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4  OD REDAKCJI

Południowe wybrzeże Francji, słoneczna Hiszpania, egzotyczna 
Turcja czy gorąca Grecja. Choć mogłoby wydawać się, że 

przedstawiona lista stanowi spis kierunków wakacyjnych podróży, 
to uzupełniona o Anglię, Niemcy, kraje Beneluksu i resztę państw 
Europy Zachodniej stanie się odzwierciedleniem głównych 
obszarów działalności transportowej Omegi Pilzno.

Jedziemy tam, gdzie oczekują nasi klienci. Niezależnie od 
tego, czy towar wymaga naczepy plandekowej, chłodni, cysterny 
spożywczej albo paliwowej czy silosu, mamy możliwość 
dostarczenia go we wskazane miejsce najszybciej, jak się da. A jeśli 
ładunek adresowany jest poza nasz kontynent, to nic nie stoi na 
przeszkodzie, by skorzystać z kontenera oraz naszego Działu 
Logistyki Morskiej w Gdyni i wysłać ładunek w świat.

Pisząc o oddziałach Omegi Pilzno, oprócz bazy w zawartym 
w naszej nazwie podkarpackim mieście, jesteśmy jeszcze w Gdyni, 
Krakowie, Katowicach, Warszawie, Rzeszowie i Mokrzcu. Rozsiane 
po całej Polsce oddziały zajmują się planowaniem transportu, 
spedycją, logistyką magazynową i morską. TSL to niezwykle 
różnorodna branża, i my – czerpiąc inspirację z jej specyfiki – 
budujemy naszą wielkość właśnie poprzez różnorodność. Stosujemy 
ją w niemal każdym aspekcie i ujęciu naszej działalności, nawet tym 
związanym z tworzeniem firmowego magazynu. Katarzyna Godawska, Redaktor Naczelna
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D R O D Z Y 
C Z Y T E L N I C Y

W najnowszym numerze OMEGA & More oferujemy bogaty wybór 
tematów o rozmaitym charakterze. Prezentujemy zalety chłodni jako drugiego 
z ośmiu typów naczep jeżdżących w naszej flocie. Chwalimy się zdjęciami 
z realizacji naszej najnowszej inwestycji w Rzeszowie, czyli nowej siedziby 
STC, autoryzowanego serwisu i salonu sprzedaży IVECO. Zastanawiamy się 
nad napędami przyszłości oraz ich zastosowaniem w transporcie towarów.

Stałe rubryki, takie jak wywiad z kierowcą, przeplatają się z nowymi 
pomysłami, jak choćby artykuł o najciekawszych samochodach świata. 
Piszemy o różnych pasjach, bo dla jednych jest nią szybownictwo, dla innych 
jazda konna. W nowym wydaniu O&M każdy znajdzie dla siebie swoje 
miejsce, które zatrzyma go na dłużej. Różnorodność gwarantuje brak nudy.
Życzymy przyjemnej lektury.
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ABY  FIRMA MOGŁA REALIZOWAĆ SWOJĄ WIZJĘ, MISJĘ I CELE STRATEGICZNE, KAŻDY JEJ 

PRACOWNIK MUSI PRACOWAĆ NA TEN SUKCES, NIEZALEŻNIE OD FUNKCJI I SZCZEBLA 

ZAJMOWANEGO W FIRMIE. ZNAJOMOŚĆ WIZJI, MISJI I CELÓW STRATEGICZNYCH FIRMY 

ORAZ ZAANGAŻOWANIE KAŻDEGO PRACOWNIKA SĄ KLUCZOWE W REALIZOWANIU RZECZY 

WIELKICH. JEŚLI FIRMĘ PORÓWNAMY DO MECHANIZMU ZEGARA, TO ABY CAŁY ZEGAR 

ZREALIZOWAŁ SWOJE UŻYTKOWE ZADANIE I PRECYZYJNIE WSKAZYWAŁ CZAS, KAŻDY, 

NAWET NAJMNIEJSZY JEGO TRYB MUSI DZIAŁAĆ DOSKONALE.

TEKST: INFINITY POWER INTERNATIONAL  ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM

FIRMA6  

CEL FIRMY, CELEM 
KAŻDEGO Z PRACOWNIKÓW
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koniecznym do efektywnego działania 

i osiągania sukcesów. Główny cel firmy, 

wynikający z jej wizji i misji, oddziałuje 

w ten sposób, że spaja cały zespół, me-

nedżerów wyższego i niższego szczebla, 

a ich umiejętność komunikowania celów 

i delegowania zadań poprzez cele jest 

właśnie tym czynnikiem, który aktywizuje, 

integruje i motywuje pracowników.

Cel posiada moc skupiania uwagi na 

działaniu, zwiększa naszą efektywność 

i sprawia, że widzimy większy sens 

(celowość) swojej pracy. Umiejętność 

określania celów jest bezcenna, ponieważ 

przyśpiesza osiąganie sukcesów zarówno 

prywatnych, jak i zawodowych. Menedżer 

musi wiedzieć, jak prawidłowo określać 

cele, aby uzyskiwać pożądane rezultaty 

ZZdarza się jednak, że ekskluzywną 

wiedzę na temat obranej misji i wizji 

firmy posiada jedynie wąska grupa osób 

zarządzających. Wiedza ta nie powinna 

być jednak zarezerwowana tylko dla kadry 

zarządzającej, ale także dla menedżerów 

średniego i niższego szczebla, którzy są 

w równym stopniu zaangażowani w reali-

zację strategicznych celów firmy. 

Niezależnie od szczebla i pełnionej 

funkcji w firmie, kluczowym zadaniem 

przełożonego jest znalezienie sposobu na 

zaszczepienie w każdym pracowniku chę-

ci realizacji misji, wizji i celu nadrzędnego 

firmy, będących w zgodzie z jego celami 

wewnętrznymi. Zdarza się bowiem tak, że 

osoby znające dobrze wizję, misję firmy 

i jej cel nadrzędny nie czują się odpowie-

dzialne za ich realizację.

W jaki sposób przenieść 
odpowiedzialność za 
realizcję celu na wszystkich 
pracowników?
Czy można zbudować system, dzięki któ-

remu każda z zatrudnionych osób czuje 

się współodpowiedzialna za realizację 

i przekraczanie celów? 

Jedną z kluczowych umiejętności kie-

rownika i menedżera jest praca z celem. 

Podejście takie jest ważne, ponieważ 

dobre określanie celów jest warunkiem 

FIRMA  7

CEL POSIADA MOC SKUPIANIA 
UWAGI NA DZIAŁANIU, ZWIĘKSZA 
NASZĄ EFEKTYWNOŚĆ I SPRAWIA, 
ŻE WIDZIMY WIĘKSZY SENS 
(CELOWOŚĆ) SWOJEJ PRACY. 

„

w krótszym czasie i jak połączyć cele 

osobiste ludzi ze swoich zespołów z celami 

firmy, po to aby uruchomić zwiększoną 

motywację wewnętrzną pracowników. 

Bycie wysokiej klasy kierownikiem 

i menedżerem oznacza działanie w sposób 

zaplanowany i celowy. To praca na celach 

krótko- i długoterminowych, jak również 

znajomość własnych strategii osiągania 

sukcesu, aby osiągać go zawsze, gdy się 

czegoś podejmujemy.

Czym jest cel?
Cel jest to założony rezultat naszych 

dążeń. Jest to punkt, do którego zmie-

rzamy, służący do wyznaczania kierunku 

działalności przedsiębiorstwa. Innymi 

słowy jest to pożądany stan, który firma 
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lub organizacja chce osiągnąć w przyszłości. Cel jest swego 

rodzaju drogowskazem, kierunkiem działania, punktem 

odniesienia, perspektywą, drogą, planem, marzeniem, za-

wierającym ramy czasowe i wymuszającym działanie. 

Cele cząstkowe, takie jak doskonalenie i wzrost zadowo-

lenia pracowników, są niemierzalne. Przykładem celu nad-

rzędnego jest na przykład: nasza firma jest liderem zmian na 

rynku nowoczesnych technologii. 

Cele cząstkowe, składają się na cel główny firmy. Praca 

z celami cząstkowymi i na celu głównym jest podstawowym 

elementem nowoczesnego zarządzania firmą. Każdy cel ma 

wartość informacyjną na temat tego, co jest dla firmy i jej 

pracowników ważne. Cel jest jak system kierujący nas do 

stanu pożądanego. Jest tym, co firma chce osiągnąć – dokąd 

zmierza. Często firmy lub organizacje mają więcej niż jeden 

cel. Jednak niezależnie od ich liczby najważniejszy pozosta-

je wybór takich metod i środków działania, dzięki którym 

pracownicy będą te cele realizować na rzecz i dla dobra 

organizacji. Wyznaczanie celów ma także swój praktyczny, 

codzienny wymiar: 

• zapewniają poczucie kierunku działania, 

•  wytyczają plany i decyzje,

•  pomagają ocenić osiągnięcia i postępy konkretnych 

działań. 

TO, CO DOSTAJESZ 
OSIĄGAJĄC SWOJE 
CELE NIE JEST TAK 
WAŻNE JAK TO 
KIM SIĘ STAJESZ 
OSIĄGAJĄC JE. 

HENRY DAVID THOREAU

„

FIRMA8  
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Cel nadaje odpowiedni kierunek myślenia i kieruje 

naszym działaniem. Dobrze postawiony cel to taki, który nas 

„przestrasza, ale nie wystrasza”, wymusza na nas działanie, 

zawiera określoną wartość i wpisuje się w szerszy kontekst 

działalności biznesowej lub prywatnej. 

W sytuacji idealnej cele prywatne i zawodowe, reali-

zowane w danej firmie, są ze sobą spójne i wzajemnie się 

dopełniają.  

Co daje motywację do osiągania celów?
Zgodność postawionego celu z naszymi wartościami 

i wartościami firmy to najskuteczniejszy motywator do 

osiągania celów zawodowych. Nasze wartości stanowią 

system wzmacniający działanie i jego rezultat. Ważne jest, 

aby dookreślić rezultat naszego działania poprzez system 

zmysłów (widzę, słyszę i czuję to, co chcę zrealizować). 

Rezultaty naszych działań muszą być namacalne. 

Są one jak znaki drogowe lub jak dobrze oznaczo-

ny szlak górski. Widzimy po nich, że podążamy 

w dobrym kierunku.

Zdolność do wyznaczania 
i realizacji celów strategicznych 
firmy jest jednym z elementów, 
który wyróżnia liderów od 
przeciętnych przedsiębiorców. 
Celu firmy nie należy mylić z jej działaniami i funk-

cjami, jakie spełnia ona w systemie gospodarczym 

danego państwa  i społeczeństwa. Głównym celem 

każdej firmy lub organizacji, bez względu na jej 

charakter i typ działalności, jest zapewnienie sobie 

ciągłości biznesu i perspektyw na wiele lat. 

FIRMA  9
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OD SPEDYTORA 
DO MANAGERA
W BRANŻY TRANSPORTOWEJ MOŻLIWA JEST CIEKAWIE ROZWIJAJĄCA SIĘ KARIERA. 

JEŚLI JESTEŚ PASJONATEM WE WSZYSTKIM, CO ROBISZ, ZNASZ SWÓJ CEL, PRACUJESZ 

EFEKTYWNIE, NIE BOISZ SIĘ WYZWAŃ, KIERUJESZ SIĘ W ŻYCIU WARTOŚCIAMI, TO NIE MA DLA 

CIEBIE RZECZY NIEMOŻLIWYCH. PRZEKONAŁ SIĘ O TYM NASZ KOLEGA MACIEJ SZLACHTA, 

KTÓRY NIEDAWNO AWANSOWAŁ NA STANOWISKO MANAGERA OPERACYJNEGO. 

TEKST: ADRIANA TRZEŚNIOWSKA   ZDJĘCIA :  AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA

  Przekazanie obowiązków managera operacyjnego Maciejowi Szlachcie przez wiceprezesa zarządu Omegi Pilzno Adama Godawskiego.
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OMEGA Pilzno ma jasno sprecyzowany cel, jaki chce 

osiągnąć, nie zapominając w tym wszystkim o rozwo-

ju swoich pracowników. Według Prezesa Adama Godawskie-

go precyzyjnie określona struktura zawierająca role i rezulta-

ty, jakich oczekuje się od konkretnego stanowiska, pomaga 

osiągać zamierzone cele. Stąd jasno określone zadania, jakie 

stoją przed managerem operacyjnym w Grupie OMEGA 

Pilzno. Jest on odpowiedzialny za cały obszar przychodów 

z realizacji zleceń transportowych na własnym taborze, za 

ich terminowość, prawidłowe wykonanie. Wymaga to skoor-

dynowania wielu obszarów funkcjonowania firmy, różno-

rodnych zadań i działań, ścisłej współpracy z kierownikami 

działów wewnętrznych, a co za tym idzie także ich zespoła-

mi. Taka osoba musi posiadać analityczny umysł, rozległą 

wiedzę i doświadczenie w dziedzinie transportu, spedycji, 

zarządzania, a także szereg umiejętności i kompetencji, 

szczególnie interpersonalnych.

To wyzwanie i duża odpowiedzialność, dlatego zarząd 

OMEGI Pilzno obowiązki te powierzył nieprzypadkowej 

...PRECYZYJNIE OKREŚLONA 
STRUKTURA ZAWIERAJĄCA 
ROLE I REZULTATY, 
JAKICH OCZEKUJE SIĘ OD 
KONKRETNEGO STANOWISKA, 
POMAGA OSIĄGAĆ 
ZAMIERZONE CELE.

„

osobie. Maciej Szlachta transport ma we krwi, to jego pasja 

i ścieżka zawodowa niemal od zawsze. Patrząc z perspektywy 

czasu, mamy wrażenie, że Maciek konsekwentnie od lat przy-

gotowywał się do roli managera. Karierę w OMEDZE Pilzno 

rozpoczął 7 września 2010 roku, jako spedytor w Dziale 

Zestawy, gdzie spędził ponad dwa miesiące. Po tym czasie 

swoje obowiązki przez 2 lata kontynuował w Dziale Europa 

Zachodnia. Jego potencjał i zaangażowanie dostrzegł zarząd 

firmy, powierzając mu następnie stanowisko kierownika Dzia-

łu Europa Zachodnia, aby w 2016 roku postawić przed nim 

kolejne wyzwanie – zarządzania Działem Chłodnie. Maciej 

ciężko pracował, zarówno nad rozwojem powierzonych mu 

obszarów, jak również swoim osobistym, nie bojąc się nowych 

wyzwań. Taka postawa doprowadziła do kolejnego awansu. 

– Maciej wykazywał się przez ostatnie lata pracy dużym 

zaangażowaniem i lojalnością. Nie poddawał się. Podejmo-

wał nowe wyzwania, realizując je. Czasami były potknięcia, 

ale nie załamywał się, wstawał i szedł dalej. Bardzo mi to 

imponowało. Na spotkaniach, jakie wspólnie odbywaliśmy, 

był bardzo otwarty. Zawsze przygotowany, zaangażowany. 

Czasami krytyczny, ale konstruktywnie. Zawsze dążył do 

celu, utożsamiając się z nim. Jeżeli miał inne zdanie w danej 

kwestii, zawsze je wyrażał, broniąc swojego stanowiska kon-

kretnymi argumentami. Jego postawa, wiedza, doświadcze-

nie i wyniki przełożyły się na otrzymany awans – podsumo-

wuje Adam Godawski, Wiceprezes Zarządu OMEGA Pilzno. 

Maciej zdaje sobie sprawę z tego, ile pracy stoi przed 

nim i jego zespołem. Odpowiedzialność ponosi w końcu za 

siedem działów wewnętrznych firmy, związanych bezpo-

średnio z transportem.

– Jestem pełen optymizmu, gdyż wiem, że z tą grupą 

ludzi jestem w stanie zrobić to, co zostało zaplanowane. 

Cel, jaki postawił przed nami zarząd, jest bardzo ambitny. 

Wyzwanie zostało przyjęte – mówi Maciej Szlachta. 

Maciej wiąże swoją karierę z OMEGĄ Pilzno i nadal chce 

rozwijać się pod skrzydłami firmy. Życzymy mu powodze-

nia w realizacji powierzonych zadań, a że swoje obowiązki 

będzie wykonywał z pasją, to rzecz oczywista. 
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TEKST: PAULINA SUROWIEC-KALEMBA    ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM

WYSOKA RANGA 
OMEGI PILZNO
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O   rankingach mówi się sporo. Prasa 

często publikuje różnego rodzaju 

zestawienia instytucji, szkół, urzędów 

czy przedsiębiorstw według przyjętych 

kryteriów oceny. W polskiej prasie 

rankingi pojawiają się regularnie od kilku 

lat. Są one barometrem pozycji firm lub 

instytucji, gdyż zawierają zbiorcze dane, 

pokazując, jak rok do roku rozwija się 

dana dziedzina biznesu czy obszar gospo-

darki, której ranking dotyczy.

Jako Grupa Omega Pilzno chętnie 

uczestniczymy w różnego rodzaju rankin-

gach i zestawieniach firm, głównie z branży 

TSL. Dzięki wynikom, uzyskując dane loka-

ty, wiemy, jaką zajmujemy pozycję w bran-

ży w stosunku do typowanych kategorii. 

Klasyfikacje w danych rankingach pozwa-

lają nam także zobaczyć, jaką pozycję osią-

gamy na tle innych firm funkcjonujących 

miejsce w rankingu 
„Rzeczpospolitej” 
100 największych firm 
w Polsce branży TSL

miejsce w rankingu „Dziennika 
Gazety Prawnej” w zestawieniu 
operatorów logistycznych 
w branży transportowej 
wszystkich kategorii

miejsce w zestawieniu 
„Gazety Finansowej” 
wśród 1000 największych 
firm w Polsce

w naszym obszarze. Tegoroczne rankingi 

pokazują, że Grupa Omega Pilzno nie tylko 

utrzymuje wysokie lokaty, ale z roku na rok 

zajmuje coraz wyższe miejsca, plasując się 

wśród liderów gałęzi transportu. Świadczy 

to o naszej bardzo silnej pozycji w branży. 

W rankingach opublikowanych w tym roku 

zajmujemy miejsca:

miejsce w rankingu 
„Dziennika Gazety 
Prawnej” wśród operatorów 
logistycznych w Polsce
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PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWE MUSZĄ POZOSTAWAĆ W CIĄGŁYM RUCHU. JEŚLI

AUTORYZOWANE SERWISY DBAJĄ O TO, BY RUCH TABORU NIGDY NIE USTAWAŁ, A SPEDYCJA NADAJE 

TEMU RUCHOWI ODPOWIEDNIE PUNKTY ZACZEPIENIA I KIERUNKI, TO DZIAŁ ROZLICZEŃ ZAJMUJE SIĘ 

JEGO OPTYMALIZACJĄ, A DZIAŁ KSIĘGOWY STOI NA STRAŻY PRAWIDŁOWEGO STANU FINANSÓW FIRMY.

ROZMAWIAŁA: PAULINA SUROWIEC-KALEMBA   ZDJĘCIA: NAMYSŁAW TOMAKA, DAMIAN LIS

Genezy rachunkowości należy 

dopatrywać się już w starożytnej 

Babilonii, Rzymie czy Grecji. Potrzeba 

wspomagania pamięci ludzkiej za pomo-

cą różnych notatek i zapisów przyczyniła 

się do powstania zaczątków księgowościi 

zawodu księgowego. Obecnie żadna 

firma bez księgowości się nie obejdzie. 

Rosnące wymagania na rynku pracy 

spowodowały, że zawód księgowego 

scala stanowisko księgowego, doradcy 

podatkowego i analityka w jedno, a osoba 

DZIAŁ KSIĘGOWY
GRUPY OMEGA PILZNO

posiadająca te kompetencje jest najbar-

dziej pożądaną w branży.

W Omedze Pilzno dział księgowy jest jednym 

z większych działów, jakie funkcjonują w obrębie 

Grupy. Kieruje nim dyrektor finansowy.

Po co w firmie dział 
księgowy?
Księgowość odpowiada za gromadzenie, 

sporządzanie i przechowywanie dokumen-

tacji, wpisywanie jej do systemu księgo-

wego, windykację, realizację płatności 

i prowadzenie kasy, a następnie analizowa-

nie danych i wyciąganie z nich informacji 

istotnych w procesie działalności firmy. 

Obowiązkiem księgowej jest także pilno-

wanie, aby spełnione zostały wszystkie 

obowiązki wobec urzędu skarbowego 

i innych instytucji.

W naszej firmie ze względu na wielkość 

i strukturę przedsiębiorstwa oraz ilość 

zadań, jakie są do wykonania w obszarze 

księgowości, dział księgowy jest rozproszo-

ny i zajmuje kilka pomieszczeń biurowych.

  Dział Księgowy OMEGI Pilzno  Dyrektor Finansowy Grupy OMEGA Pilzno
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Na co dzień w firmie Omega Pilzno część 
działu księgowości zwana księgowością 
kosztową zajmuje się: 

• przyjmowaniem, weryfikacją i księgowaniem faktur kosztowych

• kontaktem z klientami i partnerami firmy w sprawach bieżących 

rozliczeń

• prowadzeniem ewidencji środków trwałych, umów leasingowych 

i umów najmu

• przygotowaniem na podstawie zebranych danych wszelkich 

niezbędnych miesięcznych, kwartalnych i rocznych raportów 

finansowych dla potrzeb kadry zarządzającej

• sporządzaniem dokumentacji finansowej zgodnie z wymogami 

ustawy o rachunkowości i podatkowych

Dział fakturowania 
Fakturzyści, jako pracownicy działu księgowości, są odpowiedzialni 

za proces fakturowania  sprzedaży. Fakturzysta weryfikuje komplet-

ność i poprawność zleceń sprzedaży, na podstawie których wystawia 

faktury sprzedaż, koryguje je w razie potrzeby oraz archiwizuje. 

Oprócz tego zajmuje się kontrolą obiegu dokumentacji sprzedażo-

wej, handlowej oraz generowaniem raportów. 

Dział finansowy
Księgowe w dziale finansowym zajmują się realizacją płatności bez-

gotówkowych tj. przygotowaniem przelewów, ich wysyłką i księgo-

waniem powstałych w ten sposób operacji gospodarczych. Ponadto 

prowadzą bieżącą windykację należności i kontaktują się z partnera-

mi handlowymi w celu uzgodnień sald i bieżących rozliczeń.   

Kasa
Kasjer – pracownik działu księgowego w Spółce Omega Pilzno – od-

powiada za obrót środków pieniężnych w postaci gotówki. Do jego 

zadań należą w szczególności: przyjmowanie płatności gotówko-

wych, wypłaty gotówki z kasy, prowadzenie rozrachunków z tytułu 

udzielanych zaliczek gotówkowych pracownikom i kierowcom.

Księgowa w Grupie Omega Pilzno to osoba wzbudzająca 

zaufanie, cechująca się dokładnością, sumiennością i termino-

wością, a w praktyce to zespół uśmiechniętych, sympatycznych 

i pomocnych Koleżanek. 

  Księgowe OMEGI Pilzno  Główna księgowa OMEGI Pilzno



OMEGA & MORE

FIRMA1 6  

POZNAJ 

TANDEM

PLANDEKA

CYSTERNA SPOŻYWCZA

SILOS
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NASZĄ FLOTĘ

NADWOZIA WYMIENNE BDF

CYSTERNA PALIWOWA

KONTENER

CHŁODNIA
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NAJBARDZIEJ NEWRALGICZNYM OGNIWEM ŁAŃCUCHA CHŁODNICZEGO ARTYKUŁÓW 

SPOŻYWCZYCH JEST TRANSPORT. TYLKO DZIĘKI ZACHOWANIU ODPOWIEDNICH 

PROCEDUR WYNIKAJĄCYCH Z WIELU PRAWNYCH REGULACJI MOŻEMY NA CO DZIEŃ 

CIESZYĆ SIĘ ZDROWĄ I ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚCIĄ NA SKLEPOWYCH PÓŁKACH. KLUCZOWE JEST 

TU WŁAŚCIWE DOBRANIE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

 

ROZMAWIAŁ: JACEK KLOC     ZDJĘCIA: AGENCJA AWARE, AGENCJA BOGACZEWICZ

Wchodzące w skład floty Omegi Pilzno chłodnie spełniają 

wszystkie konieczne normy, ale oferują o wiele więcej 

możliwości niż tylko przewóz artykułów spożywczych. Główną ce-

chą tego typu naczep jest zdolność do podtrzymywania określonej 

temperatury wewnątrz skrzyni ładunkowej. Umożliwia to warstwo-

FLOTA OMEGI PILZNO – 
CHŁODNIE

wa konstrukcja chłodni oparta o materiały termoizo-

lacyjne, jednak najważniejszym elementem nadwozia 

chłodniczego jest zastosowany w nim agregat.

