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4  OD REDAKCJI

Kolacja wigilijna, nakrycie dla niespodziewanego gościa, 
wspólne śpiewanie kolęd czy łamanie się opłatkiem 

nierozerwalnie kojarzą się ze Świętami Bożego Narodzenia. 
Większość z nas każdego roku z przyjemnością uczestniczy 
w tych świątecznych rytuałach. Polskie tradycje są mocno 
zakorzenione w wartościach rodzinnych, które również dla 
OMEGI Pilzno, jako rodzinnego przedsiębiorstwa, stanowią 
istotny drogowskaz.

Nasz biznesowy kompas jest kalibrowany przez świat 
ważnych wartości, dzięki którym – nie gubiąc drogi – zmierzamy 
prosto do zamierzonego celu. Nasza wizja oraz misja opierają 
się o pasję, która nadaje naszym działaniom odpowiedniego 
rozpędu. Wykorzystujemy go, by intensyfikować rozwój 
i generować klimat twórczej współpracy wewnątrz firmy, ale 
także ze środowiskiem biznesowym, na które składają się obecni 
i potencjalni klienci. Tak wygląda nasza biznesowa identyfikacja, 
dzięki której wyróżniamy się na rynku.

Omawiane wyżej wartości, choć nie wprost, znajdują 
swoje odzwierciedlenie w treści niniejszego wydania 
magazynu OMEGA&More. Prezentujemy w nim pasje naszych 
pracowników, zdradzamy tajniki dobrej współpracy z klientami Katarzyna Godawska, Redaktor Naczelna
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D R O D Z Y 
C Z Y T E L N I C Y

czy chwalimy się kolejnymi etapami rozwoju Grupy OMEGA Pilzno. 
Szczególnym tego wyrazem jest fotorelacja z otwarcia nowej siedziby 
autoryzowanego serwisu i salonu sprzedaży IVECO STC, który znalazł 
swoje miejsce w jednym z najnowocześniejszych tego typu budynków 
w Polsce. Bardzo cieszy nas, że wymienione wyżej tematy realizowane są 
w ramach stałych rubryk.

Tym, co czyni najnowszy numer O&M wyjątkowym, jest jego 
świąteczno-noworoczny charakter. Znajduje on potwierdzenie w szeregu 
tekstów, które mogą umilić czytelnikom przygotowania do zbliżających 
się rodzinnych spotkań, a te – naszym zdaniem – w trakcie świąt mają 
największą wartość.

Cała redakcja magazynu OMEGA&More życzy Państwu pełnych 
rodzinnej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.
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Dostarczanie 
prezentów, to 
ważna misja, 
dlatego Mikołaj 
współpracuje tylko 
z najlepszymi. 
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AMBICJĄ KAŻDEJ FIRMY JEST WYPRACOWANIE SOBIE POZYCJI LIDERA NA RYNKU. W OMEDZE 

PILZNO OD LAT TOWARZYSZY NAM GŁĘBOKIE PRZEKONANIE, ŻE SKUPIENIE UWAGI TYLKO 

NA WYPRACOWYWANIU FINANSOWEGO ZYSKU TO ZA MAŁO, ŻE TRZEBA CZEGOŚ WIĘCEJ, ABY 

OSIĄGNĄĆ I UTRZYMAĆ SILNĄ POZYCJĘ RYNKOWĄ. JESTEŚMY PRZEKONANI, ŻE KLUCZEM DO TEGO 

JEST ZARZĄDZANIE POPRZEZ WARTOŚCI ORAZ JASNO WYTYCZONE WIZJA I MISJA FIRMY, KTÓRE 

ZOSTAŁY W NASZEJ FIRMIE WYPRACOWANE, OKREŚLONE, ZAPISANE I OGŁOSZONE PRACOWNIKOM.
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WARTOŚCI TO DROGA 
DO NIEŚMIERTELNOŚCI 
ORGANIZACJI

NASZA WIZJA:
Omega Pilzno Numer 1 w Polsce w transporcie i logistyce. Jesteśmy najważniejszym dostawcą 
usług w transporcie i logistyce dla naszych klientów, w kraju i za granicą. 
Zawsze wyprzedzamy oczekiwania klientów, ponieważ nasi pracownicy działają operatywnie, efek-
tywnie wykorzystują nasze szerokie możliwości do rozwoju siebie oraz firmy  i poprzez to generują 
ponadprzeciętne zyski.

NASZA MISJA:
Z pasji do doskonałości, stale zadziwiamy naszych klientów, innowacyjnością rozwiązań w transporcie 
i logistyce.

NASZE WARTOŚCI:
Pasja, Rozwój - Operatywność, Współpraca, Zyski, Transparentność, Elastyczność, Lojalność. 
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Mariusz Godawski,
Prezes Zarządu OMEGA Pilzno:

Celem strategicznym, jaki sobie postawiliśmy, jest 
bycie numerem pierwszym w Polsce, w transporcie 
i logistyce. Bardzo ambitny i całkowicie realny cel. 
Wizją i misją firmy od zawsze był rozwój, jednak 
pozycja lidera to już zupełnie inna rzeczywistość. 
Aby osiągać tak ambitny cel, potrzeba dobrego 
„dostrojenia” firmy, to znaczy wykorzystania do-
tychczasowego doświadczenia i zasobów organi-
zacji wraz ze spojrzeniem nowych osób, liderów 
w swoich branżach, dlatego została podjęta decyzja 
o przebudowie schematu organizacyjnego. W tym 
wszystkim mają nam również pomóc na nowo 
zdefiniowane wartości. 

Wartości formują swoisty przekaz moralny. 
Wszystko zaczyna działać w momencie, gdy 
wartości, którymi kieruje się organizacja, zosta-
ną zamienione na zachowania zgodne z tymi 
wartościami. Siła drzemiąca w wartościach ujawnia 
się najpełniej w sytuacjach, w których trzeba 
podjąć właściwą decyzję. W takich momentach 
odwołanie się do wartości jest czymś naturalnym 
i dającym jasną podpowiedź lub nawet odpo-
wiedź. Równie ważną, a może nawet ważniejszą 
rzeczą, mającą ogromne znaczenie w kreowaniu 
przyszłości będzie otwartość i szczerość w dysku-
sji, dotyczy to wszystkich poziomów organizacji, 
a w szczególności liderów. 

Jako Prezes Zarządu chciałbym pogratulować 
wszystkim budowniczym naszego wspólnego suk-
cesu, od najniższego do najwyższego stanowiska. 
Dziękuję i budujmy dalej.

Adam Godawski,
Wiceprezes Zarządu OMEGA Pilzno:

Wizja, misja i wartości określają tożsamość naszej firmy, 
stanowią jej swoiste DNA, siłę napędową. Są elementa-
mi najefektywniejszego systemu zarządzania – poprzez 
wartości. Czyni on firmę wyjątkową, pozwala dążyć 
do doskonałości, zapewnia przewagę konkurencyjną, 
elastyczność w reagowaniu na zmiany otoczenia, długo-
trwały wzrost, jak i zwiększenie udziału w rynku.  

