. Przejeżdżając przez wagę ze 
specjalną bramką do zapisu i odczytu 
chipów RFID, system poprzez komuni-
kację z systemem SAP i wagą automa-
tycznie zapisuje do RFID zmierzoną 
wagę krążków. Na ekranie tabletu 
operator otrzymuje wskazówki, 
w którym miejscu ma być składowany 

materiał. Po dostarczeniu do regału 
wyposażonego w kolejne bramki do 
zapisu i odczytu w technologii RFID, 
informacja o materiale, jego wadze 
i miejscu składowania jest automatycz-
nie przekazywana do systemu informa-
tycznego. Po zakończeniu przyjęcia 
wszystkie niezgodności dostawy 
z zamówieniem są raportowane do 
odpowiednich działów. Nad rozłoże-
niem krążków na regałach czuwa 
system IT, który poprzez bramki odczy-
tu i komunikację z RFID na bieżąco 
monitoruje sytuację. Każdy „nieautory-
zowany” ruch krążka drutu może być 
zgłaszany do koordynatorów produkcji. 
Dział kontroli jakości przeprowadzając 
badanie wybranego krążka z dostawy 
odczytuje z RFID jego dane. Odpowied-
nie parametry są zapisywane 
w systemie przez pracownika lub 
automatycznie kodowane przez sprzęt 
pomiarowy, sprzężony z systemami IT. 
System weryfikuje informacje i stwier-
dza czy dana partia materiału jest 
zgodna z zamówieniem. Jeśli tak, to 
następuje zwolnienie materiału do 
procesu produkcyjnego poprzez 
przesłanie danych do chipów RFID 
umieszczonych na każdym z krążków. 
Po wygenerowaniu zlecenia na maszy-
nę przez system Asprova, pracownik 
dostarczający krążki drutu otrzymuje 

informacje, który z nich został zakwalifi-
kowany do produkcji oraz z którego 
miejsca wg FIFO i na jaką maszynę 
powinien być dostarczony. Przewiezie-
nie krążka do maszyny powoduje 
automatyczne przesunięcia w systemie 
materiału z magazynu drutu do maga-
zynu przyprodukcyjnego. Pobranie 
niewłaściwego krążka lub dostarczenie 
go do nieodpowiedniej maszyny jest 
monitorowane i sygnalizowane. System 
monitoringu produkcji EDOCS oraz 
system planowania Asprova jest 
informowany, że materiał został dostar-
czony do maszyny i można rozpoczynać 
produkcję.

Powyższy przykład to malutki wycinek 
możliwości i korzyści jakie daje firmom 
produkcyjnym zastosowanie koncepcji 
Przemysłu 4.0. Zrozumienie nowej 
koncepcji przez wszystkich pracowni-
ków firmy gwarantuje wdrożenie 
z sukcesem idei czwartej rewolucji 
przemysłowej.
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W Solvera Gawel Technology S.A. 
wychodzimy naprzeciw oczekiwa-
niom i potrzebom naszych pracowni-
ków. Jako odpowiedzialny pracodaw-
ca słuchamy Państwa głosów, każdo-
razowo starając się podjąć działania 
zwiększające satysfakcję z wykonywa-
nej pracy. Jednym z nich jest wprowa-
dzenie w ostatnim czasie bezpłatnego 
ubezpieczenia medycznego PZU oraz 
pakietów sportowych dla naszych 
pracowników. Prywatna opieka 
medyczna oraz pakiety sportowe to 
nie tylko zadbanie o zdrowie i dobre 
samopoczucie pracowników. To także 
wyraz troski pracodawcy o kadrę, 
sposób na budowanie lepszych relacji 
oraz przede wszystkim docenianie 
Państwa codziennej pracy i wkładu 
w rozwój firmy.  W ostatnim czasie 
Zarząd Solvery podjął decyzję o umoż-
liwieniu dostępu do bezpłatnych 
prywatnych usług medycznych dla 
pracowników firmy i ich rodzin. 
Obowiązuje on od 1 sierpnia. Dzięki 
niemu pracownicy Solvera Gawel 
Technology S.A. mogą korzystać 
z profesjonalnej opieki lekarzy specja-
listów na terenie całej Polski. 