Istnieje wiele specjalistycznych podtypów chłodni, 

które umożliwiają przewozy określonych rodzajów 

FIRMA1 8  
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porcie produktów pochodzenia zwierzęcego, 

owoców i warzyw, nabiału oraz towarów 

głęboko mrożonych. Jednak mają zastosowa-

nie również w innych gałęziach transportu. 

Słowem, nadają się do przewozu wszystkiego, 

co wymaga kontrolowanej temperatury oraz 

nieprzerwanego łańcucha chłodniczego.

Ważnym elementem pracy z chłodnią 

jest konieczność stałego utrzymywania jej 

w czystości. Wnętrze skrzyni ładunkowej 

powinno być myte po każdym rozładunku, 

szczególnie, gdy przewożona jest tusza. 

Obecnie prawie na wszystkich magazy-

nach specjalizujących się w przechowywa-

niu żywności wymagane są książki mycia, 

stanowiące dowód wykonania odpowied-

niej dezynfekcji chłodni. Daje to pewność, 

że wnętrze skrzyni ładunkowej pozbawio-

ne jest nie tylko bakterii, grzybów i brudu, 

ale także przykrych zapachów. To bardzo 

ważne np. przy przewozie czekolady, która 

pochłania aromaty z otoczenia.  

Chłodnia standard

• Wymiary skrzyni ładunkowej:
szerokość – 2 460 mm
wysokość – 2 650 mm
długość – 13 310 mm

• Ładowność – 22 500 kg
• Liczba europalet – 33
• Sposób załadunku: tyłem.

2 460 mm
13 310 mm

2 
65

0 
m

m

produktów. Warto wymienić tutaj chociaż-

by zabudowy hakowe przeznaczone do 

transportu tuszy. Ich głównym wyróżni-

kiem, oprócz haków, jest wzmocniony dach 

naczepy, który w tego typu przewozie razem 

ze ścianami przyjmuje cały ciężar towaru. 

Różnorodność ładunków wymogła 

na producentach chłodni zastosowanie 

konstrukcji pozwalających na jednocze-

sny transport produktów wymagających 

odmiennych temperatur. Stąd konstrukcje 

dwukomorowe i dwuparnikowe ze ścianą 

grodziową. Natomiast rozwiązaniem na 

podwojenie liczby przewożonych palet jest 

układ dwupodłogowy, który stosuje się przy 

transporcie lżejszych towarów, takich jak  

kwiaty lub rośliny.

Chłodnie wykorzystywane są głównie 

do przewożenia różnorodnych artykułów spo-

żywczych. Świetnie sprawdzają się w trans-

Chłodnie w Omedze Pilzno

• Standard
• Standard dwupodłogowa
• Półmega dwupodłogowa
• Dwukomorowa dwuparownikowa
• Dwukomorowa dwuparownikowa 

dwupodłogowa
• Hakowa – system europejski,
• Hakowa – system duński

FIRMA  1 9

Ładowność: 22 500 kg 
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Obecnie Delta jest pokaźnym przedsię-
biorstwem – realizujecie bardzo duże 
międzynarodowe zlecenia, posiadacie 
własne magazyny o wielkości 3000 
m2, gdzie prowadzony jest cały proces 
powstawania i obróbki wyplecionych 
produktów. Wrócimy proszę do historii 
– jak było na początku istnienia firmy, 
skąd pozyskiwaliście pierwsze zamówie-
nia do realizowania?
Początki działalności firmy Delta, rok 1992 

i kilka kolejnych, to współpraca z największą 

w tamtym czasie firmą niemiecką importują-

cą głownie kosze zakupowe, ale także wyroby 

OD KOSZY ZAKUPOWYCH POPRZEZ ARTYKUŁY WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, OGRODÓW, PLACÓW 

ZABAW DLA DZIECI, AŻ PO TRUMNY  – TO ASORTYMENT JEDNEGO Z NAJWIĘKSZYCH ZAKŁADÓW 

PRODUKCJI KOSZYKARSKIEJ DELTA RUDNIK. TO FIRMA, KTÓRA JEST PRODUCENTEM I EKSPORTEREM 

PRODUKTÓW Z WIKLINY, LESZCZYNY I BRZOZY. SWOJĄ SIEDZIBĘ MA W UROKLIWYM PODKARPACKIM 

MIASTECZKU RUDNIK NAD SANEM, POWSZECHNIE ZNANYM JAKO POLSKA STOLICA WIKLINY. OMEGA 

PILZNO PRAWIE OD POCZĄTKU ISTNIENIA ZAKŁADU PRODUKCJI KOSZYKARSKIEJ JEST FIRMĄ, KTÓRA 

TRANSPORTUJE WYROBY DELTY RUDNIK PO CAŁEJ EUROPIE. JAK PRZEBIEGA NASZA PONAD 20-LETNIA 

JUŻ WSPÓŁPRACA, ZDRADZI PAN MARIUSZ LACHOWICZ, WSPÓŁWŁAŚCICIEL FIRMY ZPK DELTA RUDNIK. 

TEKST: PAULINA SUROWIEC-KALEMBA   ZDJĘCIA: ARCH. ZAKŁADU PRODUKCJI KOSZYKARSKIEJ DELTA RUDNIK.

torebkami i reklamówkami z tworzywa 

sztucznego, zmieniali stopniowo asortyment 

zamawianych wyrobów, eliminując coraz 

bardziej kosze zakupowe. Nadeszła trwająca 

do dziś moda na elementy wyposażenia ogro-

dów, placów zabaw dla dzieci i gospodarstw 

rolnych. Ze względu na zmiany rynkowe, 

zaczęliśmy szukać innych pomysłów na 

produkty z wikliny i leszczyny. Produkty 

te można dzisiaj spotkać w prawie każdym 

ogrodzie, a są to panele osłonowe, donice, 

koszyczki, dzbanki, rowerki, zwierzęta, 

wszelkiego rodzaju elementy na place zabaw 

dla dzieci. Aktualnie głównymi kierunkami 

wyposażenia domów. Firma ta dotarła do nas 

poprzez swojego przedstawiciela i zawią-

zaliśmy dość owocną współpracę, która 

trwała przez kilka lat. W kolejnych latach 

poszerzyliśmy nasz rynek zbytu o kolejne 

firmy w Niemczech, Anglii, Holandii, Austrii, 

Francji i Finlandii. Rozbudowaliśmy naszą 

bazę produkcyjną, rozwijaliśmy nasza bazę 

magazynową. Produkcja rosła z roku na 

rok. Lata 1992-1998 to był absolutny „bum” 

na kosze zakupowe oraz różnego rodzaju 

wyroby do użytku domowego. Po kilku latach 

importerzy zachodni, mimo rozpoczętej 

przez UE walki z zaśmiecaniem środowiska, 

OCZAMI KLIENTA2 0  
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 Pan Mariusz Lachowicz
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eksportowymi są: Anglia, Niemcy, Holandia, 

Belgia, Francja, Finlandia i Hiszpania.

Wasze wyroby są tworzone ze szlachet-
nych odmian wikliny. Wykorzystujecie 
również leszczynę i brzozę jako materiał 
do produkcji wyrobów ogrodowych. 
Wszystko jest wyplatane ręcznie. Skąd 
pozyskujecie rzemieślników do tworze-
nia produktów? Czy to nie jest już zawód 
ginący? Jak zachęcacie młodych ludzi do 
nauki tego rękodzielniczego fachu?
Firma powstała w Rudniku nad Sanem, w Pol-

skiej Stolicy Wikliny. Tradycja wyplatania 

produktów z wykliny w tym rejonie Polski 

istnieje od stu kilkudziesięciu lat i rozwijała 

się bardzo prężnie. Cały XX wiek jest bardzo 

intensywnym rozkwitem tej gałęzi. Doszło do 

tego, że Rudnik nad Sanem jest największym 

ośrodkiem wikliniarstwa w Europie. Stąd też 

wszyscy nasi wykonawcy, producenci byli i są 

na miejscu, więc pozyskanie ich przez ostatnie 

lata nie było takie trudne. Byli to doświadczeni 

wyplatacze z dziada pradziada, tak że bazę 

pracowniczą mieliśmy tutaj na miejscu w Rud-

niku oraz przyległych miejscowościach w pro-

mieniu kilkudziesięciu kilometrów. W ostat-

nich latach odnotowujemy problem z kadrą 

pracowników. Niestety młode pokolenie 

nie widzi swojej przyszłości w wikliniarstwie 

i kieruje się ku innym zawodom związanym 

z automatyzacją i komputeryzacją. Na szczę-

ście moda na produkty plecione z wykliny 

i leszczyny idzie w kierunku tych prostszych 

form wykorzystywanych w ogrodach, gdzie 

przyuczenie pracownika to kwestia kilku 

dni. Stan ten powoduje, że wprawdzie nadal 

jesteśmy w stanie zaoferować wyroby o dużym 

stopniu trudności, wymagających najwyż-

szych umiejętności, a nawet artyzmu od wy-

konawcy, jednak są to już znacznie mniejsze 

ilości niż nawet przed kilku laty.

Oferujecie szeroką gamę wyrobów o wy-
sokiej jakości: wykonujecie standardo-
we duże zamówienia, jak i realizujecie 
nietypowe zlecenia na pojedyncze, 
unikalne przedmioty – oferta ciekawa, 
a jeszcze do tego ekologiczna. Zapewne 
wpływają do firmy zapytania o wyko-
nanie różnych przedmiotów – jesteście 
w stanie sprostać każdemu zamówieniu, 
czy jest coś, czego nie zrealizujecie? 

Myślę, że na dzień dzisiejszy nie ma takiego 

zlecenia, które tak by nas zaskoczyło, żebyśmy 

się nie podjęli jego realizacji. Podejmujemy 

się nawet tych bardzo trudnych zadań, gdyż 

tak wielu lat nie mieliśmy w zasadzie żadnych 

poważnych konfliktów dotyczących reali-

zacji transportów, w związku z tym ta nasza 

kooperacja trwa do dzisiaj. Omega Pilzno jest 

naszym głównym przewoźnikiem, a gdyby 

miała jeszcze w ofercie transporty częściowe, 

byłaby jedynym. Nie mamy zastrzeżeń do stanu 

posiadanej floty, rzetelności i terminowości 

dostaw. Gdybym miał Omegę Pilzno ocenić 

w wybranej skali liczbowej, to przyznałbym 10 

na 10 możliwych punktów.

Wasza firma rozsławiła wikliniarskie 
rzemiosło daleko poza granice kraju. 
Wiklina jako ekologiczny materiał 
może być stosowany w różnych dzie-
dzinach przemysłu, także w archi-
tekturze budynków, co pokazaliście 
w Japonii. Jesteście wikliniarskim 
potentatem i podbijacie świat. Czego 
można Wam jeszcze życzyć? 
Myślę, że najbardziej tego, o czym marzy 

większość firm produkcyjnych – stabilizacji 

na rynku wykonawczym, gdyż to, co dręczy 

może inne branże, trudności z pozyskiwaniem 

zamówień, nas nie dotyczy. Drugim życzeniem 

w kontekście współpracy z firmą Omega Pilzno 

jest to, by mimo zachodzących w UE nieko-

rzystnych zmian dla polskich przewoźników 

ceny transportów nie zmieniły się znacząco.  

w swoich szeregach posiadamy jeszcze pracow-

ników bardzo doświadczonych w rękodziele 

wiklinowym. Nadal jednak jesteśmy otwarci 

na realizacje ambitnych zadań, nawet tych 

o bardzo wysokim stopniu trudności, jednak już 

w nieco ograniczonym zakresie.

W swojej ofercie macie bardzo szeroki 
katalog produktów, a patrząc z punktu 
widzenia przewoźnika – czy firma trans-
portowa musi spełniać jakieś specjalne 
warunki do przewozu wyrobów z wi-
kliny lub wymagają one szczególnych 
okoliczności do transportowania? 
Specyfika naszej produkcji powoduje to, że 

potrzebujemy samochodów o dużej kubaturze 

oraz tonażu, to znaczy zestawów, które Omega 

Pilzno posiada w swojej flocie. Ponieważ wszyst-

kie elementy do ogrodów i placów zabaw są 

bardzo przestrzenne, ich transport jest kosztow-

ny, a przewożenie – najbardziej ekonomiczne 

jak największymi pojazdami.  

Do przewozu takich wyrobów jak artykuły 

wyposażenia sklepów czy elementów dekora-

cyjnych potrzebujemy pojazdów o mniejszej 

kubaturze i tonażu. Dostawy tych wyrobów do 

naszych klientów mogłyby (co jest bardzo po-

żądane) być realizowane w ramach ładunków 

częściowych, o co monituję w Omega Pilzno 

i mam nadzieję, że firma wyjdzie naprzeciw 

wspomnianym potrzebom transportowym. 

Omega Pilzno i ZPK Rudnik Delta 
współpracują już razem ponad dwie 
dekady – to piękny wynik. W dobie dzi-
siejszego ogromnego dostępu do różnych 
przewoźników i firm transportowych 
proszę zdradzić, dlaczego 20 lat temu 
wybraliście do transportu waszych pro-
duktów Omegę Pilzno i czym Was ujęła, 
że ta współpraca trwa do dzisiaj?
W początkowym okresie naszej współpracy 

Omega Pilzno miała odpowiednie dla nas 

pojazdy. Wtedy wysyłaliśmy nasze towary 

wyłącznie dużymi samochodami, wysyłki czę-

ściowe nie istniały. Transportowaliśmy tylko 

kosze zakupowe, zamówienia były ogromne 

– zlecenia miały po kilkadziesiąt tysięcy sztuk. 

Samochody Omegi Pilzno typu plandeka 

mogły pomieścić od 2-3 tysięcy sztuk tego typu 

wyrobów. Omega Pilzno bardzo prężnie się 

rozwijała w realizacji tego typu usług. Dotarła 

również do nas do Rudnika nad Sanem i na-

wiązaliśmy współpracę. Rozwijając się bardzo 

szybko, powiększała swój park samochodowy, 

coraz bardziej dostosowując się do wymagań 

rynku i do wymagań klientów. Na przestrzeni 
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Firma Elliot jest stosunkowo młodą 
firmą, która powstała w 2011 roku. 
Skąd pomysł na wprowadzenie borówki 
amerykańskiej na rynek polski? 
Firma powstała w 2011 roku jako grupa 

producentów borówki, ale plantacje tych 

owoców powstały dużo wcześniej, ponieważ 

najstarsze liczą 40 lat. Nasza firma chciała za-

gospodarować owoce, które były produkowa-

ne już od wielu lat w Polsce. Spora ilość, bo aż 

95% produkcji jest sprzedawana na eksport, 

natomiast 5% na rynek krajowy. 

BORÓWKA AMERYKAŃSKA PRODUKOWANA W POLSCE CORAZ BARDZIEJ PODBIJA 

ZAGRANICZNE RYNKI. ELLIOT PODKARPACKA GRUPA PRODUCENTÓW BORÓWEK JEST 

JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH EKSPORTERÓW TEGO OWOCU W POLSCE I STALE SIĘ ROZWIJA. 

OMEGA PILZNO WSPIERA BORÓWKOWY BIZNES JUŻ TRZECI SEZON, TRANSPORTUJĄC 

ŚWIEŻE OWOCE CHŁODNIAMI. O WSPÓŁPRACY MIĘDZY TYMI DWOMA PODKARPACKIMI 

FIRMAMI OPOWIADA PANI DOROTA ZĘGOTA, PREZES ZARZĄDU ELLIOT SP. Z O.O.

ROZMAWIAŁA: ADRIANA TRZEŚNIOWSKA     ZDJĘCIA: ARCH. ELLIOT SP. Z O.O.,  FOTOLIA.COM

BERRY SĄ GOOD 

mo jednak, co przyniesie przyszłość. Jednak 

na razie rynek mrożonek nie jest jeszcze tak 

popularny, biorąc pod uwagę nasze owoce.

Nie zastanawiali się Państwo nad 
wydłużeniem sezonu? 
Żeby wydłużyć sezon pozbiorczy posiadamy 

specjalne chłodnie ULO z kontrolowaną 

atmosferą. Daje nam to możliwość wydłuże-

nia sezonu sprzedaży o 4 – 5 tygodni. Jednak 

musimy bardzo analizować to co dzieje się na 

rynkach światowych, ponieważ nasi odbiorcy 

Jakby Pani opisała profil 
działalności firmy ? 
Jesteśmy Podkarpacką Grupą Producentów 

Borówek, w skład której wchodzi pięciu 

producentów – udziałowców firmy. Produkują 

oni borówkę na swoich plantacjach. Jak już 

wspomniałam, firma została stworzona po 

to, aby zagospodarować sprzedażowo owoce 

borówki, czyli mówiąc w skrócie – sortowanie, 

pakowanie i sprzedaż. Około 95 % owoców 

sprzedajemy jako świeże. Nie mrozimy ich, 

cieszmy się nimi w trakcie sezonu. Nie wiado-
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eksportowi preferują mimo wszystko świeże owoce. W momen-

cie gdy zaczynają się dostawy świeżych owoców do Europy z Peru 

lub Argentyny, polska borówka z chłodni ULO nie jest już tak 

atrakcyjna. Dlatego mocno śledzimy to co dzieje się w Ameryce 

Południowej, czy sezon zbioru borówki jest tam przyśpieszony, 

czy opóźniony i od tego uzależniamy długość okresu przechowy-

wania owoców w chłodniach ULO. 

Powstało również Polish Berry Cooperative. Na czym 
polega jego działalność? 

Polish Berry Cooperative jest to zrzeszenie trzech grup produ-

cenckich – największych w Polsce, które wspólnie pomagają 

opracowywać strategie marketingowe i sprzedażowe. Mamy 

wspólnych odbiorców, ale nie wszystkich oraz wspólną markę 

owoców Berry Good. 

Jak już jesteśmy przy słowie „Berry”, wiem, że brali 
Państwo udział w Berry Congress.
Berry Congress to konferencja, która skupia śmietankę firm 

związanych z owocami jagodowymi. Nie mówię tu tylko o bo-

rówce, ale również truskawkach, malinach i innych owocach 

jagodowych. Nasza firma podczas Berry Congress stawiała na 

promocję. Przede wszystkim promowaliśmy owoce jagodowe, 

ale również pojawiło się piwo borówkowe. 

Piwo borówkowe? Jest to państwa nowy produkt? 
Piwo jest produktem wypracowanym we współpracy z Browarem 

Stu Mostów z Wrocławia. Receptura oraz sprzęt użyty do produk-

cji należy do browaru. Nasza firma daje dodatek owocowy. Inaugura-

cja promocji piwa, jako produktu, który współtworzymy, rozpoczęła 

się na targach w Berlinie. Natomiast Berry Congress w Rotterdamie 

był jej kontynuacją. Salamander, marka naszego piwa borówkowego, 

to piwo kraftowe, produkowane na niszową skalę. Sprzedawane jest 

tylko w wybranych pubach w kilku miastach w Polsce. 

Jak długo Państwo współpracują z OMEGA Pilzno? 
Czym ujęła Was nasza firma? Jak ocenia Pani OMEGA 
Pilzno na przestrzeni tych wspólnych lat współpracy? 

Z firmą OMEGA Pilzno współpracujemy już od kilku lat. Bardzo dużym 

znaczeniem przy wyborze firmy transportowej, było to, że OMEGA Pilzno 

posiada swój własny tabor samochodów ciężarowych. Jest w stanie podsta-

wić samochód pod każde nasze zamówienie, co bardzo ułatwia nam cały 

proces związany z transportem owoców do naszych klientów. Kilkuletnia 

współpraca przekonała mnie, że firma jest godna zaufania. Sprawia to, że 

czujemy się bezpiecznie, współpracując z taką firmą, jak OMEGA Pilzno. 

Spełnia ona wszystkie kryteria, które pozwalają nam na ciągłą, choć sezono-

wą współpracę. 

Transport takich produktów jak borówka jest bardzo 
wymagający, w końcu to świeże owoce. Jakie warunki 
potrzeba spełnić, aby przewozić Państwa produkty? 
Wymogi, jakie stawiają nam odbiorcy naszego produktu, są przenoszone 

na firmę transportową. Chodzi dokładnie o temperaturę 2 stopni Celsjusza 

podczas transportu w trybie ciągłym. Samochody przewoźnika powinny 

być certyfikowane, czyste, spełniające warunki HACCP i BRC. Oczywiście 

OMEGA Pilzno w pełni wszystkie te warunki spełnia. 

Czy współpraca między OMEGA Pilzno, a Elliot będzie się rozwijać ? 
Nasza firma planuje rozbudowę sortowni oraz chłodni. Myślę, że 

OMEGA Pilzno będzie naszym partnerem we współpracy i będziemy się 

razem rozwijać. Nie mamy w planach poszukiwań, żadnej innej firmy 

transportowej. W pełni jesteśmy zadowoleni z obsługi OMEGI Pilzno. 

 Pani Dorota Zęgota
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Z adowolenia z tego nie kryje zespół 

krakowskiego oddziału, który od 

paru lat konsekwentnie realizuje obraną 

strategię rozwojową. 

– Z pasji do transportu płynnych 

artykułów spożywczych stale doskona-

limy jakość naszych usług, nowocze-

sność rozwiązań oraz dbałość o naszych 

pracowników i partnerów biznesowych. 

Realizacja naszych wartości prowadzi 

nas do nieustannego i dynamicznego roz-

woju – mówi Anna Popielarz, kierownik 

krakowskiego Oddziału Cystern Spożyw-

czych OMEGA Pilzno. 

Powiększanie floty pojazdów o nowe 

jednostki to nasza inwestycja w najwyż-

szą jakość obsługi coraz większej ilości 

klientów.  

POWIĘKSZAMY FLOTĘ 
CYSTERN DLA NASZYCH 

KLIENTÓW

OMEGA PILZNO ROZWIJA TRANSPORT PŁYNNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH. W SIERPNIU 

KOLEJNE PIĘĆ CYSTERN SPOŻYWCZYCH MARKI MAGYAR TRAFIŁO DO KRAKOWSKIEGO 

ODDZIAŁU OMEGI PILZNO ZAJMUJĄCEGO SIĘ OBSŁUGĄ SPECJALISTYCZNEGO TRANSPORTU 

W GRUPIE OMEGA PILZNO.

TEKST: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA   ZDJĘCIA :  BOGDAN BIENIEK

2 4 KLIENT
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STRONY PREZENTUJĄCE ZAKAZY RUCHU DROGOWEGO SŁUŻĄ JEDYNIE JAKO 
INFORMACJA POMOCNICZA. WYDAWCA MAGAZYNU NIE ODPOWIADA ZA 

KONSEKWENCJE DECYZJI  PODJĘTYCH W OPARCIU O TE INFORMACJE.