Wizja i misja OMEGI Pilzno są manifestem 
naszych planów, ambicji, przepełnionych pasją, 
do wszystkiego, co robimy, czemu się oddajemy. 
Wyznacza kierunki naszego rozwoju. Wiemy, gdzie 
jesteśmy; wiemy także, gdzie chcemy być i do czego 
dążymy jasno wytyczoną drogą: numer 1 w Polsce w 
transporcie i logistyce i najważniejszy dostawca usług 
w transporcie i logistyce, w kraju i za granicą.

Nasze wartości stanowią fundament etyczny 
naszej firmy, są jak latarnia, której światło nie po-
zwala zboczyć z raz obranego kursu. Pasja, rozwój 
- operatywność, współpraca, zyski, transparentność, 
elastyczność, lojalność, to nasze credo, przenikające 
całą strukturę firmy, formujące nasz kodeks etyczny. 

Pojęcie sensu wartości, zrozumienie ich głębokie-
go przekazu i kierowanie się nimi na co dzień przez 
wszystkich naszych pracowników, ma moc przycią-
gania i integrowania wokół wspólnych celów, ambicji 
rozwojowych, pasji. Dzięki temu wnosimy do świata 
coś więcej niż tylko same produkty lub usługi. 

Zarządzanie przez wartości pozwala naszej 
firmie realizować postawione cele i podążać z pasją 
ku przyszłości, dając szansę na nieśmiertelność  
w otoczeniu biznesowym.
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W świecie ciągłych zmian, informacyjnego szumu i dy-

namicznego rozwoju nowych technologii jedynym 

sposobem zarządzania gwarantującym firmie mocną pozycję 

na rynku oraz długoterminowy sukces, jest zarządzanie po-

przez wartości. Tylko taki sposób zarządzania jest w stanie 

sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odpowiedzieć 

na kryzys moralności w biznesie i zbudować dobre, rozwojo-

we środowisko pracy dla ludzi. 

Zarządzanie w oparciu o wartości wyzwala ogromne 

zaangażowanie pracowników, którzy realizując rzeczy ważne 

dla siebie, przejmują odpowiedzialność za sukces organiza-

cji. Ponadto Klienci, Partnerzy Biznesowi i Interesariusze 

WARTOŚCI SĄ TAK SAMO WAŻNE DLA LUDZI, JAK 
I PRZEDSIĘBIORSTW – LUDZIOM POZWALAJĄ ŻYĆ 
GODNIE I UMRZEĆ Z POCZUCIEM SPEŁNIENIA, 
A I PRZEDSIĘBIORSTWOM DAJĄ SZANSĘ NA 
NIEŚMIERTELNOŚĆ.

Sławomir Lechowski

„

chętnie rozwijają współpracę z taką firmą, która ma 

jasno określoną tożsamość, swój Kodeks Etyczny 

i konsekwentnie realizuje najważniejsze dla niej 

wartości, takie jak w przypadku OMEGI Pilzno: 

działanie z pasją, rozwój, operatywność, ścisła 

współpraca i generowanie zysków (swoich i Klien-

tów). Wiedzą, do kogo się przyłączają i co gwaran-

tuje im ta współpraca.

Wartości kierunkują i kształtują sposób, w jaki 

firma realizuje swoją Misję i Cele Strategiczne, 

stanowią o jej tożsamości i są fundamentem całej 

kultury organizacji. Budują spójność w myśleniu i 

działaniu pracowników, a także wzbudzają ich silną 

wewnętrzną motywację. Stają się motorem napędo-

wym przedsiębiorstwa, ponieważ poruszają każdego, 

są dla ludzi najsilniejszym bodźcem do działania i 

najsprawiedliwszym sędzią moralności. Ułatwiają 

rekrutację i przyciągają odpowiednie osoby dopa-

sowane do kultury firmy, a także gotowe realizować 

wspólnie jej Misję i Wizję. Pozwalają firmom rosnąć, 

generować satysfakcjonujące zyski, a wszystko 

odbywa się w zgodzie z otoczeniem, preferencjami 

pracowników oraz oczekiwaniami właścicieli. 

Dziś rynek jest nasycony. Firmy, które chcą się 

wyróżnić i osiągnąć długofalowy sukces, muszą uwi-

docznić swoją różnicę w stosunku do konkurencyj-

nych firm na rynku. Tym pozytywnym wyróżnikiem 

są właśnie wartości. W przedstawionym i preferowa-

nym przez nas modelu zarządzanie poprzez wartości 

zwykli ludzie kierujący się wartościami tworzą 

niezwykłe rzeczy! Budują wielkie, nieśmiertelne 

przedsiębiorstwa i tworzą dobre dziedzictwo dla 

przyszłych pokoleń.

A dziś świat potrzebuje takich firm bardziej niż 

kiedykolwiek.

Tekst: Zespół Trenerów Biznesu, specjalizujący się 

we wdrażaniu w firmach zarządzania poprzez Misję, 

Wizję i Wartości oraz rozwoju kompetencji miękkich. ZD
JĘC
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OMEGA PILZNO
- ZINTEGROWANA LOGISTYKA

Łączymy i rozwijamy globalny świat biznesu
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OD WIELU LAT OMEGA PILZNO NALEŻY DO CZOŁÓWKI NAJWIĘKSZYCH FIRM BRANŻY TSL 

W POLSCE, KSZTAŁTUJĄC WSPÓŁCZESNE TRENDY W TRANSPORCIE, SPEDYCJI I LOGISTYCE. 

POTWIERDZAJĄ TO WYNIKI WIELU RANKINGÓW, W KTÓRYCH MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ BRAĆ 

UDZIAŁ. ZAJĘLIŚMY W NICH WYSOKIE POZYCJE JAKO JEDNA Z NIELICZNYCH FIRM BAZUJĄCA 

WYŁĄCZNIE NA POLSKIM KAPITALE. 

TEKST: ADRIANA TRZEŚNIOWSKA   ZDJĘCIA: EUROLOGISTISC

FIRMA12  

KOLEJNE OSIĄGNIĘCIA 
OMEGI PILZNO
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Koniec roku to bardzo dobry moment na 

podsumowanie wszystkich dokonań w firmie. 

OMEGA Pilzno w roku 2018 miała ich dość sporo. 

Według najbardziej prestiżowych polskich rankin-

gów gospodarczych nadal pniemy się w górę i nie 

przestajemy w dalszym rozwoju. 