 W ramach dofinansowanego pakietu 
STANDARD, ubezpieczenie gwarantu-
je w szczególności bezpłatne:

wizyty u wykwalifikowanych specja-
listów bez limitów i skierowań,
dostęp do lekarzy 16 specjalizacji 
oraz możliwość wykonywania 
dziesiątek badań i zabiegów,
umówienie wizyty maksymalnie 
w ciągu 2 dni, a do specjalisty w ciągu 
5 dni roboczych,
dostęp do ponad 2000 placówek 
medycznych w ponad 500 miastach 
w Polsce. 

Dodatkowo, każdy z pracowników ma 
możliwość objęcia ubezpieczeniem 
członków najbliższej rodziny – małżon-
ka/partnera czy dzieci. W ramach 
refundacji PZU, pracownicy mogą 
kontynuować także rozpoczęte już 
leczenie u innego wybranego przez 
siebie specjalisty.

Wierząc w hasło ruch to zdrowie, 
Solvera Gawel Technology S.A. zachę-
ca także pracowników do korzystania 
z pakietów sportowych. Zgodnie 

z rekomendacjami WHO, dorośli 
powinni wykonywać aktywność fizycz-
ną przez 150-300 minut tygodniowo o 
umiarkowanej intensywności lub 
75-150 minut o dużej intensywności. 
Dzięki dofinansowaniu mogą 
Państwo korzystać z oferty Medicover 
Sport w promocyjnych cenach. Pakie-
ty oferują dowolność w wyborze 
dyscyplin i obiektów sportowo-rekre-
acyjnych. Zapewniają dostęp do 
ponad 4 tysięcy obiektów sportowych 
na terenie całej polski, takich jak siłow-
nie, baseny czy kluby fitness. 

Mamy nadzieję, że proponowane 
przez nas rozwiązania będą umacniać 
stabilne fundamenty potrzebne do 
dalszego rozwoju firmy i zwiększą 
poziom satysfakcji z wykonywanej 
pracy wśród pracowników Solvera 
Gawel Technology S.A. 

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji dotyczących pakietów 
medycznych i sportowych odsyłamy 
do przesyłanych do Państwa folde-
rów informacyjnych. 

Grzegorz Gaweł, Wiceprezes Solvera 
Gawel Technology S.A.
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Nasze działy
Dział Technologiczny,  jest niezbędny 
do stałego rozwoju firmy w Polsce i na 
rynkach zagranicznych. Uczestniczy 
w każdym z etapów wdrażania oraz 
produkcji wyrobów stanowiąc pośred-
nie lub bezpośrednie wsparcie dla 
działów Produkcji, Jakości, Zakupów 
i Sprzedaży. 

Do głównych zadań działu należy 
analiza wykonalności nowego wyrobu, 
opracowanie dla niego założeń 
technologicznych, skonstruowanie 
niezbędnych narzędzi i oprzyrządowa-
nia oraz wdrożenie wyrobu do produk-
cji seryjnej. 

Nad jego sukcesem i ciągłością 
produkcji pracuje sztab profesjonali-
stów. W skład struktury organizacyjnej 
działu Technologicznego wchodzą: 
Kierownik Działu Technologicznego, 
Inżynierowie ds. Nowych Produktów, 
Technolodzy oraz Konstruktorzy. 

Tomasz Lorenc, Kierownik Działu 
Technologicznego
W Solvera Gawel Technology S.A. pracuję 
już przeszło 10 lat. Zaczynałem jako 
konstruktor w Dziale Technologicznym, 
a następnie objąłem stanowisko Inżyniera 
ds. Nowych Produktów, aktywnie uczest-
nicząc w procesie wdrażania lub rozwoju 
projektów dla większości z naszych 
głównych klientów. Aktualnie jako Kierow-
nik Działu odpowiadam za zarządzanie 
i nadzór nad podległym zespołem, 
koordynowanie prac każdego z obszarów, 
podejmowanie decyzji odnośnie 
bieżących problemów i pracy działu 
w celu realizacji strategii firmy.  