ZAKAZY RUCHU
W EUROPIE

W OKRESIE OD WRZEŚNIA
DO PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
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ZAKAZY RUCHU W EUROPIE

01 WRZEŚNIA

AUSTRIA 15:00 - 24:00

CHORWACJA 04:00 - 14:00

FRANCJA 22:00 - 24:00

LUKSEMBURG 21:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec,  
jadących w kierunku Francji

LUKSEMBURG 23:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Francji,  
jadących w kierunku Niemiec

POLSKA 08:00 - 14:00

SŁOWACJA 00:00 - 22:00

SŁOWENIA 06:00 - 16:00

info

WĘGRY 22:00 - 24:00

02 WRZEŚNIA

AUSTRIA 00:00 - 22:00

CHORWACJA 12:00 - 23:00

CZECHY 13:00 - 22:00

FRANCJA 00:00 - 22:00

LUKSEMBURG 00:00 - 21:45

dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec, 
jadących w kierunku Francji oraz dla 

przyjeżdżających z Belgii lub Francji, jadących 
w kierunku Niemiec

NIEMCY 00:00 - 22:00

POLSKA 08:00 - 22:00

SŁOWACJA 00:00 - 22:00

SŁOWENIA 08:00 - 22:00

info

SZWAJCARIA 00:00 - 24:00

WĘGRY 00:00 - 22:00

WŁOCHY 07:00 - 22:00

08 WRZEŚNIA

AUSTRIA 15:00 - 24:00

CHORWACJA 04:00 - 14:00

FRANCJA 22:00 - 24:00

LUKSEMBURG 21:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec,  
jadących w kierunku Francji

LUKSEMBURG 23:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Francji,  
jadących w kierunku Niemiec

WĘGRY 22:00 - 24:00

09 WRZEŚNIA

AUSTRIA 00:00 - 22:00

CHORWACJA 12:00 - 23:00

CZECHY 13:00 - 22:00

FRANCJA 00:00 - 22:00

LUKSEMBURG 00:00 - 21:45

dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec, 
jadących w kierunku Francji oraz dla 

przyjeżdżających z Belgii lub Francji, jadących 
w kierunku Niemiec

NIEMCY 00:00 - 22:00

SŁOWACJA 00:00 - 22:00

SŁOWENIA 08:00 - 21:00

info

SZWAJCARIA 00:00 - 24:00

WĘGRY 00:00 - 22:00

WŁOCHY 07:00 - 22:00

15 WRZEŚNIA

AUSTRIA 15:00 - 24:00

CHORWACJA 04:00 - 14:00

FRANCJA 22:00 - 24:00

LUKSEMBURG 21:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec,  
jadących w kierunku Francji

LUKSEMBURG 23:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Francji,  
jadących w kierunku Niemiec

SŁOWACJA 00:00 - 22:00

WĘGRY 22:00 - 24:00

16 WRZEŚNIA

AUSTRIA 00:00 - 22:00

CZECHY 13:00 - 22:00

FRANCJA 00:00 - 22:00

LUKSEMBURG 00:00 - 21:45

dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec, 
jadących w kierunku Francji oraz dla 

przyjeżdżających z Belgii lub Francji, jadących 
w kierunku Niemiec

NIEMCY 00:00 - 22:00

SŁOWACJA 00:00 - 22:00

SŁOWENIA 08:00 - 21:00

info

SZWAJCARIA 00:00 - 24:00

WĘGRY 00:00 - 22:00

WŁOCHY 07:00 - 22:00

22 WRZEŚNIA

AUSTRIA 15:00 - 24:00

FRANCJA 22:00 - 24:00

LUKSEMBURG 21:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec,  
jadących w kierunku Francji

LUKSEMBURG 23:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Francji,  
jadących w kierunku Niemiec

WĘGRY 22:00 - 24:00

23 WRZEŚNIA

AUSTRIA 00:00 - 22:00

CZECHY 13:00 - 22:00

FRANCJA 00:00 - 22:00

LUKSEMBURG 00:00 - 21:45

dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec, 
jadących w kierunku Francji oraz dla 

przyjeżdżających z Belgii lub Francji, jadących 
w kierunku Niemiec

NIEMCY 00:00 - 22:00

SŁOWACJA 00:00 - 22:00

SŁOWENIA 08:00 - 21:00

info

SZWAJCARIA 00:00 - 24:00

WĘGRY 00:00 - 22:00

WŁOCHY 07:00 - 22:00

28 WRZEŚNIA

CZECHY 13:00 - 22:00

29 WRZEŚNIA

AUSTRIA 15:00 - 24:00

FRANCJA 22:00 - 24:00

LUKSEMBURG 21:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec,  
jadących w kierunku Francji

LUKSEMBURG 23:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Francji,  
jadących w kierunku Niemiec

WĘGRY 22:00 - 24:00

30 WRZEŚNIA

AUSTRIA 00:00 - 22:00

CZECHY 13:00 - 22:00

FRANCJA 00:00 - 22:00

LUKSEMBURG 00:00 - 21:45

dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec, 
jadących w kierunku Francji oraz dla 

przyjeżdżających z Belgii lub Francji, jadących 
w kierunku Niemiec

NIEMCY 00:00 - 22:00

SŁOWACJA 00:00 - 22:00

SŁOWENIA 08:00 - 21:00

info

SZWAJCARIA 00:00 - 24:00

WĘGRY 00:00 - 22:00

WŁOCHY 07:00 - 22:00

02 PAŹDZIERNIKA
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LUKSEMBURG 23:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Francji,  
jadących w kierunku Niemiec

03 PAŹDZIERNIKA

AUSTRIA 00:00 - 22:00

A12 i A13 w kierunku Niemiec

LUKSEMBURG 00:00 - 21:45

dla przyjeżdżających z Belgii lub Francji,  
jadących w kierunku Niemiec

NIEMCY 00:00 - 22:00

05 PAŹDZIERNIKA

CHORWACJA 15:00 - 23:00

06 PAŹDZIERNIKA

AUSTRIA 15:00 - 24:00

FRANCJA  22:00 - 24:00

LUKSEMBURG 21:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec,  
jadących w kierunku Francji

LUKSEMBURG 23:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Francji,  
jadących w kierunku Niemiec

WĘGRY 22:00 - 24:00

07 PAŹDZIERNIKA

AUSTRIA 00:00 - 22:00

CHORWACJA 15:00 - 23:00

CZECHY 13:00 - 22:00

FRANCJA  00:00 - 22:00

LUKSEMBURG 00:00 - 21:45

dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec, 
jadących w kierunku Francji oraz dla 

przyjeżdżających z Belgii lub Francji, jadących 
w kierunku Niemiec

NIEMCY 00:00 - 22:00

SŁOWACJA 00:00 - 22:00

SŁOWENIA 08:00 - 21:00

info

SZWAJCARIA 00:00 - 24:00

WĘGRY 00:00 - 22:00

WŁOCHY 09:00 - 22:00

08 PAŹDZIERNIKA

CHORWACJA 14:00 - 23:00

13 PAŹDZIERNIKA

AUSTRIA 15:00 - 24:00

FRANCJA 22:00 - 24:00

LUKSEMBURG 21:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec,  
jadących w kierunku Francji

LUKSEMBURG 23:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Francji,  
jadących w kierunku Niemiec

WĘGRY 00:00 - 24:00

14 PAŹDZIERNIKA

AUSTRIA 00:00 - 22:00

CZECHY 13:00 - 22:00

FRANCJA 00:00 - 22:00

LUKSEMBURG 00:00 - 21:45

dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec, 
jadących w kierunku Francji oraz dla 

przyjeżdżających z Belgii lub Francji, jadących 
w kierunku Niemiec

NIEMCY 00:00 - 22:00

SŁOWACJA 00:00 - 22:00

SŁOWENIA 08:00 - 21:00

info

SZWAJCARIA 00:00 - 24:00

WĘGRY 00:00 - 22:00

WŁOCHY 09:00 - 22:00

20 PAŹDZIERNIKA

AUSTRIA 15:00 - 24:00

FRANCJA 22:00 - 24:00

LUKSEMBURG 21:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec,  
jadących w kierunku Francji

LUKSEMBURG 23:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Francji,  
jadących w kierunku Niemiec

WĘGRY 22:00 - 24:00

21 PAŹDZIERNIKA

AUSTRIA 00:00 - 22:00

CZECHY 13:00 - 22:00

FRANCJA 00:00 - 22:00

LUKSEMBURG 00:00 - 21:45

dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec, 
jadących w kierunku Francji oraz dla 

przyjeżdżających z Belgii lub Francji, jadących 
w kierunku Niemiec

NIEMCY 00:00 - 22:00

SŁOWACJA 00:00 - 22:00

SŁOWENIA 08:00 - 21:00

info 

SZWAJCARIA 00:00 - 24:00

WĘGRY 00:00 - 22:00

WŁOCHY 09:00 - 22:00

22 PAŹDZIERNIKA

WĘGRY 22:00 - 00:00

23 PAŹDZIERNIKA

WĘGRY 00:00 - 22:00

26 PAŹDZIERNIKA

AUSTRIA 00:00 - 22:00

27 PAŹDZIERNIKA

AUSTRIA 15:00 - 24:00

FRANCJA 22:00 - 24:00

LUKSEMBURG 21:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec,  
jadących w kierunku Francji

LUKSEMBURG 23:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Francji,  
jadących w kierunku Niemiec

WĘGRY 22:00 - 24:00

28 PAŹDZIERNIKA

AUSTRIA 00:00 - 22:00

CZECHY 13:00 - 22:00

FRANCJA 00:00 - 22:00

LUKSEMBURG 00:00 - 21:45

dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec, 
jadących w kierunku Francji oraz dla 

przyjeżdżających z Belgii lub Francji, jadących 
w kierunku Niemiec

NIEMCY 00:00 - 22:00

SŁOWACJA 00:00 - 22:00

SŁOWENIA 08:00 - 21:00

info 

SZWAJCARIA 00:00 - 24:00

WĘGRY 00:00 - 22:00

WŁOCHY 09:00 - 22:00

31 PAŹDZIERNIKA

CHORWACJA 15:00 - 23:00

FRANCJA 22:00 - 24:00

LUKSEMBURG 21:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec,  
jadących w kierunku Francji

LUKSEMBURG 23:30 - 24:00

dla przyjeżdżających z Belgii lub Francji,  
jadących w kierunku Niemiec

NIEMCY 00:00 - 22:00

tylko Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze 
Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt i Turyngia

POLSKA 18:00 - 22:00

SŁOWENIA 08:00 - 21:00

info  

WĘGRY 22:00 - 24:00
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DODATKOWE ZAKAZY RUCHU W EUROPIE OD WRZEŚNIA DO PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

  CHORWACJA
Zakaz dotyczy: samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o DMC 
powyżej 7,5 t, samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów, które 
przekraczają 14 m długości; ciągników, pojazdów konnych, maszyn i innych 
pojazdów, które nie mogą przekraczać prędkości 40 km/h na prostej drodze; 
pojazdów używanych do nauki jazdy.

Zakaz obowiązuje:
- od 15 czerwca do 15 września :
- soboty od 04:00 do 14:00
- niedziele od 12:00 do 23:00
- w Wielki Piątek oraz w przeddzień świąt publicznych lub religijnych 
        od 15:00 do 23:00
- święta publiczne od 14:00 do 23:00

• Jeżeli święto publiczne lub ostatni dzień świąt przypada na piątek lub sobotę, 
to zakaz obowiązuje także w niedzielę od 12:00 do 23:00

• Jeżeli święto przypada na niedzielę lub poniedziałek to zakaz obowiązuje od 
poprzedzającego piątku od 15:00 do 23:00  

Zakaz obowiązuje na następujących drogach krajowych 
(SR) i drogach powiatowych (CR), z wyjątkiem 
zakończonych odcinków autostrad:

• SR 1: Karlovac (Brza cesta - Smiciklasova St skrzyżowanie) - Slunj - Gracac 
- Knin - Brnadze - Krizice (blisko Dugopolje) jak również Klis - Solin część 
obwodnicy Solin  

• SR8: skrzyżowanie z DC 40 (Bakar) - Zadar - Split - Klek przejście graniczne 
(BiH) i Zaton Doli przejście graniczne (BiH) - Dubrownik - Karasovici przejście 
graniczne (Czarnogóra), z wyjątkiem części od skrzyżowania z SR27 na moście 
Sibenik do wschodniego wjazdu do Sibenik (zakręt dla SR 58) i od ronda 
w Solen Bilic do skrzyżowania przy terminalu transportowym w Stobrec

• SR 9: Metkovic - Opuzen - SR 8  
• SR 21: przejście graniczne Kastel (SLO) - Buje - skrzyżowanie Kanfanar, z wyjątkiem 

odcinka SR 3 od skrzyżowania Kanfanar do Pula (skrzyżowanie z SR 66)
• SR 23: Zuta Lokva - Senj  
• SR 39: przejście graniczne Arzano (BiH) - skrzyżowanie z SR 8 (Dupci)
• SR 45: Veliki Zdenci (SR 5) - Garesnica - Kutina 
• SR 53: skrzyżowanie z CR 4207 - przejście graniczne Slavonski Brod (BiH)
• SR 60: Brnaze - Trilj - Cista Provo  
• SR 66: Pula - Rasa - Opatija - SR 8  
• SR 200: Buje (SR 21) - przejście graniczne Plovanija (SLO)
• SR 220: Trilj (SR 60) - przejście graniczne Kamensko (BiH)
• SR 300: Buje (SR 21) - Umag  
• Z 5002: Novigrad - Tar - Porec - Vrsar (skrzyżowanie z Z 5073)
• na drodze dojazdowej do i na teren portu promowego w Split
• na drodze dojazdowej do i na teren portu promowego w Zadar  

Zakaz dotyczy ciężarówek i zespołów pojazdów o DMC powyżej 7,5 t 
Obszar: na SR 2 pomiędzy Varazdin i Dubrava Krizovljanska  
Zakaz obowiązuje w niedziele od 06:00 do 22:00   
 

  SŁOWENIA
Zakaz poruszania dotyczy pojazdów o DMC powyżej 7.5 t, na wszystkich 
drogach (odcinkach dróg) wymienionych poniżej, w obu kierunkach 
w niedziele, święta publiczne oraz dni wolne od pracy od godz. 08:00 do 
21:00 oraz w Wielki Piątek w godz. 14:00 do 21:00

• A2 Predor Karavanke - Kranj - Ljubljana (Kozarje) 
• R1-206 Kranjska Gora -Vrsic -Trenta - Bovec 
• R1-203 Predel - Bovec - Kobarid 
• G2-102 Rabie (granica wioska) - Kobarid - Perseti 
• R1-201 Korensko Sedlo (granica austriacka) - Podkoren - Mojstrana - Hrusica 
• R3-637 Hrusica -Javnornik - Zirownica - Vrba 
• G1-8 Vrba - Lesce - Crnivec 
• H1 Crnivec - Lesnica 
• R2-411 Podtabor - Nakło 
• R2-412 Nakło - Kranj - Kranj (Labore) 
• R1-211 Kranj -(Labore) -Jeprca - Ljubljana (Sentvid) 
• G1-8 Ljubljana (Sentvid) - Ljubljana (obwodnica) 
• A2 Ljubljana (Malence) - Visnja Gora - Bic - Pluska 
• G2-106 Ljubljana (Rudnik) - Skofljica - Smarje Sap 
• H1 Pluska - Trebnje - Karteljevo 
• A2 Novo Mesto (Hrasje) - Smednik - Krska vas - Obrezje 
• A1 Sentilj (granica Austrii) - Pesnica 
• H2 Pesnica - Maribor (Tezno) 
• A1 Maribor (ulica Ptujska) - Slivnica - Celje - Arja Vas - Vransko - Trojane - 

Blagovica -Ljubljana (Zadobrowa) 
• R2- 437 MP Sentilj - Presnica 
• R2-430 Maribor - Slivnica - SI. Bistrica - SI. Konjice - Celje 
• R2-447 Medlog - Zalec - Sempeter - Locica - Trojane - Blagovica - Trzin 
• G1-104 Trzin - Ljubljana (Crnuce) - Ljubljana (Tomacevo) 
• H3 Ljubljana (Zadobrowa) - Ljubljana (Tomacevo) - Ljubljana (Koseze) 
• A1 Ljubljana (Zadobrova) - Ljubljana (Malence) - Ljubljana (Kozarje) 
• A2 Ljubljana (Koseze) - Ljubljana (Kozarje) 
• A1 Ljubljana (Kozarje) - Razdrto - Divaca - Kozina - Klanec - Srmin 
• R2-409 Ljubljana (Vie) - Vrhnika - Logatec 
• G2-102 Logatec - Kalce 
• R2-409 Kalce - Postojna - Razdrto - Kozina - Klanec 
• R1-208 Crni Ka -Aver 
• R2-409 Aver - Rizana - Srmin 
• HS Skofije - Koper 
• R2-406 Skofije - Dekani 
• R3-741 Dekani - skrzyżowanie Luka Koper 
• G2-111 Koper - Secovlje (granica z Chorwacją) 
• G1-11 Koper - Smarje - Dragonja (granica z Chorwacją) 
• A3 Divaca (Gabrk) - Sezana - Fernetici (włoska granica) 
• R2-445 Senozece - Sezana - Fernetici (włoska granica) 
• R1-204 Sezana - Dutovlje - Stanjel 
• R3-614 Stanjel - Kamen - Kostanjevica na Krasu - Opatje Selo - Sempeter 
• R2-446 Sezana - Divaca 
• H4 Podnanos - Vipava -Ajdovscina - Selo - Nova Gorica - Vrtojba (włoska granica) 
• G1-12 Razdrto - Podnanos 
• R2-444 Podnanos -Vipava - Ajdovscina (obwodnica) - Selo - Nova Gorica - 

Rozna Dolina 
• G1-6 Postojna - llirska Bistrica -Jelsane (granica z Chorwacją) 
• G1-7 Starod (granica z Chorwacją) - Kozina - Krvavi Potok (włoska granica) 
• G2-106 Skofljica - Ribnica - Kocevje - Petrina (granica z Chorwacją) 
• G2-105 Karteljevo - Novo Mesto - Metlika (granica z Chorwacją) 
• G2-105 Mackovec - Novo Mesto 
• G2-107 Celje wsch. - Sentjur pri Celju - Smarje pri Jelsah - Dobovec 

(granica z Chorwacją) 
• G1-2 Slovenska Bistrica - Hajdina - Ptuj - Ormoz (obwodnica) - Sredisce ob 

Dravi (granica z Chorwacją) 
• R1-228 Spuhlja - Zavrc (granica z Chorwacją) 
• G1-9 Hajdina (Pluj) - Gruskowje (granica z Chorwacją) 
• Al Pesnica - Dragucova 
• A5 Draguceva - Lenart - Murska Sobota - Lendava - Pince 
• H7 Lendava - Dolga Vas 
• G1-3 Pesnica - Lenart - Radenci - Vucja Vas i Lipovci -Lendava 
• R1-235 Redenci - Prkljucek Murska Sobota 
• G2-109 Petisovci - Dolnji Lakos 
• G2-110 Gornja Radgona - Most cez Muro (most Mura) 

• G1-1 Vie (granica z Austria) - Dravograd - Maribor 
• (Koroski Most) - Tezno - Hajdina (Pluj) 
• G1-4 Dravograd - Slovenj Gradec - Velenje - Arj Vas
• G1-5 Celje zach. - Celje - Zidani Most - Drnovo

Zakaz letni: od ostatniego weekendu czerwca do pierwszego 
weekendu we wrześniu.

1. Na wszystkich sekcjach dróg wypisanych powyżej, w obu kierunkach: 
soboty od 08:00 do 13:00, niedziele, święta publiczne oraz dni wolne od 
pracy: od 08:00 do 21:00. 

2. Na sekcjach dróg wymienionych poniżej, w obu kierunkach: soboty od 06:00 do 
16:00, niedziele, święta publiczne, oraz dni wolne od pracy: od 08:00 do 22:00.

• Al - E61/70 Ljubljana - Koper 
• A3 - E70 Divaca (Gabrk) - Fernetici (Fernetti) 
• HS - E751 Skofije - Koper 
• G1 - 11 Koper - Dragonja 
• G1 - 6 Postojna -Jelsane.

  GRECJA
Zakazy:

-  26.10 16:00-21:00 
- 27.10 08:00-13:00 
- 16.06 - 15.09 w każdy piątek 16:00-21:00

Obszar:
• A8  - Ateny - Korinth - Patra autostrada w kierunku Patra, między płatną 

Elefsina i płatną Rio
• A1 - Ateny - Lamia - Thessaloniki - Evzonoi  autostrada w kierunku 

Thessaloniki, między skrzyżowaniem Agios Stefanos (Kryoneri) i Bralos, 
między skrzyżowaniem z Lamia i Raches Fithiotidos i z Larissa (km 365,4) 
do regionu Skotina (Leptokaria) (km 410)

• A24 - Thessaloniki - N.Moudania autostrada, w kierunku N.Moudania 
pomiędzy mostem Thermi i km 34

• A11 - Schimatari - Chalkida autostrada, w kierunku Chalkida od przecięcia 
z autostradą A1 Ateny - Thessaloniki do mostu Chalkida (km 12,3)

• A2 - Thessaloniki - Kavala, w kierunku Kavala (od km 11,34 do km 97,65) do 
Mostu Strimona

• A5 - w kierunku Ioannina (Janina), od mostu Rio-Andirio (km 0,0) do A2 / 
Ioannina (Janina) (km 200)

• A7 - w kierunku Kalamata, od Korinth do Kalamata - zjazd w kierunku 
Sparty (km 240)

• A71 - w kierunku Sparty od A7 do Sparty (km 45)

Wyjątki: 
Pojazdy przewożące świeże mleko, świeże ryby, świeże mięso oraz żywe zwierzęta 
jak i pojazdy przewożące świeże owoce i warzywa

Zakaz obowiązuje:
- 28.10 15:00-21:00

Obszar:
• A8 - Patras - Korinth - Ateny autostrada, w kierunku Aten, pomiędzy 

skrzyżowaniem Rio (km 199)  i Elefsina (km 26)
• A1 - Ateny - Lamia - Thessaloniki - Evzonoi autostrada , w kierunku 

Aten między regionem Skotina (km 410) i Larissa (km 365), pomiędzy 
skrzyżowaniem z Raches Fthiotidos i Lamia, i między skrzyżowaniem Bralos 
i Agios Stefanos (Kryoneri)

• A24 - N.Moudania - Thessaloniki autostrada, w kierunku Thessaloniki 
pomiędzy km 34 a mostem w Thermi

• A11 - Chalkida - Schimatari autostrada, w kierunku Aten (Schimatari), od 
mostu Chalkida (km 12) do skrzyżowania z A1 (Ateny-Thessaloniki) (km 65)

• A2 - Kavala - Thessaloniki, w kierunku Thessaloniki od Mostu Strimona do 
km 11,34 (Thessaloniki)

•  A5 - w kierunku mostu Rio-Andirio, od A2 / Ioannina (Janina) (km 200)do 
mostu Rio-Andirio (km 0,0) 

• A7 - w kierunku Korinth, od Kalamata - zjazd w kierunku Sparty (km 240) 
do od Korinth

• A71 - w kierunku Gefyra od Sparty (km 45) do A7

Wyjątki: 
Pojazdy przewożące świeże mleko, ryby, mięso oraz żywe zwierzęta jak 
i pojazdy przewożące świeże owoce i warzywa. 

  FRANCJA
Ile-de-France - dodatkowe zakazy na wybranych odcinkach (dmc pow 7,51): 

• A6a, A6b od obwodnicy Paryża do węzłów 
• z autostradami A6 i A 10 (gmina Wissous). 
• A106 od A6b do portu lotniczego w Orly 
• A6 od skrzyżowania z A6a i A6B do skrzyżowania z RN104-Wschód 

(gmina Lisses) 
• A10 od skrzyżowania z A6a i A6B do RN20 (gmina Cham plan) 
• A13 od obwodnicy Paryża do węzła wielopoziomowego w Poissy/Orgeval 

(gmina Orgeval) 
• A12 od węzła z A13 (trójkąt Rocquencourt) do RN10 (gmina 

Montignyle-Bretonneux)

Zakaz w kierunku z Paryża 
- W piątki od 16.00 do 21.00 
- W przeddzień świąteczny od 16.00 do 24.00 
- W soboty od 10.00 do 18.00 i od 22.00 do 24.00 
- W niedziele i święta od 00.00 do 24.00 

Zakaz w kierunku do Paryża 
- W soboty i w przeddzień świąteczny od 22.00 do 24.00
- W niedziele i święta od 00.00 do 24.00
- W poniedziałki i dzień poświąteczny od 06.00 do 10.00

Nie dotyczy pięciu sobót w okresie letnim.

Rumunia
Dotyczy pojazdów: pojazdy ciężarowe powyżej 7,5t dmc.
Obszar:

- DN 1 / E 60 Obwodnica Bukaresztu (skrzyżowanie DN 1 z obwodnicą „CB”) 
– Otopeni – Ploeszti (skrzyżowanie DN 1 z DN 1A) w obu kierunkach.

- Ploeszti (skrzyżowanie DN 1 z DN 1B) – Braşov (Braszów) (skrzyżowanie 
DN 1 z DN 1A) w obu kierunkach.