Rankingi są wysoce poważanym źródłem in-

formacji o firmach ze względu na to, że ich wyniki 

opracowują zespoły fachowców. Dzięki temu są 

one najbardziej wiarygodnym źródłem informacji 

dla potencjalnych partnerów biznesowych. Rzetel-

na informacja jest podstawą wszystkich rankingów, 

dlatego tym bardziej mamy zaszczyt zaprezentować 

wyniki kolejnych zestawień, w jakich mieliśmy przy-

jemność brać udział, i w których zajęliśmy zaszczytne 

miejsca, wyróżnienia i nagrody. 

- Fair Play – Diamentowa statuetka za otrzymanie 

certyfikatu już po raz piętnasty i Certyfikat Fair 

play, potwierdzający rzetelność firmy i dbałość 

o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych 

w trakcie trwania programu dziedzinach dostają 

przedsiębiorstwa, które spełniły wszystkie 

wymagania regulaminowe

- Eurologistics – Laureat nagrody dla najlepszej 

firmy logistycznej w kategorii Usługi transpor-

towe, Nagroda Lidera oraz laureat w programie 

badawczym Operator Logistyczny Roku 2018

- Złotka Setka – 20 miejsce w zacnym gronie 100 

największych firm Podkarpacia; plebiscyt Nowin

- Lista 2000 Polskich Przedsiębiorstw – 774 miej-

sce w gronie 2000 największych firm w Polsce; 

ranking Rzeczpospolitej

miejsce w rankingu „Gazety 
finansowej” wśród firm na rynku TSL

miejsce w rankingu „Złotej Setki” 
w gronie 100 największych firm 
z Podkarpacia 

miejsce w rankingu Rzeczpospolitej 
„Lista 2000 Polskich Przedsiębiorstw” 

miejsce w rankingu „Dziennika 
Gazety Prawnej” wśród operatorów 
logistycznych w Polsce

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

Fairplay – Diamentowa statuetka

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

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

Eurlogistics – Laureat nagrody dla 
najlepszej firmy logistycznej w kategorii 
Usługi transportowe, Nagroda Lidera 
oraz laureat w programie badawczym 
Operator Logistyczny Roku 2018

Podsumowanie naszych najważniejszych 
osiągnięć w 2018 roku:

Dobre wyniki to efekt wspólnych działań wszystkich pra-

cowników firmy, którzy wytrwale dążą do osiągania coraz 

ambitniejszych celów. Ten połączony wysiłek kierowców, 

spedytorów, mechaników, pracowników serwisu i admini-

stracji oraz wszystkich zatrudnionych w OMEDZE Pilzno 

osób pozwala nam konkurować z najlepszymi.

Dziękujemy Wam za zaangażowanie! 
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K rystian Kosiba okazał się najskuteczniejszy i 

najszybszy w całej firmie w realizacji posta-

wionego celu – 100% sprzedaży. W nagrodę otrzy-

mał voucher na pobyt w jednym z ekskluzywnych 

kompleksów hotelowych. Jednak, jak przyznaje 

sam Krystian, ta nagroda to tylko miłe wyróżnie-

nie ze strony firmy, dodatek do najważniejszego, 

co osiągnął Krystian – satysfakcji ze zrealizowane-

go celu. Uzyskany przez niego wynik to kompilacja 

wielu składowych.

 - Na mój wynik miało wpływ kilka czynników, 

m.in. dyspozycyjność moich kierowców w danym 

okresie, współpraca wszystkich osób w dziale, 

PRACA NA 100%
NIEDAWNY SUKCES NASZEGO KOLEGI 

KRYSTIANA KOSIBY Z DZIAŁU SŁOWACJA 

POKAZUJE, ŻE PRACOWNICY OMEGI PILZNO ŻYJĄ 

NA CO DZIEŃ WARTOŚCIAMI FIRMOWYMI. TO 

DOBRY PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY DZIAŁOWEJ, 

PODSYCANEJ PASJĄ, NA DRODZE DO REALIZACJI 

WYZNACZONYCH CELÓW I ROZWOJU.

TEKST I ZDJĘCIA: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA   
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SUKCES KRYSTIANA TO 
TAKŻE PRZESŁANIE DLA 
POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW, 
ŻE SYSTEMATYCZNA, 
KONSEKWENTNA PRACA 
PRZEKŁADA SIĘ NIE TYLKO NA 
ZYSK CAŁEJ FIRMY, ALE TAKŻE 
NA ZYSKA INDYWIDUALNY 

„

gają rozwój firmy. Powtarzalność takich zachowań wśród 

wszystkich spedytorów zbliża nas do celu – mówi Maciej 

Szlachta. – Sukces Krystiana to także przesłanie dla pozo-

stałych pracowników, że systematyczna, konsekwentna 

praca przekłada się nie tylko na zysk całej firmy, ale także 

na zysk indywidualny – dodaje.

Gratulacje dla Krystiana i całego Działu Słowacja. Poka-

zaliście, że sukces jednego z Was jest Waszym sukcesem. 

doradcza rola kierownika działu Jakuba Konsura, 

a w końcu moja systematyczność i determinacja – 

podkreśla Krystian Kosiba.

Osiągnięcie takiego wyniku, nie było przypad-

kowe. Krystian już we wrześniu analizował wraz z 

kierownikiem działu potencjał sprzedażowy paź-

dziernika. Obydwaj wyznaczyli cel, który w paź-

dzierniku został osiągnięty przez Krystiana. Warto 

dodać, że równie dobry wynik (98%) wypracowała 

koleżanka z działu – Mariola Zięba. Satysfakcji z 

pracy kolegów nie kryje także kierownik działu 

Jakub Konsur, który podkreśla dobrą współpracę 

w Dziale Słowacja.

 - To, czego dokonał Krystian, nie tylko 

przekłada się na rozwój działu. Pokazuje także po-

zostałym pracownikom, że rzeczy, które jeszcze 

niedawno wydawały nam się nierealne, teraz są do 

osiągnięcia – dodaje Jakub Konsur.

Sytuacja ta dobitnie przypomina, że indywidu-

alna praca każdej osoby w firmie jest niebagatelna, 

zarówno w znaczeniu rozwoju działu, jak i przed-

siębiorstwa. Fakt ten podkreśla Maciej Szlachta, 

Manager Operacyjny OMEGI Pilzno.

- Taka postawa i rezultaty są jak elementy 

dobrze zaprojektowanej konstrukcji, wspoma-
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CHŁODNIA
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NADWOZIA WYMIENNE BDF

CYSTERNA PALIWOWA
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TANDEM
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OPTYMALIZACJA ZADAŃ I PROCESÓW W TRANSPORCIE JEST KLUCZOWYM 

WYZNACZNIKIEM JAKOŚCI USŁUG. CHYBA NIE MA BRANŻY, KTÓREJ FUNKCJONOWANIE 

BYŁYBY BARDZIEJ REGULOWANE PRZEZ HASŁO: „CZAS TO PIENIĄDZ”. W LOGISTYCE 

SZCZEGÓŁY MAJĄ WIELKIE ZNACZENIE, A NA TERMINOWOŚĆ DOSTARCZENIA 

ŁADUNKU SKŁADA SIĘ WIELE CZYNNIKÓW. DLATEGO TAK WAŻNYM JEST ODPOWIEDNI 

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTU ORAZ ŚWIADOMOŚĆ NAJWAŻNIEJSZYCH 

WŁAŚCIWOŚCI KAŻDEGO Z NICH.