Oprócz kierownika, pełniącego funkcje 
organizacyjne, do sprawnego funkcjo-
nowanie działu niezbędni są Inżynie-
rowie ds. Nowych Produktów, którzy 
odpowiadają za wdrażanie nowych 
wyrobów na etapie ofertowania i partii 
próbnej. Każdy z Inżynierów ma 
przypisaną listę klientów i wspólnie 
z specjalistą ds. kluczowych klientów 
oraz inżynierem jakości tworzą zespół 
będący bezpośrednim wsparciem 
naszego kontrahenta. Do głównych 
zadań na tym stanowisku należą:

• analiza zapytań ofertowych pod 
kątem wykonalności oraz szacunko-
wych kosztów produkcji;
• zainicjowanie procesu uruchomie-
nia nowego wyrobu (APQP) oraz 
nadzór nad rozpisanym harmono-
gramem produkcji partii próbnej;
• kontakt z klientem w kwestiach 
technicznych;
• udział w procesach reklamacyjnych 
oraz analizie problemów wewnętrz-
nych; 
• opiniowanie oraz wdrażanie zmian 
na wniosek wewnętrzny lub klienta 
jako optymalizacja produktu lub 
procesu.

Na stanowisku Inżyniera ds. Nowych 
Produktów pracują obecnie:

Paweł Tabaczyński
Pracę tutaj rozpocząłem 6 lat temu. 
Przez te lata do rozwoju firmy przyczy-
niałem się pracując na stanowisku 
Konstruktora, Technologa Operacyjne-
go w Dziele Obróbki Cieplnej, 
a następnie Technologa. W lipcu 2012 

roku moje doświadczenie, jak i obszer-
na wiedza branżowa została doceniona, 
czego skutkiem był awans na stanowi-
sko Inżyniera ds. Nowych Produktów. 
Dodatkowo, jestem liderem tworzenia 
analizy FMEA.

Daniel Wojtas
Swoją przygodę z firmą rozpocząłem 
5 miesięcy temu. Mimo, że jestem 
nowym pracownikiem, mogę pochwalić 
się doświadczeniem i praktyczną wiedzą 
z obszaru prowadzenia projektów, a także 
obsługi naszych kluczowych klientów 
z branży motoryzacyjnej.

Rafał Kunysz
Jestem nowym pracownikiem, z Solverą 
związanym od kilku miesiący. Do moich 
obowiązków należy wsparcie produkcji 
w branży motoryzacyjnej oraz obsługa 
klientów z branży AGD, jak i klientów 
motoryzacyjnych.

Technolodzy to kolejni kluczowi 
pracownicy Działu technologicznego. 
Odpowiadają za poprawność całego 
przebiegu technologicznego i zgod-
ność dokumentacji będącej w obiegu. 
Do głównych zadań na tym stanowi-
sku należą:
• wykonanie modelu oraz rysunku 
wyrobu;
• opracowanie przebiegu technolo-
gicznego i wprowadzenie go do syste-
mów informatycznych (XPrimer);
• opracowanie niezbędnej dokumen-
tacji technologicznej zgodnie z wyma-
ganiami danego klienta;
• aktualizacja dokumentacji i danych 
technologicznych na potrzeby bieżą-

cych zmian i wniosków;
• zarządzanie i nadzór nad dokumen-
tacją technologiczną.

Na stanowisku Technologa pracują 
obecnie:

Andrzej Horowski
Już od ponad 7 lat pracuję w firmie 
w obszarach związanych z technologią. 
Zaczynałem jako Konstruktor, a dzięki 
swojemu doświadczeniu i zaangażo-
waniu stałem się liderem wśród 
Technologów. Do moich głównych 
obowiązków należy wdrażanie systemu 
XPrimer w obrębie zarządzania techno-
logiami. 

Paweł Chuchla
Na stanowisku technologa w Dziale 
Technologicznym pracuję już od 2 lat. 
W swojej codziennej pracy aktywnie 
działam na rzecz usprawnienia 
i optymalizacji zarządzania dokumen-
tacją technologiczną.