Okres: od 1 stycznia do 31 grudnia, od poniedziałku do czwartku 06:00 - 
22:00, piątkek 00:00 - 24:00, sobota i niedziel 00:00 - 24:00 

BUŁGARIA
Dotyczy pojazdów: 

- wszystkie pojazdy ciężarowe o całkowitej masie brutto powyżej 15 t  
Stały zakaz do momentu zakończenia prac drogowych 
Dotyczy dróg: 

• I-1 pomiędzy km 276 + 162 i km 282 + 485 

Dotyczy pojazdów: 
- wszystkie pojazdy ciężarowe o całkowitej masie brutto powyżej 12 t  

Stały zakaz do momentu zakończenia prac drogowych 
Dotyczy dróg: 

• I-3 pomiędzy km 193 + 345 (połączenie z drogą do węzła Pravetz) a km 204 
+ 200 (skrzyżowanie z I-1 

Dotyczy pojazdów: 
- wszystkie pojazdy ciężarowe o całkowitej masie brutto powyżej 15 t  

Stały zakaz   
Dotyczy dróg: 

• I-5, odcinek Czernooczene (Tchernootchene) - Kyrdżali (Kardjali)
Trasy alternatywne:  

• w kierunku Chaskowo - Kyrdżali (Kardjali): droga I-5 - Droga III-505 - 
Manastir - Droga III-507 - Wojwodinowo (Voyvodino)   - Most - Chiflik 
(Tchiflik) - Kyrdżali (Kardjali) 

• w kierunku Asenowgrad - Kyrdżali (Kardjali): droga II-58 - droga I-5, 
w kierunku Chaskovo - Droga III-505 - Manastir  - Droga III-507 - 
Wojwodinowo (Voyvodino) - Most - Chiflik (Tchiflik) - Kyrdżali (Kardjali)

• w kierunku Minerałni bani - Kyrdżali (Kardjali): Droga III-506 - III-806 
droga - droga I-5 - Droga III-505 - Manastir - Droga III-507 - Wojwodinowo 
(Voyvodino) - Most - Chiflik (Tchiflik) - Kyrdżali (Kardjali)

 Dotyczy pojazdów: 
-  wszystkie pojazdy ciężarowe o całkowitej masie brutto powyżej 3,5 t

 Stały zakaz do momentu zakończenia prac drogowych 
Dotyczy dróg:

•  I-5, odcinek Podkova - Makasa

Dotyczy pojazdów: 
-  wszystkie pojazdy ciężarowe o całkowitej masie brutto powyżej 10 t 

Stały zakaz 
Dotyczy dróg: 

• II-82, odcinek Kostenez (km 0 + 000) - Samokow (km 39 + 176

Dotyczy pojazdów: 
- wszystkie pojazdy   

Stały zakaz do momentu zakończenia prac drogowych 
Dotyczy dróg: 

• I-7, odcinek Przełęcz Varbishki 
Trasy alternatywne: 

• przełęcz Kotlenski (droga I-4), przełęcz Rijki (droga II-73) lub przełęcz 
Republiki (droga II-55) 

Dotyczy pojazdów:
- wszystkie pojazdy przekraczające maksymalne dopuszczalne obciążenie i wymiary 

Jeśli widoczność jest mniejsza niż 50 m z powodu mgły, intensywnych 
opadów deszczu lub śniegu; po zmroku i w czasie godzin szczytu. 
Wyjątek - nagłe wypadki lub katastrofy naturalne.

Dotyczy pojazdów:
- wszystkie pojazdy ciężarowe o całkowitej masie powyżej 12 t

Zakaz:   
- stały w czasie świąt,  
-  w ostatni dzień roboczy lub w przeddzień święta publicznego od godziny 

16:00 do 20:00,   
-  w święto od 14:00 do 20:00 przez cały rok, 

Lista:   
- 1 stycznia od 14:00 do 20:00; 
- 2 marca od 16:00 do 20:00;  
- 5 marca od 14:00 do 20:00;  
- 5 kwietnia od 16:00 do 20:00; 
- 9 kwietnia od 14:00 do 20:00;  
- 4 maja od 16:00 do 20:00;  
- 7 maja od 14:00 do 20:00;  
- 21 września od 16:00 do 20:00;  
- 24 września od 14:00 do 20:00;  
- 21 grudnia od 16:00 do 20:00;  
- 26 grudnia od 14:00 do 20:00;   

Dotyczy dróg:  
• wszystkie autostrady  

Drogi I klasy:  
• droga I-1 odcinek Rebarkovo - Botevgrad, pojazdy powinny korzystać 

z drogi II-16 Rebarkovo - Svoge - Sofia,
• droga I-1 odcinek Błagojewgrad - przejście graniczne „Kulata” (z Grecji),
• droga I-4 odcinek „skrzyżowanie” Koritna - Wielkie Tyrnowo (Veliko 

Tarnovo)- Szumen,
• droga I-5 Ruse - Wielkie Tyrnowo (Veliko Tarnovo), 
• droga I-8 przejście graniczne „Kalotina” (z Serbią) - Sofia, 
• droga I-9 Warna - Burgas.  

Drogi II klasy: 
• droga II-18 Sofia obwodnica, 
• droga II-99 Burgas - Tsarevo.  

Zakazy letnie w okresie od 1 czerwca do 15 września 2018 r.: 
- W piątki: od 17:00 do 20:00  
- W niedziele od 14:00 do 20:00.   

Dotyczy dróg:    
• Autostrada Hemus (A2) pomiędzy km 0 a km 78,554  

Drogi I klasy: 
• droga I-1 odcinek Rebarkovo - Botevgrad, pojazdy powinny korzystać 

z drogi II-16 Rebarkovo - Svoge - Sofia,
• droga I-1 odcinek Błagojewgrad - przejście graniczne „Kulata” (Grecja), 
• droga I-5 odcinek Ruse - Veliko Tarnovo, 
• droga I-9 odcinek Warna - Burgas,  

Drogi klasy II:   
• droga II-99 odcinek Burgas - Tsarevo.  

Dotyczy pojazdów: 
- wszystkie pojazdy ciężarowe o całkowitej masie powyżej 12 t

Zakazy letnie w okresie od 1 czerwca do 15 września 2018 r.:
Dotyczy dróg:    
Autostrada A1 „Trakija”  

• w kierunku Sofia - Płowdiw - piątek 18:00 - 20:00, 
• w kierunku Burgas - Sofia - niedziela 16:00-20:00,   

Autostrada A3 „Struma”  
• w kierunku skrzyżowania Daskalovo - przejście graniczne „Kulata”  - sobota 

10:00 - 14:00,    

Autostrada A4 „Maritsa”  
• w kierunku Svilengrad - autostrada „Trakija” - niedziela 16:00 - 20:00,

Nie dotyczy: przewóz szybko psujących się artykułów spożywczych, 
towarów w ramach reżimu temperatury, żywych zwierząt, transport ADR

Turcja
Nie ma zakazów ogólnych zakazów ruchu dla pojazdów ciężarowych.

Odcinki dróg głównych:
• E5 - Edirne - Istambuł - 07:00-10:00, w kierunku przeciwnym 17:00-22:00.

Wyjątki: 
Przewozy żywych zwierząt oraz świeżych owoców i warzyw.

Most - Fatih Sultan Mehmet Bridge ( FSM ),
- Dotyczy pojazdów ciężarowych
- Codziennie 07:00-10:00 i 16:00 -22:00.
- Pojazdy przewożące towary niebezpieczne mogą przejechać przez most 

w godzinach 2:00 - 6:00.



OMEGA & MORE

Jak to było, że do Omegi Pilzno trafił 
Pan razem z bratem?
Jeździliśmy z blachą na krajówce i obaj 

potrzebowaliśmy zmiany, a widywało się 

na drogach ładne zestawy Omegi. Któryś 

z nas zadzwonił, żeby zapytać o możliwość 

podjęcia współpracy i tak się zaczęło. Trasy 

międzynarodowe wydawały się interesujące, 

a ja szybko zacząłem w firmie jeździć do An-

KIEROWCA I SPEDYTOR 
MUSZĄ WSPÓŁDZIAŁAĆ

glii. W tym kierunku jeździliśmy w podwójnej 

obsadzie z bratem przez 1,5 roku, a później 

zarząd zadecydował, że brat lepiej sprawdzi 

się w biurze i tak zostało.

Gdzie Pan uczył się zawodu?
Prawo jazdy zdobyłem będąc w wojsku, ale 

tam więcej się stało niż jeździło, bo w zasa-

dzie tylko wystawiałem samochody przed 

  Leszek Bryg

PRAWO JAZDY ZROBIŁ W WOJSKU, ALE SWOJĄ PIERWSZĄ PRAWDZIWĄ PRACĘ ZA KÓŁKIEM PODJĄŁ 

DOPIERO W CYWILU. W OMEDZE PILZNO ZATRUDNIŁ SIĘ RAZEM Z BRATEM I BARDZO DOBRZE 

WSPOMINA ICH WSPÓLNE TRASY DO ANGLII W PODWÓJNEJ OBSADZIE.

TEKST: JACEK KLOC    ZDJĘCIA: JOANNA NIEMIEC, ARCHIWUM PRYWATNE LESZKA BRYGA

garaż. Pierwsza poważna praca to przewóz 

asfaltu STAR-em 200 na budowę obwodnicy 

Tarnowa, ale to w ogóle niepodobne do tras 

międzynarodowych.

A na zdjęciu, które Pan przyniósł to już 
chyba międzynarodówka?
Tak. To mój pierwszy ciągnik siodłowy w Ome-

dze. Jak przyszedłem do pracy, to prezes dał 
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OMEGA & MORE

mi do dyspozycji tego MAN-ika. Był wtedy 2003 rok i dobrze wspo-

minam ten dzień i ten samochód. Jeszcze starego typu „manisko”, 

z naczepą burtówką. Obecnie kierowcy Omegi nawet nie wiedzą, 

że takie plandeki były w firmie, bo teraz jeździ się tu firankami. 

Zdjęcie zrobiono w Belgii, w mieście Aalter. Tam ładowaliśmy drut 

przeznaczony do produkcji opon.

Skoro Pan z bratem we dwóch postanowiliście złapać 
za kierownicę, to podejrzewam, że w rodzinie było 
więcej kierowców. Mam rację?
Oczywiście, od małego był kontakt z kierownicą. Nasz tata był 

zawodowym kierowcą i chyba we krwi mieliśmy te zaintereso-

wania. Jeździło się z nim w trasy po kraju, przyglądało się, jak ta 

praca wygląda. Mnie przeraziło na przykład, jak trudno wymienić 

przebitą oponę w starej ciężarówce, ale ciekawość zawodu prze-

mogła ten strach. Od taty zaczęła się pasja do jazdy, która trwa do 

tej pory, będzie już ponad 20 lat.

Po tylu latach nadal możemy mówić o pasji? Nie 
wkrada się rutyna?
Wygląda to różnie, czasem nawet wydaje mi się, że pewne 

aspekty tej pracy mnie znudziły. Tylko że ostatecznie te 

wszystkie pozytywy, które widzę w zawodzie kierowcy, przy-

ciągają i rozwiewają nudę. 

TA PRACA TO NIE 
BUŁKA Z MASŁEM, 
BYWA CIĘŻKO, ALE 
SATYSFAKCJA JEST 
OGROMNA.

„

W takim razie co Pana do tej pracy przyciąga?
Człowiek cały czas uczy się i nie siedzi w miejscu. Odwiedza te 

wszystkie kraje, poznaje różnych ludzi. Nie każdy zawód daje takie 

możliwości, ale też młodzi kierowcy nie powinni ulegać złudzeniu, 

że to jest zwiedzanie świata i tyle. Ta praca to nie bułka z masłem, 

bywa ciężko, ale satysfakcja jest ogromna. Szczególnie, gdy gdzieś 

po drodze połknie się tego bakcyla. Ten zawód trzeba lubić, choćby 

dlatego, że kierowcy z reguły w domu bywają, a nie są.

Jak Pan sobie z tym radzi?
Jak jest dobrze poukładana praca, to z rodziną spędza się 

więcej czasu, ale i tak musi być zrozumienie u małżonki. Moja 

żona pracowała przez jakiś czas w Omedze Pilzno i zna realia 

pracy kierowcy na międzynarodówce. Dzięki temu inaczej 

podchodzi do mojej nieobecności w domu, po prostu rozumie. 

Dzieci tęsknią, ale też się przyzwyczaiły, że jak tata jedzie, to 

za tydzień lub dwa będzie z powrotem.

Gdzie najbardziej lubi Pan jeździć?
Od 15 lat wszystko w moim życiu zawodowym kręci się wokół 

Anglii. Nie jest to najłatwiejszy kierunek, wiąże się z pewnymi 

utrudnieniami, ale ma swój urok.

To był Pański pierwszy kierunek międzynarodowy 
w Omedze Pilzno?
Tak, byłem trochę w szoku. Prom, ruch lewostronny, ale i tak 

spodobało się. Wtedy drogi na zachodzie były dużo lepsze od 

naszych w Polsce. Dawniej na trasie do Niemiec nie było żadnej 

autostrady, trzeba było się przeciskać przez Kraków, Gliwice, 

Wojnicz, Bochnię, Brzesko. To trwało. Angielskie drogi wyda-

wały mi się szczytem wygody, choć jechało się po lewej stronie.

Nie znudziła Pana jazda w jednym kierunku przez tyle lat?
Nie jeżdżę tylko do Anglii, są też np. Włochy czy Hiszpania, ale 

na wyspę kieruję się najczęściej i najchętniej. Jednak zamie-

szanie z imigrantami w ostatnich latach trochę popsuło ten wy-

spiarski urok. Trzeba się pilnować, choć teraz i tak jest już dużo 

lepiej w tej kwestii. Ważne, żeby nie robić postoju na dziko i tak 

dalej. Dobrze, że Omega zapewnia swoim kierowcom parkingi 

strzeżone, więc mam spokój. Ważna też jest kontrola zestawu 

i jego zabezpieczeń. Jeżdżę z chłodnią, więc jest bezpieczniej.
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Czym charakteryzuje się praca w dziale chłodnie?
To jest spora odpowiedzialność, bo trzeba pilnować 

temperatury na agregacie. Jest dużo różnych towarów, 

a każdy z nich ma inne wymogi co do przewozu. Dodat-

kowo, jadąc „hakówką”, trzeba podwójnie uważać, bo 

towar wisi na suficie, środek ciężkości jest gdzie indziej 

i wystarczy chwila nieuwagi, by wywołać katastrofę. 

Trzeba dojść do wprawy. Chłodnię trzeba też lubić, bo 

nie każdy będzie spał przy włączonym agregacie. Ja to 

mam tak, że obudziłbym się, gdyby agregat się wyłączył. 

Lata przyzwyczajenia zrobiły swoje.

Czy Pańskim zdaniem kierowca zawodowy 
powinien mieć jakiś zestaw szczególnych 
umiejętności, czy cech, które pomogą mu w pracy?
Komunikatywność i kultura osobista są kluczowe. 

Kierowca kontaktuje się z klientami, reprezentuje tam 

firmę i musi się dobrze prezentować. Trzeba też umieć 

zacisnąć zęby, bo sytuacje są różne, choćby na załadunku 

czy rozładunku. Ważny jest też kontakt ze współpracow-

nikami, a szczególnie ze spedytorem. Spedytor i kierowca 

muszą współdziałać, bo to układ naczyń połączonych 

w obiegu zamkniętym. To powinien wiedzieć każdy 

młody człowiek za kółkiem. Ale należy pamiętać, żeby 

firmy transportowe doceniały pracowników, którzy w tym 

zawodzie są od lat. Choć cała branża skierowała uwagę na 

młodych, to doświadczeni kierowcy nadal są siłą na rynku. 

Nie możemy o tym zapominać.  

Leszek Bryg

• Staż pracy w Omedze: 15 lat
• Dział: Chłodnie hakowe
• Uprawnienia C+E: od 1998 roku
• Kilometry za kółkiem ciągnika 

siodłowego w Omedze Pilzno: 
ok. 2 160 000 km
• Ulubiony kierunek: Anglia
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  Pan Leszek na tle swojego pierwszego ciągnika siodłowego w Omedze Pilzno, zdjęcie zrobione w Belgii, w mieście Aalter.
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PRZEZ OSTATNIE KILKA LAT DAJE SIĘ ZAUWAŻYĆ DYNAMICZNĄ 

OFENSYWĘ PRZECIWKO SILNIKOM SPALAJĄCYM OLEJ NAPĘDOWY. 

POWODEM JEST OCZYWIŚCIE EKOLOGIA, KTÓRA STAŁA SIĘ 

DECYDUJĄCYM CZYNNIKIEM WPŁYWAJĄCYM NA PRODUCENTÓW 

POJAZDÓW. MIMO ŻE UKŁADY WYDECHOWE SILNIKÓW SPALAJĄCYCH 

OLEJ NAPĘDOWY UZBROJONE ZOSTAŁY W WYRAFINOWANE ELEMENTY 

OCZYSZCZAJĄCE SPALINY, TO I TAK WYDZIELAJĄ ONE STOSUNKOWO 

SPORO SZKODLIWYCH SUBSTANCJI W PORÓWNANIU DO INNYCH PALIW.

 

TEKST: TOMASZ PIRÓG    ZDJĘCIA: ARCH. IVECO POLSKA

TOMASZ 
PIRÓG 

Konsultant ds. technicznych. 
Od siedmiu lat kieruje Działem 
Technicznym w Grupie 
OMEGA Pilzno. 

KONIEC DIESLA? 
TRENDY W MOTORYZACJI
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R ządy poszczególnych państw, zwłaszcza 

w Europie, stosują różne formy stymulowa-

nia kierunków rozwoju poszczególnych rodzajów 

napędów. Udział silników diesla w motoryzacji 

w obecnym czasie osiągnął szczytowy poziom 

i wynosi 50% (samochody osobowe w Europie) i od 

2016 roku zaczął trend spadkowy. 

Różnorodność zasilania
Silniki samochodów osobowych zasilane są 

obecnie przy użyciu następujących paliw: oleju 

napędowego, benzyny, etanolu, gazu LPG, gazu 

CNG, napędu elektrycznego (samodzielnego lub 

hybrydowego), gazu LNG, napędu wodorowego.

Powyżej wymienione są już w powszechnym 

użytku, oczywiście w różnym udziale w rynku. 

Hybrydy bardzo szybko zwiększają w nim udział 

w ostatnich kilku latach. Zasilanie gazem LPG 

(propan-butan) jest bardzo popularne w Polsce, 

Włoszech, Holandii. Gaz CNG ma znaczący udział 

szczególnie w Niemczech. Etanol ma spory udział 

w rynku w Ameryce Południowej. Pozostałe rodzaje 

napędów dopiero zaczynają swój rozwój i zaznacza-

ją swoją obecność. 

Każde z tych paliw ma swoje zalety i wady. To, 

jakie udziały mają w poszczególnych rynkach, 

wynika w dużej mierze z decyzji politycznych. Dla 

przykładu rząd w Brazylii całkowicie uniezależnił 

się od zakupów paliw zza granicy. Brazylia swoje 

zapotrzebowanie na paliwa pokrywa z własnego 

wydobycia ropy naftowej, a już połowę rynku 

stanowią pojazdy na etanol pozyskiwane z trzciny 

cukrowej. Etanol to alkohol i pochodzi ze źródeł 

odnawialnych. Podobną próbę podjęto również 

w Polsce ponad dekadę temu, kiedy wprowadzono 

zwiększenie w paliwach dodatków pochodzenia 

roślinnego. Plan ten został praktycznie od razu 

wycofany wskutek działań różnego rodzaju lobby.

 W ostatnim miesiącu rząd w Polsce uchwalił 

zwolnienie z akcyzy gazów CNG i LNG. Oznacza 

to, że ich stosowanie będzie bardziej opłacalne 

niż do tej pory. Również głośno w ostatnich dwóch 

latach jest o narodowym programie dotyczącym 

pojazdów elektrycznych. Pokazuje to kierunki, 

które zostały wyznaczone w naszym kraju w obsza-

rze zasilania pojazdów.

Nowe trendy
W Omedze Pilzno 100 % pojazdów ciężarowych za-

silanych jest olejem napędowym i wszystkie speł-

niają wyśrubowane normy emisji spalin Euro 5 i 6. 

Zauważamy, że również w obszarze pojazdów cięż-

kich pojawiają się nowe trendy. Wszystkie rodzaje 

zasilania wymienione w pojazdach osobowych są 

stosowane również w pojazdach ciężarowych, ale 

nie weszły one do powszechnego użytku z uwagi 

na wiele przeszkód, np. ekonomicznych, infrastruktural-

nych lub technologicznych. Moim zdaniem jeden z nich ma 

duże szanse powodzenia, aby wejść do powszechnego użyt-

ku. W tym kierunku poszła firma Iveco, która zauważyła 

niszę w tym obszarze. W ofercie pojazdów ciężarowych ma 

dostępny napęd LNG, mocno przez nią promowany. Posta-

ram się przytoczyć powody, które uzasadniają optymizm 

jeśli chodzi o stosowanie tego rodzaju napędu.

LNG a CNG
Gaz LNG to nic innego jak gaz ziemny, taki sam jak stoso-

wany w domowych kuchenkach czy piecach gazowych oraz 

w samochodach zasilanych gazem CNG. Tak więc gaz CNG 

i LNG to ten sam gaz ziemny, składający się w ponad 95% 

z metanu. Różni się on tylko sposobem przechowywania. 

Gaz CNG zostaje sprężony i jest przechowywany w zbior-

nikach ciśnieniowych. Samochody zasilane tym gazem mają 

ZASILANIE GAZEM LPG 
(PROPAN-BUTAN) JEST 
BARDZO POPULARNE 
W POLSCE, WŁOSZECH, 
HOLANDII.

„
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zamontowane charakterystyczne, ciężkie 

zbiorniki w kształcie walca, najczęściej 

stalowe, ale również znacznie droższe, 

aczkolwiek lżejsze kompozytowe. Ciśnie-

nie gazu w zbiorniku to 20 MPa – bardzo 

duże, ale konieczne, aby zmieścić rozsąd-

ną ilość gazu. 

Gaz LNG to również gaz ziemny, ale 

przechowywany w fazie ciekłej. Oznacza 

to, że wcześniej gaz ziemny zostaje skro-

plony do fazy ciekłej i osiąga ją w tempe-

raturze - 162°C. Aby mógł być przecho-

wywany w dalszym ciągu w takiej fazie, 

zbiornik pełni funkcję termosu, który 

utrzyma temperaturę wymaganą dla tej 

fazy. Oczywiście nie ma takiego termosu, 

który utrzyma w dłuższym czasie taką 

temperaturę, dlatego zbiornik LNG wypo-

sażony jest w zawór, którym gaz ulatnia 

się w miarę wzrostu temperatury. Zbiorni-

ki LNG utrzymują temperaturę bez straty 

paliwa do 2 tygodni. Jest to wystarczająco 

miczne i praktyczne, bo więcej gazu ziem-

nego w takiej postaci zmieści się w zbiorni-

ku. Aby to zobrazować, wyobraźmy sobie, 

że objętość gazu ziemnego po skropleniu 

zmniejsza się ponad 600-tkrotnie. Paliwo 

LNG jest również bezpieczne. W przypadku 

nieszczelności lub uszkodzenia zbiorni-

ka paliwo to odparowuje i rozrzedza się 

w powietrzu. Nie tworzy mieszanek wybu-

chowych lub palnych. Nie zanieczyszcza 

gleby i wody, ponieważ jest dwukrotnie 

lżejsze, więc utrzymuje się na powierzch-

ni i po prostu odparowuje.

Podsumowując: gaz CNG to gaz ziemny 

w fazie lotnej, a gaz LNG to gaz ziemny 

w fazie ciekłej. 

Gazowy mniej 
skomplikowany ?
Przechodząc do budowy pojazdu, najcie-

kawsze jest to, że konstrukcyjnie pojazd 

jest mniej skomplikowany niż klasyczny 

pojazd ciężarowy zasilany silnikiem 

diesla. Jedynym droższym elementem są 

zbiorniki paliwa. Cała reszta to silnik z za-

płonem iskrowym, czyli silnik taki sam 

jak zasilany benzyną. Pozbawiony jest 

on w stosunku do silnika diesla drogiego 

osprzętu, takiego jak układ oczyszczania 

spalin – katalizatory SCR, filtry cząstek 

stałych, drogi w produkcji układ zasilania 

(wysokociśnieniowe wtryskiwacze, pom-

pa), itd. Sam silnik jest również tańszy 

w produkcji. Zasilanie skonstruowane jest 

jak w klasycznym silniku benzynowych 

z wielopunktowym wtryskiem paliwa. 

Oznacza to, że koszt takiego wtryski-

wacza jest mały, a jego żywotność dużo 

W PRZYPADKU NIESZCZELNOŚCI 
LUB USZKODZENIA ZBIORNIKA 
PALIWO LNG ODPAROWUJE 
I ROZRZEDZA SIĘ W POWIETRZU. 
NIE TWORZY MIESZANEK 
WYBUCHOWYCH LUB PALNYCH. 

„

długo, aby zużyć je zanim zaczęłoby się 

ono ulatniać. Przechowywanie w takiej 

postaci jest bezpieczniejsze niż w postaci 

sprężonego gazu, a także bardziej ekono-
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W TRANSPORCIE DALEKOBIEŻNYM 
KRYTYCZNYM PUNKTEM JEST 
DOSTĘPNOŚĆ PUNKTÓW 
TANKOWANIA GAZU LNG

„

dłuższa niż w obecnie stosowanych kon-

strukcjach diesla. Mimo braku skompliko-

wanych układów oczyszczania, czystość 

spalin jest wyższa niż stanowi obowiązują-

ca norma Euro 6 i przewyższa z nawiązką 

obecne silniki stosowane we flotach 

dalekobieżnych. Wynika to z faktu, jak 

spala się gaz ziemny – produkty spalania 

z definicji są znikome w porównaniu do 

spalania oleju napędowego.  