 

TEKST: JACEK KLOC     ZDJĘCIA: T.POŹNIAK, AGENCJA REKLAMOWA BOGACZEWICZ

FLOTA OMEGI PILZNO 
TANDEMY

2 0  FIRMA
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Zastosowanie zabudowy kurtynowej umożliwia załadunek 

obu skrzyń tandemu od tyłu, z góry, a także z boku. Natomiast 

wykorzystanie podłogi przejazdowej rozkładanej pomiędzy tyłem 

skrzyni „solówki” a przodem skrzyni przyczepy znosi konieczność 

rozpinania zestawu podczas załadunku na magazynie. Możliwości 

tandemu rozszerzają skrzynie ładunkowe z certyfikatem XL, które 

pozwalają na przewóz m.in. AGD bez dodatkowych środków zabez-

pieczenia towaru, gdy jest on załadowany kształtowo.

Planując transport ładunku, należy jednak zwracać uwagę 

na ograniczenia tego rodzaju zestawów. W związku z ich dużą 

wagą mogą one przewieźć nieco mniejszy ciężar ładunku, bo 

ich maksymalna ładowność to 22 tony. Ograniczeniem jest rów-

nież długość każdej ze skrzyń, która w przypadku tandemów, 

wchodzących w skład floty OMEGI Pilzno wynosi 7,7 metra, 

co uniemożliwia transport np. długiego drutu czy podłużnych 

elementów konstrukcyjnych maszyn.

Kierowcy lubią prowadzić tandemy
Do zalet tandemów należą natomiast zgłaszane przez kierow-

ców łatwość manewrowania oraz wygoda prowadzenia. Dzięki 

szerokiemu rozstawowi osi w kabinie tandemu drgania odczu-

walne przez kierowcę są o wiele mniej uciążliwe niż w ciągniku 

siodłowym z naczepą. Niektórzy pod tym względem porównują 

prowadzenie tandemu do kierowania autobusem. Kierowcy 

wskazują również na łatwiejsze manewrowanie, szczególnie 

podczas cofania zestawem pod dok magazynu.  

Tandem standard

• Wymiary skrzyni ładunkowej:
szerokość – 2,48 m
wysokość – 3 m
długość – 7,7 m

• Ładowność – 22 000 kg
• Liczba europalet – 38
• Sposób załadunku: tyłem, bokiem, górą.

2 ,48 m
7,7 m

3 
m

Naczepy kurtynowe cechują się bardzo dużą wszech-

stronnością zastosowań. Da się w nich przewozić 

w zasadzie wszystko, co nie wymaga utrzymania łańcucha 

chłodniczego. Jednak uniwersalność przestaje być zaletą, gdy 

w grę wchodzi konieczność przewiezienia ładunku o specy-

ficznych właściwościach i wymaganiach. Szczególnie gdy to 

towar lekki i zajmujący dużą powierzchnię.

W takich sytuacjach najlepiej sprawdzają się tandemy. Ich 

główną zaletą jest znacznie zwiększona powierzchnia ładun-

kowa. Dwie skrzynie oferują bowiem przestrzeń na 38 miejsc 

paletowych, a to aż o 5 więcej niż w standardowej naczepie. 

Tandemy są zatem zestawami przestrzennymi, dającymi moż-

liwość transportu znacznie większej objętości towarów.

Szczególne zastosowanie
Takie zestawy są niezwykle wydajne przy transporcie 

wspomnianych europalet, lekkiej puszki czy opon, których 

mieszczą nawet do 120 kubików. Szczególne zastosowanie 

mają tandemy wyposażone w system BDE (ang. Back Door 

Extention), umożliwiający łatwiejszy załadunek artykułów 

gospodarstwa domowego, poprzez rozchylenie tylnego 

portalu zabudowy. Dzięki temu przeładunek towaru jest 

łatwiejszy, a ryzyko powstania przypadkowych uszkodzeń 

spada do minimum.

Tandemy w Omedze Pilzno

• Tandem standard
• Przejazd – Podnoszony dach
• Double Deck
• BDE – Back Door Extention
• Tandem BDF

FIRMA  2 1

Ładowność: 22 000 kg 
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Firma Agrimpex jest wiodącym w Eu-
ropie konfekcjonerem agrowłóknin 
pochodzących od czołowych producen-
tów, a także wyłącznym dystrybutorem 
systemu nawodnień oraz folii do ściółko-
wania. W swojej ponad dwudziestolet-
niej praktyce doszli Państwo do perfekcji 
w zaspokajaniu szerokich potrzeb rynku 
rolniczo-ogrodniczego – zarówno wśród 
profesjonalistów, jak i hobbystów. Jak 
wyglądały Państwa początki? 

DLA UŁATWIENIA UPRAWY ROŚLIN W OGRODACH I NA DZIAŁKACH CORAZ CZĘŚCIEJ 

WYKORZYSTYWANA JEST AGROWŁÓKNINA. TO SPECJALNY MATERIAŁ DO OKRYWANIA ROŚLIN 

LUB PODŁOŻA POMIĘDZY NIMI. FIRMA AGRIMPEX, KTÓRA DZIAŁA NA RYNKU JUŻ PONAD 20 

LAT, SPECJALIZUJE SIĘ WŁAŚNIE W TEGO RODZAJU PRODUKCIE. MOGĄ SIĘ ONI POSZCZYCIĆ 

WPROWADZENIEM AGROWŁÓKNIN DO MASOWEGO UŻYTKU NA RYNKU POLSKIM, CO JEST 

NIESAMOWITYM SUKCESEM W BRANŻY ROLNICZO-OGRODNICZEJ. O FIRMIE AGRIMPEX I WSPÓŁPRACY 

Z OMEGA PILZNO OPOWIE SŁAWOMIRA DEMANKO, ASYSTENTKA W DZIALE IMPORTU I EKSPORTU.

ROZMAWIAŁA: ADRIANA TRZEŚNIOWSKA     ZDJĘCIA: ARCHIWUM AGRIMPEXU

wprowadzenie włókniny ściółkującej – czarnej, 

w celu zabezpieczania roślin przed chwastami, 

tak aby nie było potrzeby używania żadnych 

chemicznych środków przy ich rozwoju.

Skąd pojawił się pomysł na taki biz-
nes? Czy może z pasji właścicieli firmy 
do ogrodnictwa?
Właściciel firmy, Pan Tomasz Piotrów pasjo-

nuje się ogrodnictwem, podobnie jak jego 

rodzice, którzy uprawiali rośliny szklarniowe. 