Dział Technologiczny wspierają 
Konstruktorzy, odpowiedzialni za 
konstrukcję narzędzi dla nowego 
wyrobu oraz uruchomienie go na 
głównych procesach wytwórczych. Do 
głównych zadań na tym stanowisku 
należą:
• opracowanie szkicu technologiczne-
go dla procesów tłoczenia i walcowa-
nia;
• konstruowanie oraz wykonanie 
modeli i rysunków dla narzędzi 
niezbędnych do produkcji;
• wprowadzenie danych do systemów 
informatycznych SAP i XPrimer;
• aktywny udział przy uruchomieniu 
nowego produktu na procesach 
tłoczenia i walcowania i dokonywanie 
niezbędnych korekt;

• wdrażanie zmian konstrukcyjnych 
i technologicznych wynikających 
z problemów przy produkcji partii 
próbnej lub w późniejszych etapach 
produkcji.

Na stanowisku Konstruktora pracują 
obecnie:

Dawid Wojnar
Pracę w firmie zacząłem 12 lat temu. 
Jestem liderem zmiany i jednym 
z najbardziej doświadczonych pracow-
ników wśród Konstruktorów, a także 
autorem większości rozwiązań 
konstrukcyjnych narzędzi dla najbar-
dziej skomplikowanych produktów 
w firmie.

Piotr Bryła
Swoją karierę w Solvera Gawel Techno-
logy S.A. zaczynałem 11 lat temu na 
stanowisku Operatora Tłoczni. Wraz 
z upływem czasu zwiększałem swoje 
doświadczenie i wiedzę branżową 
finalnie obejmując stanowisko lidera 

zmiany w obszarze Konstruktorów. 
Często spotykam się z opinią dobrego 
pracownika, posiadającego obszerną, 
praktyczną widzę z zakresu obsługi 
maszyn i znajomości realiów produk-
cyjnych, co okazuje się bezcenne przy 
uruchamianiu nowych wyrobów.

Damian Jękot
Od 3 latach pracuję jako konstruktor, 
specjalista od wyszukiwania rozwiązań 
i konstruowania oprzyrządowania do 
maszyn dla nowych wyrobów. Ponadto 
jestem liderem wdrożenia modułu 
SolidWorks PDM w dziale.

Grzegorz Pado
Jestem najmłodszym stażem pracow-
nikiem w dziale. Dzięki swojej szerokiej 
wiedzy teoretycznej i praktycznym 
zdolnością obsługi oprogramowania 
SolidWorks bardzo szybko wdrożyłem 
się do pracy w zespole Konstruktorów, 
aktywnie wspierając jego rozwój. 
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Transport
dla pracowników

Piknik 
firmowy

Nagrody 
dla zaszczepionych 

Jest rok 1985. Dziadek kupuje mi mój 
pierwszy motorower - Romet Ogar 
200, o pojemności silnika 50 cm3. 
Wydarzenie to otworzyło zupełnie 
nowy rozdział w moim życiu, stanowi-
ło początek pasji motoryzacyjnej 
i rozpoczęło 3 letni, intensywny okres 
namiętnego korzystania z otrzyma-
nego pojazdu. Przez ten czas dosko-
naliłem swoje umiejętności za 
kierownicą, próbując jednocześnie 
czegoś co można nazwać elementa-
mi kaskaderskimi. Z tym właśnie 
związany jest koniec pierwszego 
etapu mojej motorowerowej przygo-
dy. Po skoku na specjalnym 7-metro-
wym torze, motorower doznał uszko-
dzenia i nie nadawał się do dalszej 
jazdy. 

W tym czasie rozpocząłem swoją 
przygodę z WSK – popularnymi 
polskimi motocyklami, produkowa-
nymi w latach 1955-1985 przez 
Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjne-
go PZL w Świdniku. Ich fenomen 
polegał na możliwości przebudowa-
nia i przystosowania do jazdy tereno-
wej czy skoków. Rozpoczął się kolejny 
etap na drodze do rozwijania mojej 