Wydaje się zatem, że projekt Iveco ma 

duże szanse powodzenia. Oprócz Iveco 

jeszcze Scania ma w ofercie identyczny 

produkt. Volvo ma gaz LNG w ofercie, ale 

jedynie jako ciekawostkę, gdyż instalacja 

LNG jest „dołożona” do silnika diesla. 

Natomiast projekt Iveco i Scanii to 

silnik z napędem iskrowym, bez całego 

kosztownego osprzętu wynikającego 

z konstrukcji diesla. Oprócz tych firm są 

jeszcze inne, np. polski Solbus produkują-

cy autobusy. Ale najbardziej we wdroże-

nie na rynku inwestuje Iveco.

Jeszcze nie takie powszechne
W transporcie dalekobieżnym krytycz-

nym punktem jest dostępność punktów 

tankowania, gdyż zasięg pojazdów zasi-

lanych gazem LNG wynosi około 1600 

km. Stacji takich jest jeszcze bardzo 

mało i dopóki nie powstaną przynaj-

mniej w korytarzach transportowych, to 

dynamika rozwoju takiego napędu będzie 

mała. Stacje powstają w taki sam sposób 

jak zwykłe stacje paliwowe, a gaz LNG 

dowożony jest cysternami. 

Firmy, których korytarze działalności 

pokrywają się z lokalizacjami stacji LNG, mogą 

rozważyć zakup pojazdów takiego typu. Są one 

na dzień dzisiejszy sporo droższe niż klasyczne 

pojazdy ciężarowe, ale koszty paliwa są również 

niższe. Sam pojazd również stanieje, obecna 

wysoka cena jak każdej nowej konstrukcji jest 

wyższa w początkowej fazie wdrożenia.   
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BHP W PRACY KIEROWCY – CZĘŚĆ. 4.

GROŹNY TELEFON!
KAŻDY KIEROWCA, ZANIM PRZYSTĄPI DO PRACY, POWINIEN POSIADAĆ WYMAGANE 

KWALIFIKACJE, A TAKŻE ZAZNAJOMIĆ SIĘ Z PRZEPISAMI I ZASADAMI Z ZAKRESU 

BHP. W PRACY KIEROWCY, CHOĆ TO MOŻE NIEOCZYWISTE, ZAGRAŻAJĄCYM ŻYCIU 

I ZDROWIU CZYNNIKIEM JEST PRZEDMIOT BARDZO ROZPRASZAJĄCY UWAGĘ 

I SKUPIENIE. TO TELEFON KOMÓRKOWY.

TEKST: ZDZISŁAW SKRZYNECKI   ZDJĘCIA :  FOTOLIA.COM

Wypadki samochodowe 
a rozmowa telefoniczna 
Prowadzone badania potwierdzają tezę 

o realnym zagrożeniu, jakie niesie za 

sobą rozmowa przez telefon podczas 

jazdy samochodem. Statystyki policji 

pokazują, że nawet groźba kary i ryzyko 

związane z rozmową przez telefon nie są 

w stanie nas od telefonu oderwać. Roz-

mawiając przez telefon w sposób nieprze-

pisowy, narażamy się na karę pieniężną 

mandatu oraz punkty karne. Największą 

karą są WYPADKI!

Dlaczego używanie telefonu 
komórkowego i zestawu 
głośnomówiącego jest 
niebezpieczne?
Używanie zestawu głośnomówiącego 

w trakcie jazdy autem jest prawie równie 

niebezpieczne, co klasyczna rozmowa 

przez słuchawkę telefonu. Mimo że obie 

ręce kierowca ma na kierownicy, to nie 

koncentruje się on w pełni na tym, co 

dzieje się na drodze. Intensywny ruch 

i prędkość zmieniają naszą sytuację na 

drodze bardzo dynamicznie. Powoduje 

ZDZISŁAW 
SKRZYNECKI 

Specjalista ds. BHP Grupy Omega 
Pilzno, od 28 lat zajmujący się 
zagadnieniami bezpieczeństwa 
i higieny pracy w różnych branżach. 
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to, że od kierowcy wymaga się wysokiej 

koncentracji i skupienia. Każdy moment 

oderwania wzorku od drogi stwarza realne 

zagrożenie.       

Co zrobić, jeśli podczas jazdy 
zadzwoni nam telefon? 
Przede wszystkim pamiętajmy, że nawet 

używając zestawu głośnomówiącego czy 

słuchawkowego rozmowa telefoniczna 

nie pozostanie bez wpływu na naszą jazdę, 

ponieważ rozprasza uwagę.

Jak telefon rozprasza 
kierowcę w trakcie jazdy 
samochodem?
Rozproszenie fizyczne: 
kierowca, odbierając telefon czy wykonując 

połączenie, musi oderwać wzrok od drogi, 

dodatkowo jedną rękę wyłączyć z operowa-

nia samochodem i użyć jej do pracy na telefo-

nie. W konsekwencji będzie miał utrudnioną 

obsługę pojazdu, np. przy zmianie biegów

Rozproszenie wzrokowe: 
W tym przypadku możemy mieć do czynie-

nia z trzema sytuacjami:

Możliwość zasłonięcia drogi przez telefon, 

który jest przyczepiony do szyby.

Gdy przenosimy wzrok na ekran telefonu 

i nie patrzymy na to, co się dzieje na drodze.

Kierowca „patrzy, ale nie widzi”, skupiony 

na rozmowie, ma obniżoną zdolność obser-

wacji i wyłapywania potencjalnych zagrożeń.

Rozproszenie słuchowe: 
kierowca pochłonięty rozmową przenosi 

całą swoją uwagę na narząd słuchu, jedno-

cześnie tracąc możliwość szybkiego rozpo-

znawania zmieniającej się sytuacji drogowej.

Rozproszenie poznawcze: 
kierowca skoncentrowany na obsłudze 

telefonu i rozmowie ma obniżony poziom 

możliwości obsługi pojazdu poprzez niedo-

stateczne skoncentrowanie uwagi i błędy 

w ocenie sytuacji. 

PROWADZONE BADANIA POTWIERDZAJĄ TEZĘ O REALNYM 
ZAGROŻENIU, JAKIE NIESIE ZA SOBĄ ROZMOWA PRZEZ TELEFON 
PODCZAS JAZDY SAMOCHODEM. 
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Techniczne warunki dopuszczenia 

pojazdu do ruchu oraz wartość 

maksymalnego nacisku poszczególnych osi 

na nawierzchnię regulowane są w kodeksie 

drogowym, a także w szeregu ustaw czy roz-

porządzeń krajowych i międzynarodowych. 

Bez zachowania norm związanych z właści-

wym rozmieszczeniem ładunku możemy nie 

tylko naruszyć przepisy, ale także stworzyć 

niebezpieczeństwo na drodze.

PRAWIDŁOWE ROZMIESZCZENIE TOWARÓW W SKRZYNI ŁADUNKOWEJ 

NACZEPY JEST OBOK ZABEZPIECZENIA ŁADUNKU JEDNYM Z KLUCZOWYCH 

ELEMENTÓW GWARANTUJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE LĄDOWYM. 

SPRZYJA RÓWNIEŻ ZMNIEJSZENIU EKSPLOATACJI DRÓG ORAZ POJAZDÓW 

WYKORZYSTYWANYCH DO PRZEWOZU DÓBR.

TEKST: JACEK KLOC   ZDJĘCIA :  AGENCJA AWARE

ROZMIESZCZENIE 
ŁADUNKU

Ustawa – 
Prawo przewozowe: 

Art. 43 „Jeżeli umowa lub 
przepis szczególny nie sta-
nowią inaczej, czynności 
ładunkowe należą odpo-
wiednio do obowiązków 
nadawcy lub odbiorcy.”

Kto odpowiada za 
rozmieszczenie ładunku?
Z zapisów Ustawy – Prawo przewozowe wynika, 

że pomimo wskazania nadawcy i odbiorcy jako 

odpowiedzialnych za wykonanie czynności 

ładunkowych, z tej odpowiedzialności nie są 

zwolnieni przedstawiciele pozostałych ogniw 

łańcucha transportowego. Dlatego choć 

załadunkiem i rozmieszczeniem towaru bardzo 

często zajmują się pracownicy magazynów, to 
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NOWA SERIA TEMATYCZNA 
NA KANALE CPLUSE!

PRZYPOMINAMY, ŻE KANAŁ „CPLUSE OMEGA PILZNO VIDEOBLOG” ZNAJDUJE SIĘ 
POD ADRESEM: YOUTUBE.COM/C/CPLUSEOMEGAPILZNOVIDEOBLOG

fakt ten nie zwalnia przewoźnika – a w tym 

sensie także kierowcy – z odpowiedzialności 

za prawidłowy przebieg całego procesu. 

Ponadto w prawie o ruchu drogowym są 

zapisy, które zabraniają wyjazdu na drogi po-

jazdom stwarzającym niebezpieczeństwo lub 

wpływającym negatywnie na stan nawierzchni.

Wykres ładowania pojazdów
Dla każdego pojazdu przystosowanego do 

transportu towarów istnieje plan rozmieszc-

zenia ładunku, który tworzony jest na 

podstawie jego charakterystyki. Pomaga 

on uniknąć przekroczenia dopuszczalnych 

nacisków osi na nawierzchnię.

W przedstawionym na rysunku zestawie 

ciągnika siodłowego i naczepy maksymalne 

naciski to: 10 t dla osi pojedynczej, 11,5 t 

dla osi napędowej oraz 24 t dla potrójnej osi 

w naczepie. By uniknąć przekroczenia po-

danych wartości, należy zastosować wykres 

ładowania pojazdów.

Czerwona linia na rysunku reprezentuje 

graniczną masę towaru, która nie spowoduje 

przeciążenia żadnej z osi zestawu. Środek 

ciężkości przykładowego, symetrycznego 

ładunku, ważącego 12 t powinien być 

umieszczony w niezaznaczonej na czerwono 

odległości od przedniej ściany naczepy. Nie 

może natomiast znaleźć się blisko burty 

przedniej, bo przeciąży oś napędową ciągnika. 

Umieszczając ładunek z tyłu, sprawilibyśmy 

z kolei, że zbyt duży byłby nacisk potró-

jnej osi naczepy. W przypadku ładunków 

niesymetrycznych nadawca jest zobowiązany 

do wyznaczenia środka ciężkości ładunku 

symbolem krzyża wpisanego w koło.

Więcej podstawowych na temat 

rozmieszczenia ładunku w naczepie można 

znaleźć na kanale CplusE.

Rozmieszczenie to dopiero 
początek
Zasady rozmieszczenia ładunku podle-

gają wielu zmiennym, do których zalicza 

się m.in. masa towaru, sposób jego 

zapakowania, a nawet jego konsystenc-

ja, dlatego też nie sposób przedstawić 

wszystkich aspektów tego zagadnienia 

w krótkim tekście.

Ponadto należy pamiętać, że nasza 

troska o bezpieczeństwo ładunku nie 

może kończyć się na jego rozmieszczeniu. 

Równie ważną, a może nawet ważniejszą 

kwestią jest jego odpowiednie zabezpiec-

zenie i unieruchomienie. Tę problematykę 

prowadzący kanał CplusE będzie poruszał 

w osobnej serii filmów, której pierwszy 

odcinek jest już dostępny do obejrzenia.. 
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DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ 
KIEROWCĄ - AMBASADOREM OMEGI PILZNO? 

OMEGA & MORE

TEKST: PAULINA SUROWIEC – KALEMBA   ZDJĘCIA:  PAULINA SUROWIEC-KALEMBA, AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA  

 Prezes Adam Godawski wręcza statuetkę Kierowcy-Ambasadora Grzegorzowi Buriakowi

Kierowcy - Ambasadorzy cieszą się 

uprzywilejowaną pozycją w społeczności 

truckersów. Mają ogromny wpływ na grupę spo-

łeczną, którą tworzą– czasami przez wiele lat, 

a zdarza się, że i przez całe swoje zawodowe ży-

cie. Jednak otrzymanie tak zaszczytnego tytułu 

poprzedzone jest działaniami, które wynikają 

z podejścia do tej pracy jako pasji i hobby. To 

dzięki takim właśnie przykładnym Kierowcom, 

ich dobrych postawach, wysokiej kulturze jazdy, 

merytorycznym wskazówkom i argumentom, 

potwierdzonymi latami doświadczeń, zawód 

kierowcy tira jest wciąż na topie. Młodzi adepci 

sztuki transportu, którzy dopiero wchodzą 

w jakże pasjonujący świat zawodowego kierow-

cy tira, dzięki wyróżnionym starszym kolegom 

po fachu mają od kogo czerpać bardzo dobre 

praktyki. Wzorując się na godnych przykładach 

do naśladowania, mogą uczyć się tego zawodu 

od najlepszej strony. 

Omega Pilzno, doceniając lojalność, za-

angażowanie i oddanie swoich pracowników, 

najbardziej doświadczonych i wytrwałych 

w tym zawodzie Kierowców honoruje jubile-

uszowymi firmowymi statuetkami, nadając 

tytuł Kierowcy-Ambasadora Omegi Pilzno. 

  Od lewej: Kierowca - Ambasador Jacek Srebro, Kierowniczka 
Działu Sadza Maria Pietrzyk, Prezes Adam Godawski

  Od lewej: Prezes Adam Godawski, Kierowca - Ambasador 
Leszek Bryg, Kierownik Działu Hakówki Paweł Wojnarowski

  Od lewej: Prezes Adam Godawski, Kierowca - 
Ambasador Marek Kuczka, Kierownik Działu Hakówki 
Paweł Wojnarowski

Przyznanie tego tytułu, potwierdzone otrzy-

maniem statuetki, jest dużym wyróżnieniem. 

Firma, przyznając ten tytuł wybranym kierow-

com, jest dumna, że ma w swoich szeregach 

tak oddanych pracowników, którzy rzetelnie 

i z pełnym zaangażowaniem wykonują swoją 

pracę, dając wzorowy przykład innym, mając 

na uwadze również dobro firmy. Grono Kie-

rowców-Ambasadorów Omegi Pilzno cały czas 

się powiększa. Gratulujemy Panom, którzy 

otrzymali już swoje zasłużone statuetki i mogą 

cieszyć się zaszczytnym tytułem Kierowcy-

-Ambasadora Omegi Pilzno. Nominowanych 

kierowców do tego tytułu będziemy indywidu-

alnie zapraszać na uroczyste nadanie tytułu 

i wręczanie statuetki.    

STREFA KIEROWCY4 0  
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TEKST I ZDJĘCIA:  PAULINA SUROWIEC-KALEMBA  

W czerwcu w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów PP 

PKS Rzeszów zostały rozlosowane pierwsze nagrody 

w konkursie dla Stałych Klientów. Warunkiem udziału w loso-

waniu nagrody głównej – vouchera o wartości 650 zł na pobyt 

w hotelu Arłamów – jest wypełnienie wszystkich 9 pól w Kar-

cie Stałego Klienta, którą można otrzymać już po pierwszym 

dokonanym przeglądzie pojazdu. 

VOUCHERY 
DO HOTELU 
ARŁAMÓW 
JESZCZE DO ZDOBYCIA!

Klient, który otrzymał pierwszy voucher, był bar-

dzo zadowolony z tej nagrody. Tym bardziej, że w tym 

samym czasie w obiekcie w samym środku Biesz-

czadów zgrupowanie miała reprezentacja polskich 

piłkarzy. 

Dla wszystkich innych klientów uczestniczących 

w konkursie Stacja Diagnostyczna także przygotowała 

upominki. Żaden z konkursowiczów z losowania nie 

wyszedł z pustymi rękami. 

Konkurs dla posiadaczy Kart Stałego Klienta Okrę-

gowej Stacji Kontroli Pojazdów na bazie PP PKS Rzeszów 

nadal trwa, a już niedługo kolejne losowanie nagrody 

głównej - vouchera o wartości 650 zł na pobyt w Arłamo-

wie. Zapraszamy wszystkich Klientów Stacji Diagno-

stycznej do poznania szczegółów i udziału w konkursie. 

WYDARZENIA  4 1
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Wielki  wydał dokument, na mocy któ-

rego, po 26 latach od założenia osady, Pilzno 

uzyskało prawa miejskie. Po tej dacie w Pilznie 

nastąpił dynamiczny rozwój: wytyczono rynek, 

przywieziony przez kolonistów na wzór państw 

zachodnich, budowano warsztaty prężnie 

rozwijające przemysł w mieście, a co ważne 

– zaczęto zajmować się handlem miejskim. 

W niedługim czasie miasto stało się głównym 

ośrodkiem w regionie. Ci mieszkańcy, którzy 

historię miasta znają, wiedzą, że na przełomie 

XV i XVI wieku przez Pilzno przebiegał szlak 

DNI PILZNA 
LOKALNE ŚWIĘTO MIASTA

W DNIACH 9 I 10 CZERWCA 2018 ROKU MIELIŚMY 

KOLEJNY RAZ MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W ŚWIĘCIE 

MIASTA, JAKIMI SĄ DNI PILZNA. JAK CO ROKU 

MIESZKAŃCY SPOTKALI SIĘ NA RYNKU STAREGO MIASTA, 

ABY CAŁYMI RODZINAMI, WSPÓLNIE Z SĄSIADAMI 

ŚWIĘTOWAĆ NADANIE MIASTU PRAW MIEJSKICH.

TEKST: PAULINA SUROWIEC-KALEMBA    
ZDJĘCIA :  PAULINA SUROWIEC-KALEMBA,  ARCH. URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE.

węgierski, którego miasto było głównym 

ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym, 

a pilźnieńscy kupcy sprzedawali swoje towary 

w tak ważnych miastach jak Kraków, San-

domierz, Lwów czy Wrocław. Rzemieślnicy 

zrzeszeni byli w cechy. W 1581, według spisu 

rzemieślników, mieszkało w Pilźnie aż 60 ta-

kich mistrzów. Między innymi dlatego obecnie  

w pierwszym dniu Dni Pilzna, w sobotę, mamy 

okazję podziwiać wystawy prac rękodziel-

niczych, a także możemy takie rękodzieła 

kupić w formie ozdób do mieszkań, kwiatów 

lub bukietów z krepiny, haftowanych muliną 

obrazów czy ręcznie dekorowanych przed-

miotów i akcesoriów domowych, szczególnie 

kuchennych. Na scenie Rynku występują zaś 

lokalne zespoły  kulturowo związane z Pilznem. 

Drugiego dnia, w niedzielę, odbywa się 

zlot zabytkowych i militarnych pojazdów pod 

hasłem „Wehikuł czasu”. Z roku na rok cieszy 

się on coraz większą popularnością. Tradycyj-

nie już najciekawsze pojazdy są nagradzane 

w kilku kategoriach, m.in.: najpiękniejszy 

rower, najpiękniejszy motocykl, najpiękniejszy 

samochód czy – nowa w tym roku kategoria 

– pojazd militarny. Omega Pilzno od początku 

patronuje konkursowi. Laureaci odebrali na 

scenie z rąk organizatorów i sponsorów kon-

kursu statuetki i gratulacje. W imieniu Omegi 

Pilzno Prezes Mariusz Godawski, którego jedną 

z pasji jest zabytkowa motoryzacja, wręczył 

zwycięzcom pakiet nagród ufundowany spe-

cjalnie na tę okazję. Na zakończenie drugiego 

dnia odbyły się koncerty Andrzeja Cierniew-

skiego oraz Don Vasyla.  

WYDARZENIA4 2  
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W POŁOWIE CZERWCA ŚWIĘTOWALIŚMY 20-LECIE 

ARMATORA MSC POLAND. OD 2008 ROKU DO DZISIAJ 

NASZA WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE TRANSPORTU 

MORSKIEGO TRWA NIEPRZERWANIE.

TEKST: PAULINA SUROWIEC-KALEMBA   ZDJĘCIA: ARCHIWUM OMEGA PILZNO

JUBILEUSZ 
20-LECIA FIRMY 
MSC POLAND

MSC jest światowym liderem w globalnym 

transporcie kontenerowym oraz firmą oferującą 

globalną usługę z lokalną wiedzą. MSC zapewnia również 

zintegrowaną sieć transportów drogowych, kolejowych 

i morskich, która rozciąga się na całym świecie. Obydwie 

firmy poprzez lata doświadczeń zapewniają profesjonalne 

usługi dostosowane do konkretnych potrzeb kontrahen-

tów – rozwijamy się w różnych obszarach, zadowalając 

swoich najbardziej wymagających klientów. Jubileuszowe 

uroczystości MSC Poland odbyły się w Gdyni. Omegę Pilz-

no reprezentowali Prezes Adam Godawski oraz Dyrektor 

Logistyki Morskiej Grzegorz Kucharski, którzy przekazali 

na ręce Dyrektorów MSC Poland, Mikołaja Osińskiego 

i Jerzego Centerowskiego, jubileuszowy prezent – ręcznie 

malowany obraz ukazujący kontener MSC oraz samochód 

Omegi Pilzno w porcie. Obraz symbolizuje naszą wielolet-

nią owocną współpracę.  

WYDARZENIA  4 3
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STREFA MAGAZYNIERA

WÓZEK SYSTEMOWY 
OCZAMI KOBIETY

4 4  

JEDNYM Z NAJCIEKAWSZYCH WÓZKÓW SYSTEMOWYCH WE FLOCIE MAGAZYNOWEJ OMEGI PILZNO 

JEST Z PEWNOŚCIĄ STILL MX-X. Z INFORMACJI OD PRODUCENTA WIEMY, ŻE BYLIŚMY PIERWSZĄ 

FIRMĄ W EUROPIE, KTÓRA WYPOSAŻYŁA SWOJE MAGAZYNY W TAKIE POJAZDY. KIEDY JE PIERWSZY 

RAZ ZOBACZYŁAM, STAŁAM JAK ZACZAROWANA. W CZYM ZATEM TKWI MAGIA TYCH WÓZKÓW?

TEKST: ADRIANA TRZEŚNIOWSKA   ZDJĘCIE: PIOTR KORDYŚ

P racę w Omedze Pilzno rozpoczęłam 

niedawno. Jednym z elementów całego 

procesu adaptacji nowego pracownika, w któ-

rym uczestniczyłam, było poznanie bogatego 

zakresu usług, jakie świadczy firma, a także 

wizyta w oddziałach firmy, między innymi 

w parku logistycznym.

Największe wrażenie zrobił na mnie 

magazyn w Podgrodziu. Ogromna przestrzeń 

magazynowa zachwyciła mnie już po samym 

przekroczeniu progu. Stalowe konstrukcje 

regałów wydawały się nie kończyć. Na 

regałach mnóstwo różnorodnych towarów. 

Urzekł mnie ten widok. 

Naraz na magazynowej ścieżce pojawiła 

się dziwna maszyna. Zaczęłam podpytywać 

o nią lidera zmianowego. Dowiedziałam się, że 

jest to najciekawszy w jego odczuciu nabytek 

naszej firmy – wózek systemowy do komple-

tacji marki STILL, dokładnie MX-X. Mnie to 

jednak nie wystarczyło, chciałam szczegółów. 

Okazało się, jak już wspominałam, że byliśmy 

pierwszą firmą w Europie, która wprowadziła 

tak innowacyjny sprzęt do swojego magazynu. 

Dzięki temu staliśmy się magazynem mode-

lowym, do którego przyjeżdżają chętni do 

zakupu tego wózka, aby obejrzeć jego pracę.

Na wysokości
Fakt, że ma on możliwość podnoszenia palet 

na wysokość 18 metrów, co idealnie sprawdza 

się w naszym równie wysokim magazynie, już 

robi wrażenie. Jednak okazuje się, że na wy-

sokość 16 metrów wznoszą się nie tylko widły, 

ale cała kabina (profesjonalnie zwana karetką) 

wraz z operatorem, a to nie jest typowe roz-

wiązanie. Umożliwia optymalne, precyzyjne 

operowanie paletą z ładunkiem z poziomu 

kabiny, co jest niebagatelne przy pracy na 

takiej wysokości. Dla niektórych to również 

z pewnością zastrzyk adrenaliny. Na takiej 

wysokości widoki są naprawdę imponujące. 

Sam ruch kabiny dla takiego laika jak ja 

jest zjawiskiem spektakularnym. Wjeżdża ona 

na wysokość niczym winda po dwóch suwni-

cach rozkładanych teleskopowo. Sam zjazd na 

moje oko wyglądał, mówiąc obrazowo, jakby 

kabina „schodziła” po schodkach. Warto 

zobaczyć to na żywo.