Jak większość małych firm powstających 

w latach 90. była to firma rodzinna, bardzo 

innowacyjna jak na tamte czasy. Przedsię-

biorstwo jako pierwsze w Polsce wprowadziło 

na rynek ogrodniczy i rolniczy agrowłókninę. 

Już sama nazwa „agrowłóknina” została 

wymyślona właśnie przez naszą firmę. Byliśmy 

również pomysłodawcami okrywania uprawy 

w celu przyspieszenia zbioru owoców czy 

warzyw i zabezpieczenia roślin przed mrozem. 

Kolejnym etapem naszego rozwoju było 

PUSZYSTY BIZNES 
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Zatem sądzę, że jest to zamiłowanie rodzinne. 

Z czasem pojawił się temat badania i analizy 

rynków zagranicznych, co zaowocowało wpro-

wadzeniem agrowłókniny w Polsce.

Jakby Pani opisała profil działalno-
ści firmy?
Jesteśmy firmą z branży rolniczo-ogrodniczej, 

znaną przede wszystkim z produkcji agro-

włóknin. W swojej ofercie mamy również folie 

do tuneli oraz agrowłókninę „puszystą” do 

zabezpieczania słomy i warzyw, które wyma-

gają kopcowania. Dysponujemy także tkaniną 

polipropylenową oraz włókniną o właściwo-

ściach bardziej technicznych, wykorzystywa-

ną np. pod utwardzanie nawierzchni.

Do niedawna Państwa produkt był 
sezonowy. Jak aktualnie wygląda 
kwestia związana z jego pojawia-
niem się na rynku?
Obecnie sezon na nasze produkty trwa cały 

rok. Kiedyś kończył się późną wiosną, teraz 

zapotrzebowanie na nasze towary jest o wiele 

większe. Nasze produkty podzielone są ze 

względu na zastosowanie w danej porze 

roku, czyli agrowłókniny wiosenne, jesienne 

i zimowe oraz na jej specyfikę np. produkty 

do ściółkowania. Późną jesienią sprzeda-

jemy agrowłókniny do okrywania upraw 

wrażliwych na mróz. W tym okresie rusza 

także sprzedaż agrowłókniny zimowej oraz 

kapturów ochronnych, które w ostatnich 

latach cieszą się bardzo dużą popularnością 

wśród miłośników ogrodów. Natomiast 

sprzedaż agrowłókniny wiosennej zaczyna się 

już z początkiem roku i trwa do końca maja. 

W tym okresie zaczynamy dystrybucję i sprze-

daż agrowłókniny i tkaniny do ściółkowania, 

zarówno na rynek hobbistyczny, jak i do pro-

fesjonalnych gospodarstw – np. plantatorów 

truskawki czy jagody kamczackiej. Okres letni 

to czas przygotowań do nowego sezonu.

Nowy numer magazynu OMEGA & More 
to już wydanie zimowe. Jak w takim 
razie u Państwa wygląda okres zimowy?
Zima to czas, kiedy dostarczamy naszym dys-

trybutorom włókninę – zarówno w kraju, jak 

i za granicą. Nasi zagraniczni klienci wcześniej 

zaopatrują się we włókninę okrywającą. Ich 

magazyny w zimie są już przygotowane na 

przyjście wiosny, która w zachodniej Europie 

nastaje o wiele szybciej. Zatem grudzień, sty-

czeń i luty to czas eksportu. Początek wiosny 

to głównie krajowe dostawy. Zima to dla nas 

również czas przygotowania do wiosny.

Z tego, co zauważyłam na Państwa stro-
nie internetowej, uczestniczą Państwo 
w wielu spotkaniach branżowych. Czy 
któreś z nich było dla Państwa szczegól-
nie ważne i zapadło Państwu w pamięć?
Pracownicy z naszej firmy uczestniczą w wie-

lu targach i prezentacjach. Nasi przedstawi-

ciele handlowi służą swoją ogromną wiedzą 

i doświadczeniem, prowadząc konferencje, 

wykłady na temat włókniny i jej wykorzysta-

nia. Głównym spotkaniem branżowym, które 

jest dla nas bardzo ważne, są Targi Sadow-

nictwa i Warzywnictwa w Warszawie. W ich 

trakcie szczególnie cenimy sobie spotkania 

z profesjonalistami, które inspirują obydwie 

strony. Wymieniamy się doświadczeniami, 

co daje nam motywację do wprowadzania 

na rynek nowości oraz podniesienia jakości 

naszej obsługi.

Zarówno Agrimpex, jak i OMEGA 
Pilzno od wielu lat działają w swoich 
branżach. Co pozwala takim firmom 
osiągnąć długi staż na rynku i sukces?
Myślę, że za sukcesem firmy stoi konse-

kwentna realizacja zamierzonych celów. 

Na początku istnienia naszej firmy celem 

było podniesienie świadomości rolników 

na temat agrowłókniny i jej zastosowania. 

Aktualnie naszym głównym celem jest 

taka obsługa klienta, aby był zadowolony, 

a nasz produkt dostarczany terminowo i po 

atrakcyjnej cenie. Ważnym czynnikiem 

generującym sukces są również ludzie, 

ponieważ to oni tworzą przedsiębiorstwo. 

Firma Agrimpex zawsze zwracała i zwraca 

uwagę na to, jakie osoby ją reprezentują i jak 

obsługiwany jest klient. Wydaje mi się, że 

te dwie kwestie są kluczem sukcesu, który 

trwa już dłuższy czas.

Co z Państwa punktu widzenia wyróż-
nia OMEGĘ Pilzno jako partnera bizne-
sowego, jako Państwa partnera?
Z OMEGĄ Pilzno współpracujemy już długo. 

Jest to partnerstwo biznesowe. Ze swojej 

strony mogę powiedzieć, że bardzo dobrze 

współpracuje się ze spedytorami. Zawsze są 

niezwykle pomocni, a słowo „problem” nie 

istnieje w ich słowniku. Obsługa klienta po 

stronie OMEGI Pilzno jest na wysokim pozio-

mie, co niezmiernie sobie cenimy w naszej 

długoterminowej współpracy. Za obsługą 

klienta stoi całe zaplecze flotowe. Nigdy nie 

spotkaliśmy się z taką sytuacją, że OMEGA 

Pilzno nie podstawiła nam samochodu na za-

ładunek. Mówię tu o załadunkach, gdyż nasza 

współpraca opiera się głównie na imporcie. 

Bardzo wysoko oceniamy OMEGĘ Pilzno 

oraz ich zaplecze logistyczne.

Czego życzyć firmie Agrimpex na 
przyszłość? W końcu są Państwo 
firmą, która już bardzo dużo osiągnę-
ła. Czego życzyliby Państwo OMEDZE 
Pilzno na ten nowy rok?
Myślę, że naszej firmie można życzyć dalszego 

rozwoju i podtrzymania pozycji lidera na ryn-

ku oraz dalszej współpracy z naszymi stałymi 

klientami. Chcielibyśmy również pozyskać 

nowych partnerów biznesowych, zarówno 

w kraju, jak i za granicą i rozszerzyć swój za-

sięg na rynkach europejskich. OMEDZE mogę 

życzyć tego samego. Dalszego rozwoju.