Historia pewnej pasji
motoryzacyjnej 

pasji. Lata jazdy terenowej wzbudziły 
we mnie chęć zakupu bardziej profe-
sjonalnego sprzętu, co zaowocowało 
nowym pojazdem w moim garażu – 
motoru full cross. Są to motory profe-
sjonalne takie jak Honda CRF, 
Yamaha YZF. Obecnie jestem właści-
cielem full cross KTM SXF, na którym 
startuję w zawodach np. MX2 na torze 
Załęże, Super Enduro w Miejscu 
Piastowym, Cross Control Natura 
Park w Stężnicy, a także tych organi-
zowanych w miejscowościach takich 
jak Huta Poręby k. Dynowa oraz 
Głębokie k. Rymanowa czy nawet 
w Bieszczadach. Startuję w zawodach 
o różnej charakterystyce, od zwykłych 
skoków, przez jazdę po ciężkich 
przeszkodach, po jazdę po lesie. 
Często trasy takich wyścigów pełne są 
przeszkód – specjalnie ustawionych 
na drodze drzew, konieczności poko-
nania rzeki czy stromych podjazdów. 
Jestem wielkim pasjonatem moto-

crossu. Jest to piękny sport, jednak 
wymaga od nas bezwzględnego 
przygotowania, dobrej techniki 
i wyczucia równowagi, a przede 
wszystkim wyobraźni. W ciągu karie-
ry nabawiłem się jednej poważnej 
kontuzji, skutki której, na szczęście 
już dawno udało mi się zneutralizo-
wać. Moja przygoda i doświadczenie 
pozwalają mi dać dobrą radę 
młodym motocyklistom - warto 
zawsze mierzyć siły na zamiary, co 
w kontekście motocykli oznacza 
rozpoczynanie swojej kariery od 
małej pojemności silnika, bo im 
większy tym skutki upadku mogą być 
poważniejsze. Nawet doświadczeni 
motocrossowcy mają upadki, a niedo-
świadczeni tracą niekiedy życie.

Dariusz Pondel – pracownik produkcji 

Wychodząc na przeciw potrzebom 
i oczekiwaniom, Zarząd zdecydował 
o zorganizowaniu bezpłatnego transportu 
do pracy dla chętnych pracowników. 
Planowana trasa przejazdu to Rzeszów – 
Łąka i okolice. Godziny przejazdu będą 
dopasowane do trzyzmianowego rytmu 
pracy. Każdy pracownik, który będzie 
zainteresowany skorzystaniem z usługi 
powinien zgłosić się do Kierownika 
działu, w celu zapisania się na listę. Pełny 
rozkład jazdy wraz z podaniem  godzin 
i dokładnej trasy przejazdu, zostanie przed-
stawiony w późniejszym terminie.

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są 
priorytetem Solvera Gawel Technology 
S.A.. W czasie pandemii koronawirusa stały 
się one jeszcze ważniejsze. Wierzymy, że 
szczepienie jest wyrazem odpowiedzialno-
ści za siebie i innych. Dlatego, chcąc 
podziękować Państwu za pozytywną 
postawę wobec swoich koleżanek 
i kolegów, Zarząd postanowił przyznać 
jednorazową premię w wysokości 500 zł 
każdemu w pełni zaczepionemu pracow-
nikowi. Dotyczy to osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę, którzy 

w Solvera Gawel Technology S.A. przepra-
cowali min. sześć miesięcy. Premia będzie 
wypłacona wraz z wynagrodzeniem. 
Warunkiem jej przyznania będzie przed-
stawienie autentycznego certyfikatu 
szczepienia wraz z kodem QR, które 
następnie zostaną zweryfikowane. 

Każdy zaczepiony pracownik może złożyć 
niezbędne dokumenty w sekretariacie 
firmy już teraz. Pracownicy, którzy przed-
stawią certyfikaty szczepień do końca 
miesiąca, otrzymają premie wraz 

z sierpniowym wynagrodzeniem. Potwier-
dzenie pełnego zaszczepienia będzie 
można zgłaszać również w kolejnych 
miesiącach. 

Szczegółowe informacje związane z proce-
durą zgłaszania pełnego zaszczepienia, 
zostaną podane w późniejszym terminie.

3 lipca na terenie Solvera Gawel Technolo-
gy S.A. odbył się piknik firmowy. To już 
tradycja, że w okresie wakacyjnym pracow-
nicy firmy oraz Zarząd spotykamy się 
wspólnie z rodzinami, spędzając czas 
w przyjemnej atmosferze. W trakcie 
wydarzenia nie zabrakło atrakcji dla dzieci 
w postaci gier i zabaw z nagrodami. 
Wieczorem zorganizowano zabawę dla 
dorosłych przy muzyce i grillu.
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