Szybki kolos
Biorąc pod uwagę wymiary, a co za tym idzie 

ciężar używanego przez nas wózka, prędkość, 

jaką osiąga jest również dość duża – 14 km/h 

pozwala na efektywniejszą i wydajniejszą 

pracę. Musimy jednak wiedzieć, że w rega-

łach wózek jeździ 10 km/h, ponieważ jest 

prowadzony indukcyjnie, czyli po specjalnych 

pętlach. Dla mnie jako kobiety to po prostu 

specjalne tory. Pozwala to na bezpieczniejszą 

jazdę. Ponadto wózek jest niesamowicie czuły. 

Towar znajdujący się na regałach nie może 

wystawać poza półkę, gdyż wózek automatycz-

nie się zatrzyma. Przeszkodą dla niego może 

być nawet kawałek folii. Zatem, jeżeli na jego 

drodze pojawi się człowiek, może czuć się 

bezpiecznie – wózek na pewno zareaguje. 

Ważny komfort 
Zaciekawiła mnie też sama kabina w MX-X. Ma 

ona dość sporą przestrzeń dla operatora, co 

daje komfort pracy. Równie ważne, jak nie 

najważniejsze, jest pole widzenia. Biorąc pod 

uwagę wózek firmy STILL, okno przednie 

jest tak duże, że widać wszystko, co dzieje się 

z paletą osadzoną na widłach podczas pobie-

rania, jak i odkładania ładunku na regałach. 

Operator ma w tym przypadku ułatwione 

zadanie podczas wykonywania tych jakże 

precyzyjnych zajęć. Elementy sterowania są 

rozmieszczone tak dobrze, że korzystanie 

z nich staje się niemal intuicyjne. Dzięki temu 

praca jest wydajniejsza. 

Co natomiast rzuciło mi się w oczy? 

Radio grające hity muzyczne słuchane przez 

operatorów. Można by powiedzieć – umilenie 

pracy. Jednak w tej kwestii nie chodzi jedynie 

o przyjemność. Radio tak zainstalowane jest 

bezpieczniejszym wyjściem, gdyż operatorom 

nie wolno słuchać muzyki przez słuchawki, 

ponieważ mają wtedy zaburzoną uwagę na to, 

co się dzieje dookoła nich. 

Indywidualizm
Wózki do kompletacji STILL MX-X mogą być 

indywidualnie konfigurowane, z czego oczywi-

ście skorzystała również nasza firma. 

Ciekawostką dla mnie było również to, że 

operatorzy pracujący na tego typu wózkach 

muszą raz w roku przechodzić szkolenia 

z zakresu ewakuacji z wózka (np. na wypadek 

pożaru lub awarii), a na każdym wózku 

powinien znajdować się zestaw ratunkowy do 

ewakuacji. Nasz ma nawet specjalny system 

awaryjnego opuszczania na linie. 

Teraz już rozumiem, czemu ten wózek robi 

takie wrażenie, nie tylko na tych, którzy widzą 

go po raz pierwszy. 
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PODNOSI ŁADUNEK 
Z PRĘDKOŚCIĄ 0,6 M/S

OSIĄGA NAJWYŻSZE 
WYDAJNOŚCI PRZEŁADUNKOWE 

W KAŻDYM MAGAZYNIE 
Z WĄSKIMI KORYTARZAMI

HAMOWANIE WYMUSZANE 
NA KOŃCU KORYTARZA

STABILIZACJA ŁADUNKU 
PODCZAS RUCHU O 5% ZWIĘKSZA 
WYDAJNOŚĆ PRZY ODKŁADANIU 
I POBIERANIU PALET

CZUJNIK OBECNOŚCI 
OBU DŁONI NA 
PANELU STEROWANIA

PONAD 98% MATERIAŁÓW 
UŻYTYCH DO PRODUKCJI 
MOŻE ZOSTAĆ PODDANYCH 
RECYKLINGOWI

MAKSYMALNIE 
JEDNORAZOWO MOŻE 
PODNIEŚĆ ŁADUNEK 
O WADZE DO 1500 KG

MASA WÓZKA WAHA SIĘ OD 
8,5 TONY DO PONAD 11 TON 

W ZALEŻNOŚCI OD WERSJI 
I KONFIGURACJI
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ZAKOŃCZYLIŚMY BUDOWĘ NOWEJ SIEDZIBY NASZEGO 

AUTORYZOWANEGO DEALERA I SERWISU STC IVECO. PRACE 

TRWAŁY OD LIPCA 2017 R. MAMY NADZIEJĘ, ŻE OD TERAZ 

KLIENCI BĘDĄ CHWALIĆ NIE TYLKO JAKOŚĆ OBSŁUGI, ALE 

TAKŻE WARUNKI, W JAKICH BĘDZIEMY ICH PRZYJMOWAĆ.

ZDJĘCIA: AGENCJA AWARE

ZOBACZCIE, 
JAK POWSTAŁA 
NOWA SIEDZIBA 
STC IVECO

FOTORELACJA4 6



OMEGA & MORE

4 7FOTORELACJA



OMEGA & MORE

4 84 8 FOTORELACJA



OMEGA & MORE

4 9FOTORELACJA



OMEGA & MORE

5 05 0 FOTORELACJA



OMEGA & MORE

51FOTORELACJA



OMEGA & MORE

JUŻ OD WRZEŚNIA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW 

GRUPY OMEGA PILZNO ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

W AKCJI RABATOWEJ. 

TEKST: PAULINA SUROWIEC-KALEMBA    ZDJĘCIA: ARCH. HOTEL ARŁAMÓW
GRAFIKA: ADRIANA TRZEŚNIOWSKA 

K ażdy pracownik Grupy Omega Pilzno 

podczas pierwszej realizowanej usłu-

gi przeglądu pojazdu na stacji diagnostycz-

nej lub tankowania na stacji paliw należącej 

do Grupy Omega Pilzno może poprosić 

o Kartę Klienta dla Pracownika. Będzie ona 

upoważniać do odebrania Bonu Rabatowe-

go i do losowania nagrody głównej w postaci 

Vouchera na pobyt w Hotelu Arłamów 

w samym sercu Bieszczad.

Karta Klienta dla Pracownika 
Na karcie znajduje się 8 pól do wypełnienia 

(2 z usługi przeglądu pojazdu i 6 z tanko-

wania). Po zrealizowaniu wszystkich pól 

w okresie maksymalnie 6 miesięcy od 

wykonania pierwszej usługi Pracownik 

może wybrać w placówkach stacji paliw lub 

stacji diagnostycznych Grupy Omega Pilzno 

Bon Rabatowy na wybraną usługę z listy 

Partnerów Akcji. Listę Partnerów oraz 

szczegółowe warunki uczestnictwa w Akcji 

rabatowej  określa Regulamin dostępny 

w naszych placówkach. 

Zachęcamy wszystkich pracowników 

do korzystania z naszych firmowych Stacji 

Diagnostycznych oraz Stacji Paliw.  

AKCJA5 2  

  Główną nagrodą do wylosowania będzie voucher na pobyt w Hotelu Arłamów.

ZAPRASZAMY DO 
UDZIAŁU W AKCJI RABATOWEJ

  Główną nagrodą do wylosowania będzie voucher na pobyt w Hotelu Arłamów.
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Weź udział 
w akcji rabatowej 

Odbierajcie Bony rabatowe 

Wygrajcie nagrodę główną 

voucher na pobyt 
w hotelu Arłamów

 

Pracownicy korzystajcie z naszych stacji 
diagnostycznych i stacji paliw

Program lojalnościowy 
dla pracowników 

Grupy Omega Pilzno

Szczegóły programu lojalnościowego 
w regulaminie dostępnym na naszych 

stacjach paliw i diagnostykach
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„DNIÓWKA” 
ZAWODOWEGO 
KIEROWCY

TEKST: PAULINA SUROWIEC-KALEMBA   ZDJĘCIA :  FOTOLIA.COM

Dla tych, którzy korzystają ze swoich 

pojazdów amatorsko, zawód kierowcy 

ciężarówki wydaje się bardzo ciekawą przy-

godą. Wysoko się siedzi, patrząc na wszyst-

kich z góry, jeździ, zwiedza i odpoczywa. To 

są mity, niemające nic wspólnego z realną 

pracą zawodowych kierowców. W rzeczy-

wistości bywa i tak, że kierowca podczas 

jednej „dniówki” wypracowuje jednorazowo 

tyle godzin, ile pracownik biurowy przez 

ponad 2,5 dnia. Jeżeli byłoby tak, że czas 

pracy kierowcy kończyłby się już po 8 godzin-

ach, praktycznie nie mógłby się odbyć żaden 

transport towarów na znaczne odległości lub 

koszty transportu znacznie wzrosłyby na tyle, 

że przestałoby to być opłacalne.

Ile trwa „dniówka” kierowcy?
O ile na przykład pracownik biurowy 

zazwyczaj ma stałe godziny pracy i swoją 

pracę kończy po 8 godzinach, to w przypad-

ku zawodowego kierowcy wygląda to nieco 

inaczej. Czas pracy kierowców regulowany jest 

ma prawo prowadzić pojazd maksymalnie 10 

godzin. Aby to bardziej zobrazować, przedsta-

wiamy dwa przykłady.

Przykład 1. 
Kierowca stawia się w pracy o godzinie 5:00 

i od tego momentu zaczyna się czas jego pracy. 

Dalej kierowca pobiera niezbędne dokumenty, 

weryfikuje je, wykonuje obsługę codzienną, co 

zająć może nawet godzinę czasu (lub więcej). 

Wyjeżdża z bazy na przykład o godzinie 

6:15 – czas jego pracy do tej pory wyniósł już 

75 minut i to niezależnie od tego, że pojazdu 

jeszcze nie prowadził. Kierowca jedzie do 

spedycji, co zajmuje mu kolejne 2 godziny 

i tam oczekuje na załadunek na przykład 

1 godzinę i 45 minut. Czas oczekiwania na 

załadunek kierowca zaznacza na tachografie 

jako pauzę (kierowca znał godzinę załadunku, 

w czasie oczekiwania na załadunek nie wyko-

nywał żadnej pracy). 

Jest godzina 10:00. Od momentu rozpoczę-

cia cyklu dobowego mija 5 godzin, ale dopiero 

2 godziny czasu prowadzenia pojazdu. O godz-

inie 10:00 kierowca wyrusza w trasę. Może 

jechać bez przerwy nie więcej niż 4,5 godziny, 

a następnie musi zrobić przerwę nie krótszą 

niż 45 minut. Kierowca czeka jednak nieco 

dłużej i rusza po upływie 60 minut. Po przerwie 

kierowca kontynuuje jazdę i po kolejnych 2 

godzinach dojeżdża do celu. Tu czeka na rozła-

5 45 4 TRANSPORT WIEDZY

zupełnie innymi przepisami, a związane jest to 

ze specyfiką tej profesji. Jeżeli transport wyko-

nywany jest przez jednego kierowcę (obsada 

pojedyncza), wówczas obowiązująca norma 

czasu pracy może wynieść aż 15 godzin.

Skąd się te godziny biorą?
Kierowca w każdej dobie (cyklu pracy) musi 

wykorzystać czas na odpoczynek trwający 

nie mniej niż 9 godzin (odpoczynek dobowy 

skrócony) lub co najmniej 11 godzin (przy 

regularnym dobowym odpoczynku). Biorąc 

pod uwagę odpoczynek 9-godzinny, od 

24 godzin odejmujemy tę wartość (czyli 

czas odpoczynku), co daje nam w sumie aż 

15-godzinny czas pracy. Co ważne – czas pracy 

trwający 15 godzin nie może być przeznaczony 

w całości na prowadzenie pojazdu, ponieważ 

w tym zakresie także są limity uwarunkowane 

prawnie. Prowadzenie pojazdu podczas jed-

nego cyklu pracy może wynosić maksymalnie 

9 godzin. Od tej reguły jest wyjątek: maksy-

malnie dwukrotnie w ciągu tygodnia kierowca 
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dunek, który trwa około 2,5 godziny. W tym 

czasie przez 2 godziny kierowca ma pauzę, 

a przez 30 minut wykonuje „inną pracę”.

Jest godzina 20:00, a więc mija około 

15 godzin od chwili rozpoczęcia pracy. 

Pomimo tego, że kierowca nie wyko-

rzystał pełnych 9 godzin na jazdę – nie 

może ruszyć w drogę powrotną, ponieważ 

wykorzystał w tym cyklu dobowym cały 

dopuszczalny czas pracy. Teraz musi udać 

się na odpoczynek co najmniej 9-godz-

inny (odpoczynek skrócony może być 

wykorzystany nie więcej niż trzykrotnie 

pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi) do 

hotelu. Odpoczynek taki może być wyko-

rzystany także w pojeździe, o ile posiada 

on specjalnie do tego celu przeznaczone 

miejsce do spania. 

Przykład 2. 
Kierowca autobusu stawia się w pracy o g. 

3:00. Po wykonaniu niezbędnych czynności 

(wliczanych do czasu pracy) o godzinie 3:30 

CO WAŻNE – CZAS PRACY TRWAJĄCY 15 

GODZIN NIE MOŻE BYĆ PRZEZNACZONY 

W CAŁOŚCI NA PROWADZENIE POJAZDU, 

PONIEWAŻ W TYM ZAKRESIE TAKŻE SĄ 

LIMITY UWARUNKOWANE PRAWNIE.

„ 5 5TRANSPORT WIEDZY

rozpoczyna jazdę. Jedzie bez przerwy 4,5 

godziny, po czym realizuje 45-minutową 

przerwę. Następnie kontynuuje jazdę ponown-

ie przez 4,5 godziny i ponownie realizuje 

przerwę 45-minutową. Pozostała mu jeszcze 

jedna, dwukrotnie w ciągu tygodnia kalendar-

zowego,  dopuszczalna godzina jazdy, którą 

także wykorzystuje. Zatem podsumowując: 

czas prowadzenia pojazdu wyniósł w sumie 

10 godzin, zaś czas pracy od chwili stawie-

nia się w pracy – 12 godzin.  Formalnie do 

15-godzinnego limitu czasu pracy kierowcy 

pozostały jeszcze 3 godziny. Nie można jednak 

kontynuować prowadzenia pojazdu, ponieważ 

już wykorzystał 10 godzin czasu prowadzenia 

pojazdu, czyli największy dopuszczalny limit. 

Jedyne co może zrobić, to wykonać inne prace 

przy pojeździe lub udać się na odpoczynek 

dobowy 9- lub 11-godzinny.   

Do zobrazowania czasu pracy, jazdy 

i odpoczynku kierowcy oraz prostszej ich 

kalkulacji, przedstawiamy czytelne wykresy. 
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FELIETON

UPŁYWA LATO, DLA JEDNYCH UPALNE I LENIWE, DLA INNYCH DESZCZOWE I PRACOWITE. KONFIGURACJI 

POGODY I WAKACYJNYCH AKTYWNOŚCI JEST NIESKOŃCZENIE WIELE. JEDNO, CO NAS ŁĄCZY 

(WYKLUCZAJĄC SAMOTNIKÓW Z WYBORU), TO ODŚWIEŻANIE I ZAWIERANIE NOWYCH PRZYJAŹNI.

TEKST: MAGDALENA DARAŻ-GOGÓŁ 

OMEGA & MORE

MAGDALENA 
DARAŻ-GOGÓŁ 

Master Coach ICI, Team 
Coach Trener Biznesu, Trener 
Komunikacji Interpersonalnej, 
Praktyk NLP, Trener 
Transforming Communication™
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2)kryjąc się za śmietnikami lub wbiegając do 

piwnic, bawiąc się w sklep – zamiast pieniędzy 

z pomocą pojawiały się liście drzew. Koce 

pod oknami, gdzie pełno dzieci, smak bułki 

z masłem i głośne śmiechy na trzepaku. Takie 

wspomnienia mam, kiedy myślę o przyjaźni 

spod bloku. 

Ważny etap, który wpłynął na moje myśle-

nie o przyjaźni, to czasy harcerstwa. Zbiórki, 

obozy nocne, warty, ale przede wszystkim za-

sady, czyli jak możemy pomagać sobie i innym 

w codziennym życiu i trudnych chwilach. No 

i nie sposób nie wspomnieć o szkole. To czas 

wszystkich możliwych emocji, pięknych i dra-

Przyjaźń według Słownika języka polskiego 

PWN to: „Bliskie, serdeczne stosunki 

z kimś oparte na wzajemnej życzliwości 

i zaufaniu”. Niezależnie od wieku, statusu czy 

finansów większość z nas pamięta wakacje 

okraszone szalonymi przygodami spędzanymi 

w gronie przyjaciół. 

W moim życiu, jak daleko sięgnę pamięcią, 

jest pełno historii, od czasów, kiedy jako dziew-

czynka w podstawówce uciekałam z kolegami 

przed groźnym psem i krzyczącym panem 

z sadu, z kieszeniami pełnymi papierówek, po 

ostatnią niedzielę na tarasie z moją przyjaciół-

ką Ewą. Kiedyś uwielbiałam zabawy w berka, 
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FELIETON

LUDZIE CZASAMI DZIWIĄ 
SIĘ, JAK MOŻNA MIEĆ TYLU 
PRZYJACIÓŁ, A JA MYŚLĘ, 
ŻE TO ODWAGA DO BYCIA 
PRAWDZIWYM I WPUSZCZENIA 
DO SWOJEGO ŚWIATA INNYCH.

„
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matycznych relacji, pierwszych miłości, zazdro-

snych koleżanek, ale też tej jedynej przyjaźni, 

która trwa do dziś. Obserwuję obecnie dzieci 

swoje oraz znajomych i, pomimo upływających 

lat, widzę te same historie. Co prawda nie prze-

syłają sobie liścików pod ławką ani po sznurku, 

bo świat dał nam nowoczesne komunikatory, 

ale treść dotyczy tych samych sytuacji. „Gdzie 

wychodzimy?” „Kto idzie?” „U kogo można się 

spotkać?” Przyjaźń jest ponadczasowa, pozba-

wiona oceny i jakichkolwiek ograniczeń. Mamy 

też polskie przysłowie, które mówi, że przyja-

ciół poznaje się w biedzie. Ja z racji mojej pracy 

i ciągłego przemieszczania się poznaję masę 
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ludzi. Opowiadają mi swoje historie, często 

bardzo osobiste i każda ze stron ma nieodparte 

poczucie, że to jak rozmowa dwójki przyjaciół, 

którzy sobie ufają. Bardzo szybko klienci stają 

się bliskimi mi osobami, a ja im. 

W styczniu 2017 roku miałam pożar domu. 

Wszyscy wyszli z tego cało, ale dom był w kata-

strofalnym stanie. Trudno opisać, co czuje czło-

wiek, kiedy podjeżdża pod dom (chwała Panu, 

że dowiozła mnie tam Ania z firmy) i widzi go 

w ogniu. Do tego wszystkiego kilka straży po-

żarnych, pogotowie ratunkowe i ta świadomość, 

że w środku były moje dzieci i psy. Po kilku 

dniach, śpiąc w pokoju syna mojej siostry Ani, 

najwytrwalszej przyjaciółki, zbierałam myśli, od 

czego zacząć. Wtedy z całej Polski zaczęli pisać 

ludzie, dzwonić z chęcią niesienia pomocy pod 

każdą postacią. Jedni byli na miejscu, pomagali 

wynosić spalone rzeczy i ratować, co się dało, 

inni wysyłali, co kto mógł, aby mieć poczucie, 

że w tych trudnych chwilach są ze mną. To było 

bardzo mocne doświadczenie.  

Ludzie czasami dziwią się, jak można mieć 

tylu przyjaciół, a ja myślę, że to odwaga do bycia 

prawdziwym i wpuszczenia do swojego świata 

innych. Mam ogromne szczęście pracować 

z przyjaciółmi, mam przyjaciół wśród najbliż-

szych. Jest we mnie gotowość do poznawania 

cudownych ludzi. Wierzę, że przyjaźń pomaga 

nam osiągać cele, przenosić góry i odczuwać 

głębokie szczęście. 

Pomyśl, jak wyglądają Twoje relacje? Jak 

to było za czasów Twojego dzieciństwa, kiedy 

przyjaciele byli integralną częścią Twojego dnia? 

Co możesz zrobić, aby zadbać o te relacje dziś, 

dając piękny przykład swoim dzieciom i znajo-

mym. Kiedy człowiek funkcjonuje w poczuciu 

szczęścia oraz dbałości o innych, to wyzwania za-

równo zawodowe, jak i osobiste są dużo prostsze 

do realizacji. Czego wszystkim życzę.   Autorka artykułu Magdalena Daraż-Gogół (od lewej) z przyjaciółką Ewą Walas –Kaźmierczak.
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NIEWIELE OSÓB WIE, O CZY MARZY MAGDALENA KĘDZIOR, SEKRETARKA I ASYSTENTKA 

ZARZĄDU FIRMY OMEGA PILZNO. NA CO DZIEŃ MIŁA, OTWARTA DZIEWCZYNA, WITAJĄCA 

UŚMIECHEM GOŚCI WCHODZĄCYCH DO BIURA ZARZĄDU. PO PRACY JEDNAK WKRACZA 

W SWÓJ ŚWIAT – MARZEŃ O PODNIEBNYCH PODBOJACH, O SZYBOWANIU JAK PTAK, O LOCIE 

KU WOLNOŚCI, MARZEŃ, KTÓRE ZACZĘŁA SPEŁNIAĆ. 

ROZMAWIAŁA:  AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA    ZDJĘCIA: NAMYSŁAW TOMAKA, ARCH. PRYWATNE MAGDALENY KĘDZIOR

6 0  

Z GŁOWĄ 
W CHMURACH
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Kiedy uświadomiłaś sobie, że kochasz latać?
Uświadomiłam sobie, że to miłość, stosunkowo niedaw-

no. Widzę siebie w pamięci od bardzo młodych lat, jak 

patrzę z uśmiechem w niebo. Zawsze coś w podniebnej 

przestrzeni było dla mnie fascynującego. Praktycznie 

w każdej formie latania dostrzegałam niesamowitą 

przyjemność. Uwielbiałam obserwować samoloty, heli-

koptery, szybowce i również paralotnie latające letnimi 

wieczorami w pobliżu mojego miasta. Nawet niekonwen-

cjonalne formy takie jak wingsuiting (sport, w którym 

skoczek ubrany w specjalny kombinezon wyskakuje np. 

z samolotu, następnie szybuje, a lot kończy się otwar-

ciem spadochronu i bezpiecznym lądowaniem), które 

większości ludzi kojarzą się z totalnym szaleństwem, dla 

mnie są niebywale interesujące.

Jak pielęgnowałaś i rozwijałaś tę swoją 
pasję latania?
Kiedy tylko zaciekawiła mnie jakaś forma latania, czy to 

z obserwacji, czy później przez wymianę wzajemnych 

doświadczeń, starałam się jak najbardziej zgłębić temat 

i poszukiwać informacji. Szukałam fachowej literatury, 

ale nie ukrywam, że największym źródłem wiadomości 

z każdej dziedziny jest dla mnie Internet. Autorzy różne-

go rodzaju blogów, których inspiracją jest własna pasja, 

są w swych wpisach, relacjach lub wskazówkach bardzo 

naturalni i autentyczni, co ułatwia odbiór i jeszcze 

bardziej pozytywnie nakręca. Moją ulubioną formą są 

videoblogi i nagrania lotów ze sportowych kamerek. Na 

całe szczęście ludzie lubią dzielić się swoimi wspaniały-

mi doświadczeniami. Dzięki temu można prawie że na 

swojej skórze poczuć doznania płynące z lotu.

Wybrałaś jednak szybownictwo, a pierwszy lot 
dostałaś w prezencie.
Szybownictwo pojawiło się w moim życiu dosyć 

spontanicznie i niespodziewanie. Pamiętam, że 

jakieś 3 lata temu w okresie wakacyjnym pływałam 

z przyjacielem materacem po jeziorze. Zawsze wtedy 

patrzyłam na niebo i chmury. W pewnej chwili zoba-

czyłam bardzo wysoko wolno poruszający się szybo-

wiec. Dryfował w chmurach niczym ptak. Pomyśla-

łam wtedy: „To chyba musi być najcudowniejsze 

uczucie na świecie!”. Totalna wolność, niezmierzo-

na, nieograniczona przestrzeń i lekki szum wiatru. 

Zaczęliśmy o tym rozmawiać i wtedy określiłam to 

jako marzenie do jak najszybszego spełnienia.