Dziękuję za rozmowę.  
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CIEPŁE ŚWIATŁO ŚWIEC WPROWADZA DO DOMU PRZYJEMNY, NASTROJOWY KLIMAT, 

SZCZEGÓLNIE PODCZAS ŚWIĄT. ŚWIEC UŻYWAMY W TRAKCIE MODLITWY I ŚPIEWANIA 

KOLĘD ALBO PO PROSTU DO UDEKOROWANIA ZACISZA SWOJEGO DOMU BĄDŹ MIESZKANIA. 

TE NAJBARDZIEJ EFEKTOWNE MOŻEMY WYKORZYSTAĆ RÓWNIEŻ JAKO PODARUNEK – 

WYPRODUKOWANY PRZEZ FIRMĘ VILLA VERDE, KTÓRA JUŻ OD PONAD 20 LAT JEST JEDNYM 

Z CZOŁOWYCH PARTNERÓW W DZIEDZINIE DEKORACJI. O TYM, JAKIE BYŁY POCZĄTKI TEJ FIRMY 

ORAZ JAK WYGLĄDAJĄ ŚWIĘTA W VILLA VERDE, OPOWIE PREZES ZARZĄDU MAREK TATARCZUCH. 

ROZMAWIAŁA: ADRIANA TRZEŚNIOWSKA     ZDJĘCIA: ARCH. VILLA VERDE

PALIMY SIĘ 
DO WSPÓŁPRACY

Z tego, co wiem, Villa Verde jest 
firmą niemiecko-polską. Jak to 
wszystko się zaczęło?
W zasadzie od prawie 20 lat jesteśmy połącze-

ni z firmą niemiecką, która reprezentowała 

nas na rynkach zachodnich. Wspólnie tworzy-

my niemiecko-polską spółkę. W przyszłym 

roku, w maju, będziemy mieli okrągłą roczni-

cę naszego powstania. Niemiecka spółka 

powstała bardzo dawno temu, ponieważ ma 

już 60 lat. Zajmowała się wtedy tylko handlem 

i nie miała własnej produkcji. Importowali oni 

towary z każdego zakątku świata i dystry-

buowali to głównie w niemieckojęzycznych 

krajach. My utworzyliśmy oddział tej spółki, 

w którym wybraliśmy tylko te produkty, które 

tak naprawdę najbardziej rotowały. Skupili-

śmy się na świecach, zapachach i wyrobach 

kraje. Kupowałem w imieniu tej spółki towary, 

które oni sprzedawali. Z racji tego, że nowy 

biznes dobrze prosperował, została podjęta 

decyzja o wybudowaniu magazynów w Polsce. 

Od 1994 roku ten pomysł cały czas ewaluował, 

a w przyszłym roku obchodzimy jubileusz 

20-lecia działalności w Polsce.

Jak Pan sam wspomniał, Państwa 
produkty są przystępne cenowo, 
dostępne dla wszystkich. Jednak 
w ofercie mają Państwo także markę 
premium – ręcznie produkowane 
świece. Czy może Pan więcej opowie-
dzieć na temat tego produktu?
Głównymi naszymi odbiorcami są sieci meblar-

skie, drogerie i markety budowlane. Jednak 

posiadamy również wyroby o mniejszych 

dekoracyjnych, które są przystępne cenowo. 

Wybrana przez nas gałąź była o tyle dobra, że 

cały czas mogła ewaluować. Niemiecka spółka 

na samym początku miała sprzedaż i dystrybu-

cję na terytorium Unii Europejskiej, w głównej 

mierze w krajach niemieckojęzycznych. My 

zajmowaliśmy się produkcją, logistyką, dystry-

bucją oraz magazynowaniem.

Skąd w takim razie siedziba w Pol-
sce? Jak Villa Verde pojawiła się na 
rynku polskim?
Pochodzę z województwa małopolskiego. 

Przed 1990 rokiem pracowałem w Niemczech 

dla firmy Villa Verde jako przedstawiciel zaj-

mujący się stroną zakupową. Organizowałem 

zakupy z całego bloku wschodniego, od Polski 

poprzez Czechy, Słowację, Ukrainę i inne 

OCZAMI KLIENTA2 4  



OMEGA & MORE

seriach. Jeżeli chodzi o wymienione wcześniej 

sklepy, produkujemy dla nich duże ilości, są to 

długotrwałe cykle produkcyjne. Ale wiemy, że 

rynek potrzebuje również ożywienia i mniej-

szych impulsów, które podyktowane są modą, 

trendami i innymi względami. W związku 

z tym wprowadziliśmy markę premium. Są to 

produkty o ekskluzywnym wyglądzie i zapachu 

i mimo iż są droższe, mają również swojego 

odbiorcę. Świetnie sprawdzają się jako prezent, 

bo nie zawsze muszą to być kwiaty, tylko coś 

trwalszego, jak na przykład świece w szkle. Stąd 

zrodził się pomysł, który bardzo dobrze się 

sprawdził. Marka premium jest to gama węższa, 

jeżeli chodzi o artykuły dekoracyjne, jednak 

ludzie coraz częściej sięgają po takie produkty.

Zbliżają się święta Bożego Narodze-
nia, zatem u Państwa w firmie pewnie 
jest to czas wzmożonej pracy. Czy 
okres świąteczny ma jakiś szczególny 
wpływ na produkcję? Czy różni się od 
zwykłych dni?
Tak, jak najbardziej. Produkcja w tym czasie 

jest bardzo wzmożona. Na ogół jak większość 

firm z naszej branży mamy ogromną sezono-

wość. Najlepszy okres dla naszej firmy to prze-

łom sierpnia-grudnia, w którym to sprzedajemy 

najwięcej produktów na Boże Narodzenie. Z re-

guły 90% artykułów eksportujemy. Zatem, jak 

można zauważyć, bardzo mała część naszych 

produktów trafia na rynek krajowy. Naszym 

głównym odbiorcą są Niemcy, do tego docho-

dzi Szwajcaria oraz Austria. W Niemczech 

sezon świąteczny zaczyna się o wiele wcześniej. 

Już od sierpnia zaczynamy dostarczać artykuły 

do sklepów, w których już we wrześniu zmienia 

się wystrój i zaczyna sprzedaż bożonarodze-

niowa. W grudniu w naszej firmie następuje 

zmiana asortymentu i zaczynamy produkcję 

na sezon wiosenno-letni.

Warunki rynkowe zmieniły nieco profil 

naszej sprzedaży. Wcześniej braliśmy pod 

uwagę także inne wydarzenia okolicznościowe 

takie jak Walentynki, Dzień Matki itp. Aktual-

nie podzieliliśmy asortyment na dwa okresy: 

jesień-zima z naciskiem na Boże Narodzenie 

i wiosna-lato. Nie mamy już ww. akcji, ponieważ 

są to za krótkie okresy na reakcję rynkową.

W okresie wiosenno-letnim budujemy stok 

magazynowy, który jest niezbędny do realizacji 

zamówień w sezonie zimowym, ponieważ nie 

bylibyśmy w stanie zrealizować wszystkich za-

mówień w tym czasie. Posiadamy swój własny 

magazyn o powierzchni 20 000  m2  z możliwo-

ścią rozbudowy o kolejne 15 000 m2 . W tym 

momencie możemy sobie pozwolić na duże za-

towarowanie już pod konkretne zamówienia 

i kontrakty, które posiadamy.

Można sobie wyobrazić, iż jest to 
trochę taka fabryka Świętego Mikoła-
ja. Dostarczają w końcu Państwo tyle 
ciepła. Tym bardziej w okresie świąt, 
bo przecież święta bez dekoracji, bez 
klimatycznego światła świecy to nie to 
samo. Czują się Państwo dzięki temu 
bardziej wyjątkowo jako firma?
Podjęliśmy świadomy wybór pójścia w kierun-

ku sektora, jakim są świece, zapachy i elemen-

ty dekoracyjne. Jeszcze niedawno świeca była 

kojarzona z okresem 1 listopada. Natomiast 

dzisiaj zauważamy, że w każdej restauracji, 

domu, w różnych okolicznościach zapalamy 

świece, używamy zapachów. Zimowe wieczory 

sprzyjają temu, aby usiąść w gronie rodziny 

czy przyjaciół, poczuć ciepło świec i aroma-

tyczny zapach.

Z firmą OMEGA Pilzno współpracują 
Państwo już bardzo długo. Co wpły-
nęło na decyzję o podjęciu relacji 
biznesowych?
Dla firmy OMEGA Pilzno byłem na pewno jed-

nym z pierwszych klientów. Ponad 20 lat temu 

zlecałem pierwsze transporty, tylko na rachunek 

niemieckiej firmy. Nasza polska firma jeszcze 

wtedy nie istniała, było to tylko pośrednictwo. 

Wyjeżdżały pełnopojazdowe artykuły z hut szkła 

i różnych innych firm do Niemiec. Pamiętam 

jeszcze, kiedy biuro firmy OMEGA Pilzno 

funkcjonowało w pierwszej lokalizacji na rynku 

w Pilźnie i już wtedy ta współpraca bardzo dobrze 

się układała. Od samego początku OMEGA 

Pilzno świadczyła usługi bardzo rzetelnie i nadal 

jesteśmy zadowoleni z naszej współpracy. 

Wszystko jest na wysokim poziomie. OMEGA 

Pilzno transportuje dla nas zarówno produkty 

pod produkcje naszych wyrobów, jak i gotowe 

artykuły wykonywane u nas w firmie, które są 

dostarczane na rynki niemieckie.

Czy transport Państwa artykułów jest 
nietypowy i trudny do zrealizowania?
Współpracując z OMEGA Pilzno, realizujemy 

również importy, gdyż głównym naszym 

produktem bazowym jest olej palmowy i pa-

rafina. Pracujemy w trybie ciągłym, zatem 

dostawy muszą być dobrze dopasowane pod 

naszą produkcję. OMEGA Pilzno świadczy 

dla nas usługi przewozu płynnych surowców 

i wykonuje to przy dużych transportach. Ta 

współpraca również układa się bardzo dobrze, 

chociaż w ostatnim czasie Unia Europejska 

nałożyła szereg obowiązków dodatkowych 

związanych z towarami akcyzowymi. Prze-

wóz takich towarów musi być specjalnie zgła-

szany poprzez Ministerstwo Finansów. Więc 

jest to sytuacja dość szczególna, aczkolwiek 

w tym zakresie OMEGA bardzo dobrze sobie 

poradziła. Regularność, solidność to podsta-

wa przy współpracy z OMEGĄ Pilzno. Bardzo 

pochlebnie oceniam firmę jako partnera 

biznesowego.

Czy olej i parafiny, które wozimy dla 
Państwa, wymagają specjalnych wa-
runków, jeżeli chodzi o transport?
Tak, cysterna musi mieć możliwość pod-

grzewania. Szczególnie w okresie zimowym 

produkty te nie mogą pozostawać długo 

w transporcie. Jest to dość istotne, ponieważ 

przy bardzo niskich temperaturach mogłyby 

się zdarzyć różnego rodzaju sytuacje, które 

później miałyby wpływ na naszą produkcję.

Jako firma są Państwo na rynku już 
prawie 20 lat. OMEGA Pilzno również 
w tamtym roku obchodziła 25-lecie. Co 
jest sekretem wieloletniej współpracy?
Uważam, że ważną kwestią we wzajemnych 

relacjach biznesowych jest zadowolenie ze 

świadczonych usług, które skutkuje długo-

letnią współpracą, taką jak nasza z OMEGĄ 

Pilzno. Jeśli obydwie strony czują wzajemną 

satysfakcję z kontaktów biznesowych, to nie 

ma potrzeby niczego zmieniać, tym bardziej 

że coraz trudniej o rzetelnego, sprawdzonego 

i doświadczonego kontrahenta, takiego jak 

OMEGA Pilzno.

Czego życzyć firmie Villa Verde na 
przyszłość?
Rośniemy w siłę, zdobywamy nowe kontrakty. 

Na przestrzeni ostatnich trzech lat dokonały się 

u nas dość spore zmiany. Pozyskujemy coraz to 

więcej znaczących odbiorców. Zatem sądzę, że 

można nam życzyć jeszcze więcej klientów z tej 

tzw. średniej półki oraz wytrwałości w działaniu.

Jakie życzenia chciałby Pan złożyć 
OMEDZE Pilzno na ten nowy rok?
OMEDZE Pilzno życzę dalszego rozwoju, stabi-

lizacji na rynku polskim oraz tego, aby jej dzia-

łalności towarzyszyły niskie koszty związane 

z transportem. Życzę stabilizacji również pod 

względem zatrudnienia pracowników w firmie, 

a najbardziej wielu kierowców, których wiemy, 

że jest ciągły deficyt w branży. Tego życzył-

bym zarówno OMEDZE Pilzno, mojej firmie, 

jak i wszystkim innym.  

OCZAMI KLIENTA  2 5
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W ZESPOLE OMEGI PILZNO, KTÓRY TWORZY BLISKO 

TYSIĄC OSÓB, NAJLICZNIEJSZĄ GRUPĘ ZAWODOWĄ 

STANOWIĄ NASI KIEROWCY. DLA TRUCKERÓW, 

KTÓRZY WYRÓŻNIAJĄ SIĘ SZCZEGÓLNYM 

PROFESJONALIZMEM, ZAANGAŻOWANIEM I STAŻEM 

WSPÓŁPRACY, PRZYGOTOWALIŚMY SYSTEM 

WYRÓŻNIEŃ POD NAZWĄ „KIEROWCA-AMBASADOR”. 