Miałam ogromne szczęście, ponieważ osoba, z któ-

rą o tym rozmawiałam, zapamiętała to i po niedługim 

czasie otrzymałam taki lot w prezencie. Niestety 

z różnych powodów nie udało mi się go wykorzystać 

w czasie i moje marzenie było chwilowo w fazie 

uśpienia. Na szczęście dość szybko uświadomiłam 

sobie, jak bardzo tego żałuję i postanowiłam wziąć 

marzenia w swoje ręce. Skontaktowałam się z jednym 

z aeroklubów i zorganizowałam sobie na początek lot 

zapoznawczy z dużą ilością emocji w pakiecie.

SZYBOW NICTWO 
POJAWIŁO SIĘ 
W MOIM ŻYCIU DOSYĆ 
SPONTA NICZNIE 
I NIESPODZIEWA NIE. 

„

Nie bałaś się tego pierwszego lotu szybowcem? 
Ani przez chwilę. Byłam tak bardzo podekscytowana wizją spełnie-

nia marzenia i szybowania w chmurach, że jedyne, co czułam, to 

pozytywny dreszczyk emocji i zniecierpliwienie.

Dużo o tym wcześniej czytałam. Byłam świadoma ewentu-

alnych konsekwencji, gdyby coś poszło nie tak. Wiadomo, że 

w każdym sporcie, a zwłaszcza w tych z kategorii ekstremalnych, 
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jest jakieś ryzyko wypadku. Starałam się w całym podekscytowa-

niu zachować zdrowy rozsądek i uważnie wysłuchać pilota przed 

startem. Mój pierwszy lot był za wyciągarką.

Za wyciągarką?
Tak, jej praca polega na nawijaniu liny na bęben, podczas gdy drugi 

koniec liny zaczepiany jest do szybowca. Operator wyciągarki 

tak reguluje prędkość obrotową bębna, żeby szybowiec osiągnął 

maksymalną wysokość przy optymalnie bezpiecznych warunkach 

lotu. Należy zaznaczyć, że start za wyciągarką jest dynamiczny, więc 

szybowiec nawet w przeciągu 15-30 sekund znajduje się w powie-

trzu – w zależności od parametrów wyciągarki szybowiec może 

wzbić się w tym czasie na wysokość 200-600 metrów. Po osiągnięciu 

odpowiedniej wysokości lina łącząca wyciągarkę z szybowcem jest 

odłączana i opada na ziemię – od tej pory szybowcem steruje pilot. 

Co czułaś? 

Pierwszy lot był jak dotykanie nieba. Trwał krótko, ale dostar-

czył mi emocji, jakich nie czułam nigdy wcześniej. Mogłam 

wszystko zobaczyć z innej perspektywy. Świadomość, że moż-

na bezpiecznie latać maszyną bez silnika rozciąga przede mną 

niesamowite poczucie wolności. Dotychczas ciężko było mi 

sobie wyobrazić, że można latać i sterować w kabinie, słysząc 

jedynie szum wiatru. To było jak klucz do nowego rozdziału 

w życiu. W pewnej fazie startu nie widziałam ziemi i czułam, 

jakbym leciała w niebo niczym rakieta. Chwila odcięcia linki 
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PIERWSZY LOT BYŁ JAK 
DOTYKANIE NIEBA. 
TRWAŁ KRÓTKO, ALE 
DOSTARCZYŁ MI EMOCJI, 
JAKICH NIE CZUŁAM 
NIGDY WCZEŚNIEJ.

„

i lekkiego opadania jest niezapomniana. Później podziwianie 

pięknych bieszczadzkich widoków przeplatało się z akrobacja-

mi, jakie wykonywał pilot. Podczas akrobacji można poczuć 

duże przeciążenia. Sięgają nawet do 6G. Ciężko w takiej 

sytuacji pohamować emocje. Od szoku i zachwytu aż po 

wzruszenie. Samo lądowanie przebiega bardzo łagodnie, jeżeli 

tylko podłoże jest odpowiednie.

Chciałaś więcej?
Po pierwszym locie emocje związane z nim były jeszcze długo 

obecne w mojej głowie. Także można powiedzieć, że bardzo ciężko 

było mi ponownie „zejść na ziemię”. Pierwszą myślą było proste: 
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warstwy, natomiast zaczyna się unosić do góry niczym balon nagrze-

wany od spodu rozpalonym ogniskiem.

Stwierdziłam, że mimo „chemii”, jaką poczułam do szybow-

nictwa, chcę spróbować wszystkiego, co z jest związane z lata-

niem. Włącznie ze skokiem ze spadochronem. Póki co odbyłam 

dwa loty paralotnią z napędem, które wspominam również 

bardzo miło. Ale praca dwusuwowego silnika jest na tyle głośna, 

że szybowce nadal pozostały dla mnie niezastąpione.

Jak otoczenie, najbliżsi postrzegają Twoja pasję, w koń-
cu nie jest ona typowo kobieca?
Początkowo było to dla wszystkich zaskoczenie. Przyjaciele 

znają mnie dobrze i doskonale wiedzą, że uwielbiam adrenalinę 

i nowe wyzwania. Rodzina troszkę się niepokoiła o moje bezpie-

czeństwo, ale w końcu przekonali się, jakie to daje mi szczęście 

i cieszą się tym razem ze mną. Dzięki wsparciu i wierze w moje 

możliwości czuję, że naprawdę mogę się w tym rozwinąć. Kilku 

moich znajomych to nawet zainspirowało i zaciekawili się 

lataniem. Uważam, że zwłaszcza teraz, w wakacyjnym okresie, 

warto spróbować czegoś nowego. Loty szybowcem, awionetką 

czy paralotnią są w zasięgu ręki. Od siebie mogę polecić Aero-

klub Bieszczadzki, Aeroklub Weremień oraz Klub w Laszkach 

niedaleko Jarosławia.

Czy wiążesz przyszłość z szybownictwem?
Oczywiście, że tak. Pierwszym moim krokiem było zapisanie 

się na kurs szybowcowy. Wbrew pozorom jest on ogólnodo-

stępny, a samo rozpoczęcie go nie jest skomplikowane. Przede 

mną badania lekarskie, mnóstwo godzin spędzonych na nauce 

teorii oraz około 50 lotów z instruktorem zanim będzie mi dane 

spróbować samodzielnego szybowania w chmurach. 

Myślę, że takie chwile, kiedy coś nas zainspiruje do działa-

nia, trzeba chwytać i wykorzystywać, jak tylko się da. Każdy 

wysiłek zainwestowany we własny rozwój procentuje w przy-

szłości. Pasja i moment jej odkrycia są według mnie bardzo waż-

ne. Uważam, że każdy powinien mieć coś takiego, co odrywa 

go na chwilę od rzeczywistości i powoduje, że ma na co czekać 

podczas zwykłych, przyziemnych dni.   

„Dlaczego tak krótko?”. Już wtedy byłam pewna, że było warto. 

Przez kilka kolejnych miesięcy mojej głowy nie opuszczały myśli o la-

taniu. Z tego powodu zapisałam się na kolejne loty. Mam już za sobą 

kolejny lot za wyciągarką i najlepszy z możliwych – za samolotem. 

Wrażenia są jeszcze ciekawsze, ponieważ samolot ma możliwość 

wznieść się znacznie wyżej. W moim przypadku było to 800 m.

Czemu akurat szybownictwo, a nie np. paralotniarstwo 
czy inne formy lotu?
Uważam, że każda forma latania jest cudowna. Szybowce jednak 

są szczególne, ponieważ synchronizują się z naturą. Szybowiec bez 

użycia grama paliwa, korzystając jedynie z energii, którą słońce 

przekazało Ziemi, może w sposób absolutnie czysty i bezszelestny 

pokonywać tysiące kilometrów, eksplorując wszystkie piękne miej-

sca na ziemi. Na szybowcach wzniesiono się już do stratosfery na 16 

500 m wysokości, gdzie trzeba używać skafandrów kosmicznych, by 

przeżyć w niskim ciśnieniu i mrozie. Pokonano w ciągu jednego dnia 

dystans przekraczający 3000 km, a rekordowe prędkości średnie na 

trasach 500 km osiągają ponad 300 km/h. Wszystko to bez silnika 

przy wykorzystaniu jedynie sił natury, wiedzy i umiejętności pilota. 

W atmosferze występuje wiele zjawisk powodujących pionowe ruchy 

powietrza, które są wykorzystywane do latania. Szybowce najczę-

ściej wykorzystują prądy termiczne. W słoneczny dzień Ziemia 

pochłania energię z naszej najbliższej rodzimej gwiazdy i nagrzewa 

warstwę przylegającego do niej powietrza. Inaczej nagrzewa się goła 

skała, ciemne piaszczyste wrzosowisko, a jeszcze inaczej podmokła 

łąka lub las. Powstają różnice temperatur. Powietrze jest dobrym 

izolatorem, więc nie przekazuje tego ciepła bezpośrednio w wyższe 
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KONIEC SIERPNIA, A CO ZA TYM IDZIE POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO, ZBLIŻA SIĘ 

NIEUBŁAGANIE. NIE WIEDZIEĆ CZEMU, WAKACJE TAK SZYBKO SIĘ KOŃCZĄ I NASTAJE WCALE 

NIEWYCZEKIWANY PRZEZ WIĘKSZOŚĆ UCZNIÓW POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO. MOŻEMY 

JEDNAK ZMIENIĆ ICH PODEJŚCIE. POKAŻMY DZIECIOM, ŻE DO SZKOŁY MOŻNA IŚĆ Z OCHOTĄ 

I DUMĄ ZE WSPÓLNIE WYKONANYCH Z RODZICAMI NIEZBĘDNYCH NARZĘDZI SZKOLNYCH. 

TYM RAZEM W CYKLU AKADEMIA RODZICA ZEBRALIŚMY RÓŻNE POMYSŁY, ABY UŁATWIĆ 

PRZYGOTOWANIA DO SZKOŁY, A PRZY OKAZJI ZROBIĆ COŚ CIEKAWEGO WRAZ Z DZIECKIEM. 

TEKST: ADRIANA TRZEŚNIOWSKA  ZDJĘCIA :  FOTOLIA.COM
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POWRÓT DO SZKOŁY 
WCALE NIE MUSI BYĆ NUDNY

Strój
Nasz dzień rozpocznijmy od przygotowania szkolnego ubrania. 

Możemy to zrobić już z wyprzedzeniem na kolejne dni, tak aby nie 

mieć odwiecznego problemu: „Mamo, nie mam się w co ubrać”. 

Ułatwią nam to specjalne oznaczenia wykonane z płyt 

CD i umieszczone na wieszakach. Wybierzmy ulubiony 

kolor naszej pociechy. Przemyślmy z nim również spra-

wę projektu graficznego i zabierajmy się do dzieła. 
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WŁASNORĘCZNIE 
OZDOBIONE ZESZYTY 
I OŁÓWKI NA PEWNO 
ZWRÓCĄ UWAGĘ 
PRZYJACIÓŁ DZIECI, A CO 
ZA TYM IDZIE BĘDĄ WŚRÓD 
NICH DOCENIONE.

„
AKADEMIA RODZICA  6 5

Śniadanie
Kolejnym punktem naszego wielkiego wyjścia 

do szkoły jest przygotowanie posiłku. Lun-

chbox dla dzieci wcale nie musi być nudy! Po 

pierwsze wygląd zewnętrzny. Mamy dla Was 

dwie propozycje ozdobienia pudełka w cha-

rakterystyczne elementy związane z bajkami 

dla dzieci. Potrzebujecie jedynie kolorowych, 

samoprzylepnych kartek, aby powycinać 

odpowiednie wzory. Plastikowe pudełko na 

pewno znajdzie się u każdego w domu. 

Postarajmy się nie tylko o to, aby posi-

łek naszych pociech zapakować w ładne 

które możemy sobie pobrać i wydrukować. 

Wybierzcie ten, który według Was jest 

najładniejszy. Dostępna jest również opcja 

dla dorosłych z planem zajęć. 

Zeszyty i ołówki
Czego potrzebujemy oprócz książek, 

aby efektywnie działać podczas lekcji? 

Własnoręcznie ozdobione zeszyty i ołów-

ki na pewno zwrócą uwagę przyjaciół 

dzieci, a co za tym idzie będą wśród nich 

docenione. Do wykonania kolorowych 

gadżetów potrzebujemy jedynie taśmy 

washi i garści wyobraźni. 

Kolorowe, samoprzylepne tasiemki 

możemy bez problemu zakupić w sklepie 

papierniczym bądź w Internecie. Teraz pora 

na wykorzystanie kreatywności naszych 

dzieci. Niech mieszają kolory,  tekstury 

oraz style. Dodatkowo możemy powycinać 

różnego rodzaju kształty – kółka, kwadraty 

itp., napisać na nich wszystkie przedmioty, 

jakie ma w szkole nasze dziecko i ładnie 

je ozdobić elementami, które kojarzą się  

z danym przedmiotem w szkole. Przyklejmy 

teraz odpowiednie oznaczenie do ozdobio-

nego już zeszytu. Będzie prościej znaleźć go 

później w czeluściach szkolnego plecaka. 

Do każdego zeszytu dopasujmy również 

kolorowy ołówek wykonany z wykorzysta-

niem taśmy. 

pudełko, ale również aby to co mamy 

w środku wyglądało apetycznie. Drugie 

śniadanie powinno być kolorowe i zachęca-

jące. Nasze dziecko na pewno zje wszystko 

z większą ochotą, jeżeli posiłek będzie 

się wiązał z tematem, którym dziecko jest 

w tym czasie zafascynowane. 

Tornister
Po przygotowaniu śniadania pora na  

zapakowanie plecaka do szkoły. Zerknijmy 

zatem na nasz plan lekcji. Pani Magda z  

mypinkplum.pl zrobiła ciekawe plany lekcji, 
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Kredki
„Kolorowe kredki w pudełeczku noszę”, ale 

niekoniecznie. Zróbmy to trochę inaczej. Wy-

konajmy z dzieckiem specjalny piórnik, który 

pomieści kredki. Potrzebujemy jedynie kawałek 

filcu, nożyczki i wstążeczkę. Wytnijmy specjalne 

otwory, takie aby zmieściły się w nie nasze kredki. 

Pamiętajmy, żeby były umiejscowione blisko 

siebie. Będzie nam wtedy prościej zrolować nasz 

nietypowy kredkowy piórnik. Na końcu przyszyj-

my wstążkę, dzięki której ładnie zwiążemy nasz 

własnoręcznie wykonany piórnik. Teraz skupmy 

się kredkach. One też potrzebują w tym projekcie 

trochę naszej uwagi. Zróbmy nacięcie na każdej 

kredce i oznaczmy każdą z nich inicjałem imienia 

naszego dziecka. Na pewno nie zgubi ich w trakcie 

zabawy z rówieśnikami. 

Notatnik
Możemy także połączyć przechowywanie kredek, 

ołówków czy pisaków z naszym własnoręcznie wyko-

nanym notesem. Zróbmy specjalną kieszonkę z cie-

MOŻEMY TAKŻE 
POŁĄCZYĆ 
PRZECHOWYWANIE 
KREDEK, OŁÓWKÓW 
CZY PISAKÓW Z NASZYM 
WŁASNORĘCZNIE 
WYKONANYM NOTESEM.

„

AKADEMIA RODZICA6 6  



OMEGA & MORE

w których dziecko będzie mogło znaleźć wszystko, cze-

go potrzebuje do wykonywania szkolnych prac. 

Potrzebujemy jedynie kartonowych pudełek po 

żywności, np. po ryżu czy kaszy. Dodatkowo rolki po 

papierze toaletowym, ozdobny papier, taśmy washi oraz 

oczywiście klej, aby wszystko, co stworzymy, służyło 

nam długi czas. Konstrukcja naszego pudełka zależy 

wyłącznie od naszej kreatywności. Zatem zabierajmy 

się do pracy. Potem tylko czeka nas uporządkowanie 

wszystkiego, w zależności od miejsc, jakie wygospoda-

rujemy w naszym sortowniku. Dla bardziej leniwych 

przygotowaliśmy prostszy pomysł z wykorzystaniem 

ozdobnych pudełek prezentowych. Przyklejmy je do 

ściany na specjalnych żelkach z kleju i wsadźmy do 

środka co tylko chcemy. 

Jeżeli mamy w domu stare słoiki, pomalujmy je na 

żółty kolor, domalujmy oczka, i buźkę – ludzik Lego na 

długopisy czy ołówki gotowy.  

A może by tak przygotować również jakiś podarunek 

dla naszego ulubionego nauczyciela na początek roku? 

Na pewno nasza ulubiona Pani bądź Pan nauczyciel 

ucieszą się z własnoręcznie przygotowanego prezentu, 

tym bardziej jeżeli będzie zawierał przydatne im rzeczy. 

Podsumowując: spędź wspólnie z dzieckiem te ostat-

nie dni wakacji. Pokaż mu, jak pomysłowym można być 

i stworzyć coś własnoręcznie. Jeżeli chcesz, aby Twoje 

dziecko wyróżniało się wśród swoich rówieśników, mu-

sisz razem z nim zadbać o to, aby wszystko w szkolnej 

wyprawce wyglądało stylowo. Da mu to na pewno wiele 

przyjemności, co na pewno zaowocuje tym, że chętniej 

pójdzie do szkoły. 

Życzymy udanej zabawy! 

kawym motywem na okładce notatnika. Dziecko 

będzie miało przy sobie niezbędne rzeczy do pisania.

Zakładka
Zdarzyło się Wam zapomnieć, na jakiej stronie 

skończyliście czytać książkę? Naszym dzieciom 

również zdarzają się takie perypetie. Nawet częściej 

niż nam. Zróbmy zatem nietypowe zakładki do 

książki czy zeszytu. Nasza pociecha od razu będzie 

wiedziała, gdzie skończyła czytać swoją ulubioną 

lekturę szkolną. Do ich wykonania potrzebujemy 

jedynie spinaczy i kolorowych wstążeczek. 

Organizer
W końcu, po ciężkim dniu w szkole nasze dziecko wraca 

do domu. Jednak tutaj jego przygoda z nauką wcale 

się nie kończy. Pora na odrobienie zadania domowego. 

Zorganizujmy mu zatem miejsce do nauki również 

w domowym zaciszu. Spróbujmy wyczarować kolorowy 

świat, aby zachęcić do odrabiania lekcji! Zacznijmy od 

stworzenia przydatnych pudełek do przechowywania, 
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TEKST: MAŁGORZATA PODRAZA    ZDJĘCIA: NAMYSŁAW TOMAKA

ELEMENTARZ 
ŻYCIA

RECENZJA6 8  
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C zego można się spodziewać po książce, którą otrzymuje się 

jako nagrodę w szkole za wyniki w nauce? Gimnazjalistka, 

jaką wtedy byłam, spodziewała się z pewnością, że dostanie jakąś 

nudną lekturę, a tu zaskoczenie - „Elementarz księdza Twardow-

skiego dla najmłodszego, średniaka i starszego”. Zastanawiałam 

się, co to za książka. Kojarzyłam księdza Twardowskiego jako 

filozofa i tego się właśnie spodziewałam po tej książce. Pomyśla-

łam: „Pewnie będzie to ciężki wywód naukowca na temat życia 

i tego, co po życiu, jakiś teologiczny bełkot”.

Potem przyszły wakacje i zupełnie z nudów sięgnęłam po 

moją nagrodę. Zaczęłam czytać, bez przekonania. Już po kilku 

stronach wiedziałam jednak, że ta książka zostanie ze mną na 

długo. Ksiądz Twardowski potrafi pisać o rzeczach głębokich, 

egzystencjalnych w lekki, zabawny, ale jakże zapadający w umysł 

sposób. Kiedy zaczęłam czytać tę książkę, chciałam więcej 

i więcej. Kończąc jedną stronę, już zastanawiałam się, o czym 

przeczytam na kolejnej. Wciągnęła mnie.

To zbiór krótkich wierszyków, opowiadań, które nie pozwa-

lają o sobie zapomnieć i wywołują refleksję. Cała książka jest 

podzielona na rozdziały odpowiadające poszczególnym etapom 

ludzkiego życia. Tak więc coś dla siebie znajdą tam najmłodsi, 

nieco starsi, ci dojrzewający, przekwitający i odchodzący. To lek-

tura, która trafia do każdego niezależnie od wieku, pochodzenia, 

statusu społecznego i materialnego. 

Wcale nie trzeba czytać od razu całego rozdziału. Można w prze-

locie rzucić okiem na krótką myśl. Ten elementarz jest uniwersalny.

RECENZJA  6 9

Od czasów gimnazjum minęło już sporo lat, a ja ciągle powracam 

do tej książki i za każdym razem odkrywam w niej coś nowego, coś dla 

siebie. Mam swoje ulubione fragmenty, które znam niemal na pamięć.

Jednym z nich jest historia pożaru, z którego ludzie wynosili naj-

ważniejsze dla nich rzeczy. Mały chłopiec uratował swoją kolekcję pa-

tyków – swój skarb. Czytam dalej: „Kochamy nieraz małe przedmioty. 

Mogą mieć dla nas wyjątkową wartość, choćby inni tego nie rozumieli. 

Przypominają miłość, przyjaźń, spotkania, zdarzenia, sprawy bliskie 

sercu”. Kiedy o tym myślę, to faktycznie – im jestem starsza, tym 

mniejszą wagę przykładam do małych rzeczy. Jako dziecko miałam 

dużo więcej empatii. 

I jeszcze jedna piękna myśl, która utkwiła mi w głowie: „To, co naj-

ważniejsze dla Boga, odbywa się po cichu, tak jak pocałunek, wyzna-

nie miłości, spowiedź święta przed śmiercią. Nie w wielkim tryumfie, 

ale w wewnętrznym skupieniu człowieka. Najważniejsze dokonuje się 

w ciszy wewnętrznej”. 

Który fragment stanie się Twoim ulubionym? 

CIĄGLE POWRACAM DO TEJ 
KSIĄŻKI I ZA KAŻDYM RAZEM 
ODKRYWAM W NIEJ COŚ 
NOWEGO, COŚ DLA SIEBIE.

„
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AUTA ZABYTKOWE I AUTA HISTORYCZNE CORAZ 

CZĘŚCIEJ WIDYWANE SĄ NA ULICACH. SPECJALNIE DLA 

NICH ORGANIZOWANE SĄ ZLOTY, ABY ICH WŁAŚCICIELE 

MOGLI JE DUMNIE PREZENTOWAĆ PRZED INNYMI 

PASJONATAMI TEGO HOBBY. JEDNAK TE DWA POJĘCIA 

CZĘSTO SĄ ZE SOBĄ MYLONE. TYMCZASEM NIE KAŻDY 

SAMOCHÓD ZABYTKOWY JEST JEDNOCZEŚNIE POJAZDEM 

HISTORYCZNYM. JAKA JEST MIĘDZY NIMI RÓŻNICA?

TEKST: PAULINA SUROWIEC-KALEMBA   ZDJĘCIA :  FOTOLIA.COM

KULTOWE 
POJAZDY

Jak wynika z przeprowadzonych 

w 2015 roku badań polskiego rynku 

samochodów zabytkowych, w Polsce 

zarejestrowanych jest ponad 55 tys. (źró-

dło:https://www.bankier.pl/wiadomosc/

Rynek-aut-kolekcjonerskich-w-Polsce-

-przyspiesza-7487426.html). Niektóre 

z nich mają jednak szczególną wartość 

i można je zaliczyć jednocześnie w poczet 

aut historycznych. Pojazd zabytkowy czy 

historyczny jest obiektem wielkiej dumy 

pasjonata-kolekcjonera.

Czym jest pojazd 
zabytkowy? 
Definicja pojazdu zabytkowego znaj-

duje się w art. 2 ustawy Prawa o ruchu 
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POJAZD ZABYTKOWY CZY 
HISTORYCZNY JEST OBIEKTEM 
WIELKIEJ DUMY PASJONATA-
KOLEKCJONERA. 

„

samochód musi się składać z minimum 

75% oryginalnych części. Wyjątkowo za 

zabytkowy może zostać również uznany 

pojazd młodszy, ale wyróżniający się, na 

przykład posiadający unikalne rozwiąza-

nia konstrukcyjne, należący do bardzo 

rzadkiego modelu czy też powiązany 

z ważnym wydarzeniem lub osobą.

Czy pojazd zabytkowy jest 
także historyczny?
Definicja pojazdu historycznego wynika 

z ustawy o Ubezpieczeniach Obowiąz-

kowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubez-

pieczycieli Komunikacyjnych. Pojazdem 

historycznym jest pojazd zabytkowy, 

który ma co najmniej 40 lat albo też ma 

przynajmniej 25 lat i został uznany przez 

rzeczoznawcę za unikatowy lub mający 

szczególne znaczenie dla udokumentowa-

nia historii motoryzacji. Pojazd taki przed-

stawia szczególną wartość i jest cenny, 

niemniej w świetle prawa traktowany jest 

podobnie jak inne pojazdy zabytkowe.

zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków, a także pojazd wpi-

sany do inwentarza muzealiów, zgodnie 

z odrębnymi przepisami”. Może to być sa-

mochód lub motocykl. Zostaje on wpisany 

do ewidencji pojazdów zabytkowych przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Wówczas właściciel otrzymuje zaświadcze-

nie, które umożliwi zarejestrowanie auta 

jako zabytkowego. Aby było to możliwe, 

pojazd powinien liczyć sobie co najmniej 

25 lat, a dany model nie może być w pro-

dukcji od przynajmniej 15 lat. Ponadto 

drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. oraz 

w dodatkowych przepisach. Autem zabyt-

kowym jest wedle tych aktów prawnych 

„pojazd, który na podstawie odrębnych 

przepisów został wpisany do rejestru 
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  Ford Mustang

  Praga-Baby-1935 8670

Kilka Przykładowych modeli 
oldschoolowych pojazdów 

Ford Mustang
Ford Mustang – amerykański samochód 

osobowy typu pony car produkowany od 

1964 roku jako odpowiedź na produkowa-

ne w Europie sportowe wozy GT. Pierwszy 

egzemplarz zaprezentowano 17 kwietnia 

1964 roku w Nowym Jorku. W roku 1962 

i 1963 powstały zatem dwa prototypy, 

które wyznaczyły drogę pod ostateczny 

wygląd Forda Mustanga. Pomiędzy 9 

marca a początkiem kwietnia 1964 roku 

Ford wyprodukował 8160 egzemplarzy 

Mustanga. Chodziło o to, żeby każdy de-

aler Forda w Stanach Zjednoczonych miał 

przynajmniej jednego Mustanga w swoim 

salonie samochodowym. Ford Mustang 

zawdzięcza swój sukces i dobre dochody 

dla firmy szerokiej gamie części i akce-

soriów, które kupujący mógł dostosować 

do swoich potrzeb. Dodatków do wyboru 

było bardzo wiele. Poczynając od wyboru 

czterostopniowej manualnej skrzyni 

biegów lub trzystopniowej automatycznej 

skrzyni biegów, poprzez różne wersje 

silników (np. wprowadzony w czerwcu 

1964 silnik K-Code o mocy 271 KM), 

pakiety z usztywnionym zawieszeniem, 

szersze opony, aż po elementy wystroju 

i służące komfortowi, np. klimatyzacja, 

winylowy dach, różne wzory kołpaków 

i felg, oraz montowane w samochodzie 

radio. (źródło: https://pl.wikipedia.org/

wiki/Ford_Mustang)

Praga-Baby-1935 8670
Oświęcim-Praga był prawdziwym cudem 

techniki na rynku samochodów w Polsce 

przed drugą wojną światową. Autami 

z Oświęcimia jeździli wielcy ówcześni 

artyści i politycy. Chwalili je sobie słynny 

śpiewak Jan Kiepura, wybitny malarz 

Wojciech Kossak czy wielokrotny rajdowy 

mistrz Polski Jan Ripper. Posiadanie 

takiego auta było wówczas w dobrym 

tonie. Po ulicach przedwojennej Warsza-

wy Oświęcimiem -Pragą rozbijała się Zizi 

Halama, znana aktorka kabaretowa i inni 

ówcześni celebryci. Chwalili je sobie tak-

że taksówkarze w Krakowie. Samochody 

z Oświęcimia podbiły cały rynek moto-

ryzacyjny w Polsce. (źródło: http://www.

gazetakrakowska.pl)
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DAIMLER PIĘTNAŚCIE. NAZWA 
SAMOCHODU POCHODZI OD 
JEGO OSIĄGNIĘĆ MAKSYMALNEJ 
PRĘDKOŚCI 15 KM/H. 

„

  Daimler z 1935

  Renault Type AX

Daimler z 1935
Daimler Piętnaście. Nazwa samochodu 

pochodzi od jego osiągnięć maksymalnej 

prędkości 15 KM/h. Konstrukcja sześcio-

cylindrowego, 1,8-litrowego silnika została 

opracowana z 4-cylindrowego 1,2-litrowego 

Lanchester Ten, który został zainstalowany 

w krótszych wersjach tego samego podwo-

zia i nadwozi Lanchestera i przy użyciu tych 

samych półautomatycznych skrzyń Daimler. 

(źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/

Daimler_Fifteen)

Renault Type AX
105 lat temu, w 1908 roku Renault wprowa-

dziło Type AX. Pojazd był jedną z pierwszych 

w Europie próbą stworzenia samochodu 

popularnego. W pierwszych latach XX wieku 

motoryzacja we Francji przeżywała wielki 

rozkwit. Wprawdzie nie był to jeszcze czas, by 

przed domem przeciętnego obywatela Repu-

bliki stał samochód, lecz projekt Renault Type 

AX był pierwszym krokiem w tym kierunku. 

W tym czasie Renault przystąpiło do Chambre 

Syndicale des Constructeurs d’Automobiles 

(Francuskiej Izby Producentów Samocho-

dów). W 1904 roku Renault miało już 120 

dealerów we Francji oraz przedstawicielstwa 

w kilkunastu krajach Europy. W ciągu roku 

budowano już niemal 1000 wozów różnego 

typu. (źródło: https://www.motofakty.pl/

artykul/105-lat-renault-type-ax-1.html) 
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ALEKSANDER 
DOMAŃSKI 

Połowę czasu spędza przed 
komputerem a drugą gotując 
w swojej kuchni. Znajomi mówią, 
że jego dewiza życiowa mogłaby 
brzmieć: „Aby dobrze żyć, trzeba 
dobrze zjeść i wypić”. Żyje, aby 
jeść. Nie na odwrót.

PIEROGI Z BOBEM 
I PORZECZKA 
W SŁOIKU, CZYLI 
OBOWIĄZKOWE DANIA 
DO ZROBIENIA W WAKACJE
TEKST: ALEKSANDER DOMAŃSKI    ZDJĘCIA: ALEKSANDER DOMAŃSKI, FOTOLIA.COM
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Siedzę na rynku w Tarnowie, popijam kawę 

i zastanawiam się, co tym razem ugotować dla 

czytelników „Omega&More”? Zaczął się sezon na 

„pakowanie” rzeczy w słoiki. Co prawda z truska-

wek w tym roku za bardzo nie udało mi się skorzy-

stać, ale wiśnie i czereśnie królowały przez dłuższy 

czas w mojej kuchni.  Robiąc z nich nie tylko 

dżemy i konfitury, ale też słodkie dodatki do mięs, 

zamykam lato w słoikach. Pogoda w tym roku jest 

idealna dla wzrostu warzyw i owoców, od których 

urodzaju stragany jeszcze długo będą się uginać. 

Lubię południe Polski, życie biegnie tutaj 

zdecydowanie wolniej i spokojniej niż w innych 

częściach kraju. Tu każdy ma czas się zatrzymać 

na minutkę i porozmawiać o pogodzie. 

Kończę moją kawę i idę w stronę miejskiego 

targowiska, gdzie znajduję kolorowe stragany 

obfitujące w owoce i warzywa.  

Chciałbym podjąć próbę zarażenia Was moją 

pasją robienia przetworów, która rozwija się od 

kilku lat. Dlatego jedną z propozycji tym razem 

będzie przepis na konfiturę z czerwonej porzeczki, 

idealnie komponującą się z mięsem. 

Moja druga propozycja dla Was będzie mniej 

tradycyjna. W dalszym ciągu mamy szczyt sezonu 

na bób. Ciężko nie wziąć go ze sobą w czasie 

7 6  

zakupów. Lubię zamrozić to warzywo na mało 

przyjemne, deszczowe jesienno-zimowe dni, by 

choć na chwilę móc myślami wrócić do letnich 

smaków. Ale właściwie czemu by nie zrobić czegoś 

z bobem? Najczęściej jadamy bób ugotowany z ma-

słem i koperkiem bądź pietruszką i dla wielu osób 

jest on nieodłączną częścią wakacji. Kupuję parę 

woreczków bobu, dwie cebule. W drodze powrot-

nej wstępuję też do sklepu mięsnego, w którym 

kupuję boczek. Dziś na obiad będą pierogi. Danie 

dosyć lekkie jak na wakacje, na pewno zasmakuje-

cie w nim na tyle, że wpisze się w Wasze domowe 

menu na dłużej. Do przygotowania będzie nam po-

trzebny jeszcze kawałek parmezanu, to on dopełni 

połączenia wszystkich smaków. 

Zabierzmy się za przygotowanie. Młody bób 

gotujemy w osolonej wodzie przez 15 minut, 

starszy natomiast nawet około 50 minut. Trzeba 

jednak pilnować, aby się nie rozgotował, gdyż 

wtedy straci wszystkie wartości odżywcze. Tuż 

po ugotowaniu wkładamy go do zimnej wody 

i obieramy z łupin. Cebulę podsmażamy na maśle 

i dodajemy do obranego bobu, blendujemy. Bo-

czek podsmażamy na osobnej patelni, odsączamy 

i dodajemy do masy. Do tych trzech składników 

dodamy jeszcze garść parmezanu. Mieszamy 

wszystko razem i farsz właściwie mamy gotowy. 
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PIEROGI Z BOBEM, TO DANIE DOSYĆ 
LEKKIE JAK NA WAKACJE. NA PEWNO 
W NIM ZASMAKUJECIE.

„
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owoce, to wpadłem na pomysł, by z otrzymanej 

porzeczki uczynić dodatek do wieprzowiny. Połą-

czenie czerwonych porzeczek, octu balsamicznego, 

mięty i pieprzu idealnie spełniło moje oczekiwania, 

ale zanim zapakowałem wszystko do słoiczków, 

część z przyszykowanej konfitury znalazła się tego 

samego dnia na moim talerzu jako dodatek do po-

lędwiczki. Konfitura jest dość wytrawna, ale takie 

było moje zamierzenie, by nie dodawać za dużo 

cukru. Wówczas łatwiej doprawić mięso tak, by 

idealnie komponowało się z tym dodatkiem. Jeśli 

dosypiemy większą ilość cukru, będzie idealnym 

dodatkiem również do serów.

Smacznego! 

Trzeba pamiętać, że wszystkie te składniki są 

dosyć słone, więc ewentualnie całość można 

doprawić szczyptą świeżo mielonego pieprzu. 

Tak przygotowanym farszem napełniamy ciasto 

i lepimy pierożki w Waszym ulubionym kształcie. 

Ugotowane pierogi przed podaniem warto posypać 

jeszcze parmezanem. 

A teraz wrócimy jeszcze na chwilę do wcześniej 

wspominanych przetworów. Czerwoną porzeczkę 

dostałem od babci. Tradycyjne dżemy porzeczkowe 

już dawno się przejadły, więc dosyć szybko wymy-

śliłem zamiennik tego najprostszego rozwiązania. 

Z racji tego, że przynajmniej raz w tygodniu jem 

mięso, a moim ulubionym dodatkiem do niego są 
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JAZDA KONNA TO NIE TYLKO SPOSÓB NA AKTYWNE SPĘDZENIE CZASU. 

TO PRZEPIĘKNY I NIEBYWALE TRUDNY SPORT, W KTÓRYM MAMY DO 

CZYNIENIA Z ŻYWĄ ISTOTĄ, CZĘSTO WAŻĄCĄ BLISKO PÓŁ TONY. KONIE 

UCZĄ SZTUKI POROZUMIEWANIA SIĘ, STANOWCZOŚCI, ALE PRZEDE 

WSZYSTKIM CIERPLIWOŚCI. TAK JAK MY POTRAFIĄ KOCHAĆ, TĘSKNIĆ, 

MOGĄ CIERPIEĆ NA DEPRESJĘ I CZUĆ SIĘ CZYMŚ ZANIEPOKOJONE. 

MIMO TYLU LAT UCZESTNICZENIA W ŻYCIU CZŁOWIEKA, KONIE WCIĄŻ 

SŁUCHAJĄ SWOJEGO INSTYNKTU I CZASAMI ZACHOWUJĄ SIĘ TAK, 

JAKBY NIGDY NIE ZOSTAŁY OKIEŁZNANE. W SERCACH NADAL MAJĄ 

BEZKRESNE RÓWNINY, PO KTÓRYCH CHCĄ BIEC BEZ KOŃCA.

TEKST I ZDJĘCIA: EDYTA BARTKIEWICZ

NIEZWYKŁA WIĘŹ

EDYTA 
BARTKIEWICZ 

Jest fotografem i pochodzi ze 
Szczecina. Pracuje w Warszawie, 
ale w myślach codziennie zwiedza 
cały świat. Lista jej marzeń to 
głównie podróże, w szczególności 
te związane z historią. Pasjonatka 
jazdy konnej.

  Na zdjęciu Kamila Górecka i jej koń Ntender.
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W trakcie jazdy konnej przekazujemy 

naszemu rumakowi polecenia za 

pośrednictwem pomocy jeździeckich. Do 

tych naturalnych należą dosiad (czyli balans 

i oddziaływanie naszego ciała na grzbiet 

konia), łydki wywierające nacisk na boki ko-

nia, ręce działające przez wędzidło i wodze 

oraz głos, który może wspomóc działanie 

pozostałych sygnałów. Do sztucznych 

pomocy zaliczamy ostrogi i palcaty. Każdy 

koń rozumie dawane mu sygnały, jednak 

często przy pierwszych jazdach wier-

zchowiec unika wykonywania poleceń osoby 

niepewnej siebie i skaczącej mu chaotycznie 

po grzbiecie. Im więcej treningów i czasu 

poświęconego na zrozumienie końskiej natu-

ry, tym lepsza staje się komunikacja między 

jeźdźcem a koniem. Polecenia dawane zwi-

erzęciu są delikatniejsze i precyzyjniejsze, a 

jeśli wszystkie sygnały stanowią harmonijną 

całość, koń odczytuje je bezbłędnie i bez 

zawahania wykonuje nawet najbardziej 

skomplikowane zadania.

Koń dla zdrowia
Konie to zwierzęta pełne cierpliwości i em-

patii. Potrafią niezwykle łatwo nawiązać więź 

z dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi 

fizycznie i umysłowo. Terapia przy udziale 

konia stymuluje zdolności percepcyjne oraz 

procesy sensoryczne, a różnorodność odd-

ziaływań konia podczas hipoterapii pozwala 

„
KONIE TO ZWIERZĘTA PEŁNE 
CIERPLIWOŚCI I EMPATII. 
POTRAFIĄ NIEZWYKLE 
ŁATWO NAWIĄZAĆ WIĘŹ 
Z DZIEĆMI ORAZ OSOBAMI 
NIEPEŁNOSPRAWNYMI 
FIZYCZNIE I UMYSŁOWO. 

tętno człowieka, jego napięcie oraz strach. 

Ma doskonałą pamięć, a dodatkowo potrafi 

odczytywać emocje, analizując wyraz 

twarzy, ton głosu czy gestykulację. Nie bez 

powodu początkującym jeźdźcom powtarza 

się frazę „tylko się nie bój”, gdyż swoim 

zestresowaniem i lękiem wysyłają oni 

koniowi negatywne sygnały, które mogą 

wpłynąć na jego zachowanie. Zdecydowan-

ie najczęstszym komunikatem słyszanym w 

stajni jest ostrzeżenie o nieprzechodzeniu 

za zadem konia. Wiąże się to nierozer-

walnie z umiejscowieniem końskich oczu, 

które choć widzą wiele, nie są w stanie 

zarejestrować obrazu znajdującego się 

tuż przy ogonie. Gdy niespodziewanie za 

koniem pojawia się jakaś postać, zwierzę, 

nie mogąc uciec z boksu czy stajennego 

korytarza, próbuje się obronić, używając do 

tego tylnych nóg. 

Końska natura
Więzi społeczne u koni są bardzo silne. 

Przewodniczką stada jest zawsze najstarsza 

klacz, i wbrew pozorom, to nie siła czy agresja 

zapewniają jej rolę przywódczyni, a charyzma 

i doświadczenie życiowe. Człowiek, który uży-

wa przemocy i agresji, nigdy nie stworzy żad-

nej więzi z koniem. Jedynie ogromne zaufanie 

przekona to zwierzę, że jest się członkiem 

jego stada, którego należy słuchać.

Przestrzeń i nieskrępowany ruch to jedne 

z najsilniejszych końskich potrzeb. Zwierzę 

w naturze przemierza ogromne odległości, 

poruszając się stępem około 15 godzin dzien-

nie. Życie w stadzie ułatwia koniom wczesne 

dostrzeżenie zagrożenia, ucieczkę, daje 

równocześnie usprawniać pacjenta ruchowo, 

intelektualnie oraz korzystnie wpływać na 

jego kondycję psychiczną.

Konie udomowione i przyzwyczajone do 

nienaturalnych obiektów dookoła, rżą do 

siebie bardzo często i głośno. Dzikie konie, 

aby zminimalizować zagrożenie, komu-

nikują się między sobą bez użycia głosu, 

za pomocą samej mowy ciała. To właśnie 

ona jest wykorzystywana w jeździectwie, 

bo każdy nasz ruch i gest mają dla konia 

określone znaczenie. Koń reaguje na 

nieprzemyślane ruchy, czuje przyspieszone 
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lepsze warunki do wychowywania potomstwa 

oraz co najważniejsze - zaspokaja potrzebę 

kontaktu z innymi przedstawicielami swojego 

gatunku. Konie na wolności nieustannie się 

pilnują, na bieżąco oceniają niebezpieczeńst-

wo, patrząc nie tylko na podejrzany fragment 

otoczenia, ale również na reakcję pozos-

tałych członków stada. Ponieważ koń jest 

roślinożercą, zawsze będzie ofiarą. Właśnie 

to powoduje, że natychmiastową reakcją na 

zagrożenie jest ucieczka, która gwarantuje 

największe szanse na przetrwanie. Zmysł 

wzroku jest nastawiony na odbieranie ruchu, 

a każdy obiekt, który nagle i niespodziewanie 

zmienia swoje położenie, powoduje u konia 

odruchowy odskok w bok. Dopiero poz-

bawione możliwości ucieczki zwierzę stanie 

do walki. Ogiery najczęściej atakują przedni-

mi nogami, z kolei klacze w obronie źrebiąt 

ustawiają się w kole zadami na zewnątrz, 

kopiąc drapieżnika tylnymi nogami.  

Rola konia
Choć koń jest towarzyszem człowieka od blisko 5,5 

tysiąca lat, został udomowiony na samym końcu. 

Umożliwił on ludzkości duży skok cywilizacyjny, gdyż 

to dzięki niemu pojawiła się możliwość transportu to-

warów, ułatwione zostało polowanie, konie sprawdziły 

się w rolnictwie, a dzięki odkryciu jazdy wierzchem, 

rozwinęła się komunikacja. Według naukowców z 

Uniwersytetu w Exter to właśnie możliwość jazdy na 

grzbiecie konia wpłynęła na ekspansję języków in-

doeuropejskich, gdyż to właśnie przedstawiciele kau-

kaskiej kultury Botai ze stepów dzisiejszego północne-

go Kazachstanu jako pierwsi udomowili konia.

Na wolności
A co z wolnymi, dzikimi końmi? Są jeszcze mustangi 

galopujące po rozległych łąkach Dzikiego Zachodu i są 

konie z Namibii, które przyzwyczajone do pustynnych 

obszarów, przystosowały się do otaczającej temper-

atury. Są też półdzikie konie w Europie jak siwki z 

francuskich bagien Camargue, które, choć mieszkają 

wśród mokradeł i wysokich traw, wożą turystów na 

swoich grzbietach. Największe stado dzikich koni w 

Europie znajduje się jednak w Polsce. Park Natury 

Zalewu Szczecińskiego w okolicy Czarnocina to mie-

jsce jedyne w swoim rodzaju – na obszarze 4000 hek-

tarów żyje stado dzikich koników polskich (liczy ono 

ponad 220 sztuk), które wraz z krowami rasy Scottish 

Highland wyjadają nadmiar trawy, umożliwiając rzad-

kim gatunkom ptaków gniazdowanie. Cisza i rozległe 

pastwiska sprzyjają obserwacji tych czworonożnych 

zwierząt i ich wzajemnych relacji, które są niezwykle 

podobne do naszych.
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Jak zacząć?

1. Wystarczy zadzwonić do stajni znajdującej się 
w okolicy i umówić się na swoje pierwsze zajęcia.
2. Warto przybyć przed czasem i zapoznać się 
z naszym rumakiem, poprosić o pokazanie pod-
stawowych czynności wykonywanych przy koniu 
takich jak czyszczenie i siodłanie.
3. Każda stajnia ma konie przeznaczone dla dzieci 
i dorosłych. Na pierwsze zajęcia dostaje się konia 
„profesora”, który swoją cierpliwością często 
kilkukrotnie przewyższa pozostałe wierzchowce. 
Nauczy nas podstaw i nie pozbędzie się nas z sio-
dła za obijanie mu grzbietu.
4. Instruktorzy przydzielają konie na kolejne jazdy na 
podstawie umiejętności zdobywanych w trakcie nauki.
5. Nie trzeba mieć zakupionego całego sprzętu do jazdy 
konnej. Na początek wystarczą buty za kostkę, wygodne, 
nieobcierające spodnie (ortalionowy dres zostawcie 
w domu) i niekrępująca ruchów bluza lub kurtka.
6. Przygotujcie się na zakwasy kolejnego dnia. 
W trakcie jazdy konnej pracują mięśnie, o ist-
nieniu których nie mamy nawet pojęcia. Często 
przy pierwszych jazdach mogą pojawić się siniaki 
na nogach – to reakcja skóry nieprzyzwyczajonej 
do długotrwałego kontaktu z siodłem. Po kilku 
jazdach siniaki znikną.
7. Jazda konna to sport bardzo różniący się od 
pozostałych. Niezależnie od umiejętności jeźdźca 
i konia, trening może się nie udać. Powodów jest 
wiele - od naszego niewyspania, zdenerwowania, 
zestresowania, przez złe samopoczucie konia, 
rozwijający się u niego stan zapalny, którego jesz-
cze nie zauważyliśmy, nieodpowiednia dieta czy 
objawy bólowe, których nie potrafimy niczemu 
przypisać. Jazda konna to ciągłe udoskonalanie 
swoich umiejętności, więc absolutne minimum to 
1 jazda tygodniowo.
8. Koń to żywe zwierzę, które czuje tak samo jak 
my. Jeśli zauważysz obtarcia na grzbiecie rumaka, 
wyraźną kulawiznę, otwarte i niezabezpieczone 
rany lub ogólny zły stan zwierząt w stajni, którą 
odwiedzasz, natychmiast zadziałaj. Zgłoś nieprawi-
dłowości kierownikowi obiektu lub odpowiednim 
służbom i zmień stajnię na taką, w której konie są 
szczęśliwe i zadbane.
9. Powiedzenie „końskie zdrowie” nie ma odzwier-
ciedlenia w rzeczywistości. Konie to zwierzęta, 
które niebywale łatwo mogą sobie zrobić krzywdę.
10. Nigdy nie karm koni bez zgody instruktora 
lub właściciela obiektu/konia. Może się zdarzyć 
tak, że rumak, którego poczęstujesz jabłkiem, ma 
cukrzycę i będzie to dla niego bardzo niebez-
pieczne. Idealną przekąską dla konia jest marchew, 
suchy chleb, cukier w kostkach, specjalne końskie 
cukierki lub jabłko. 

Ciekawostki:

1. Ciąża u konia trwa 11 miesięcy.
2. Klacze karmiące swoje młode rozpoznają je po zapachu.
3. Konie śpią na stojąco od 3 do 5h dziennie.
4. Niektóre konie nie przepadają za swoimi siwymi to-
warzyszami, często zachowując się w stosunku do nich 
agresywnie. Jest to zakorzenione w instynkcie, który 
nakazuje im pozbycie się ze stada osobnika zwracające-
go swym kolorem uwagę drapieżników, który utrudnia 
ukrycie się reszty stada przed niebezpieczeństwem.
5. Ogiery mają 40 zębów, klacze 36 (nie posiadają 
kłów), źrebaki mają 24 zęby mleczne.
6. Dzięki umiejscowieniu oczu po bokach koń widzi 
świat pod kątem 300 stopni. „Martwe strefy” to okoli-
ce ogona i obszar tuż przed głową konia.  
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TEMU, KTO NIE 
WIE, DO JAKIEGO 
PORTU ZMIERZA, 

NIE SPRZYJA 
ŻADEN WIATR.

SENEKA MŁODSZY 

„
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