JEGO UCZESTNIKOM PRZEKAZALIŚMY WŁAŚNIE 

NOWE CIĄGNIKI W WERSJI PREMIUM. 

TEKST:  JACEK KLOC   ZDJĘCIA: AGENCJA AWARE, NAMYSŁAW TOMAKA

VOLVO PREMIUM 
DLA KIEROWCÓW-AMBASADORÓW 

OMEGI PILZNO

Charakterystyczne zestawy OMEGI 

Pilzno każdego dnia przemierzają 

wzdłuż i wszerz trasy niemal całej Europy. 

Setki ciągników siodłowych z naczepami, 

oklejone zgodnie z naszym systemem 

identyfikacji, bez wątpienia stanowią 

firmowy wyróżnik i element budowania 

marki OMEGI Pilzno. 

Prawdziwą wizytówką firmy są jednak 

kierowcy, którzy na drogach i parkin-

gach, podczas załadunków i rozładunków, 

wśród klientów i partnerów handlowych, 

świadczą o firmowych standardach. Świa-

domość znaczenia kierowców w procesie 

budowania wizerunku przekłada się na 
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podejmowanie działań ukierunkowanych 

na wyróżnianie osób reprezentujących 

wysokie standardy wykonywania zawodu. 

Jednym z nich jest realizacja projektu 

Kierowcy-Ambasadora OMEGI Pilzno.

Kierowca-Ambasador, czyli kto?
Założeniem projektu jest szczególne 

docenienie wkładu, jaki kierowcy wnoszą 

w rozwój firmy i jej wizerunku. Tym sa-

mym u podstaw wyróżnienia leży rzetelna, 

profesjonalna praca, wykonywana z zaan-

gażowaniem i dbałością o firmową reno-

mę. Nasz ambasador to osoba utożsamia-

jąca się z OMEGĄ Pilzno i jej wartościami, 

stanowiąca wzór, szczególnie dla młodych 

kierowców, stawiających pierwsze kroki 

na zawodowej ścieżce. 

Jednym z kryteriów otrzymania 

wyróżnienia Kierowcy-Ambasadora jest 

także posiadanie bogatego doświadcze-

nia w pracy za kółkiem, zgromadzonego 

w OMEDZE Pilzno. Współpraca z firmą, 

realizowana na przestrzeni wielu dekad 

jest dla nas szczególnie cenna i wartościo-

wa, poświadcza bowiem, że relacje zostały 

zbudowane prawidłowo i na mocnych 

podstawach wzajemnego poszanowania. 

Volvo FH500 Standard 
i Premium    

Do ambasadorów trafiły niedawno nowe 

ciągniki siodłowe Volvo FH500 w wersji 

Premium, zamówione specjalnie dla 

wyróżnionych kierowców. Ciągnik w pod-

wyższonym standardzie oferuje kierow-

com komfortowe wnętrze z dużą liczbą 

schowków. Podwyższona jest także sama 

kabina, która w wariancie Globetrotter XL 

ma ponad 3,9 m wysokości. Dodatkowo 

nasi ambasadorzy znajdą w niej 21. calowy 

telewizor. Pojazd wyposażony jest również 

w światła LED i biksenonowe reflektory. 

Nowe ciągniki spełniają oczywiście normy 

spalania Euro 6, a pod maską posiadają 

silnik o mocy 500 KM.

Do tej pory przekazano już 9 ciężarówek 

Premium, ale do naszej floty dołączyły rów-

nież Volvo FH500 w wersji standard. Omega 

Pilzno sukcesywnie przekazuje do dyspo-

zycji kierowców nowe pojazdy. Od 2015 

roku zakupiliśmy ponad 350 samochodów 

ciężarowych, w obecnym roku zamawiając 

aż 60 samych tylko ciągników Volvo.  
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LUBIĘ BYĆ 
W RUCHU

  Wojciech Koza

PRACĘ JAKO KIEROWCA ROZPOCZĄŁ W WOJSKU, GDZIE BYŁ SZOFEREM DOWÓDCY PUŁKU. 

TAM TEŻ UZYSKAŁ KWALIFIKACJE DO PROWADZENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH. PIERWSZE 

SZLIFY W TRANSPORCIE ZDOBYWAŁ NA „KRAJÓWCE”, ALE CHCIAŁ BYĆ KIEROWCĄ 

MIĘDZYNARODOWYM. DZIĘKI SWOJEMU DOŚWIADCZENIU WYSZKOLIŁ PONAD 20 MŁODYCH 

„NAPARNIKÓW”, Z KTÓRYMI JEŹDZIŁ NA ANGLIĘ W PODWÓJNEJ OBSADZIE. WAŻNE SĄ DLA 

NIEGO STABILNOŚĆ I SYSTEMATYCZNOŚĆ WYPŁAT, KTÓRE GWARANTUJE MU OMEGA PILZNO.

ROZMAWIAŁ: JACEK KLOC    ZDJĘCIA: NAMYSŁAW TOMAKA
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cję w kategorii C. Jeżdżąc przez te kilka mie-

sięcy, rozmawialiśmy z dowódcą i pewnego 

razu powiedziałem mu, że chciałbym wyjść 

z czymś z wojska, a zależało mi na uprawnie-

niach do kierowania pojazdami ciężarowy-

mi. No i on mi to umożliwił. W 1979 roku, 

kończąc służbę zasadniczą, wyszedłem do 

cywila z prawem jazdy C+E. Miałem wtedy 

może ze 23 lata.

Jak zaczęła się Pańska przygoda za 
kółkiem?
Ze szkoły wyszedłem z kategorią B i od 

razu trafiłem do wojska, to był 1977 rok. 

W drugim roku służby, kiedy miałem już za 

sobą „unitarkę”, dostałem swój pierwszy 

angaż jako kierowca. Jeździłem wtedy 

samochodami osobowymi, a do moich obo-

wiązków należało wożenie oficerów szta-

bowych. Tak mi przeszła służba wojskowa, 

a jej ostatnie pół roku jeździłem z dowódcą 

pułku. Dzięki niemu miałem możliwość 

zdawania kategorii C.

Dowódca Panu pomógł?
Jako kierowca wożący oficerów nie miałem 

styczności z ciężarówkami, więc też nie było 

dla mnie przydziału na szkolenie i kwalifika-
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Co dalej? Jak potoczyła się Pana 
kariera zawodowa?
Od tego czasu pracowałem jako kierowca 

ciężarówki. Zaczynałem od skrzyniowego 

STAR-a. Woziłem w nim stal, narzędzia albo 

różne urządzenia. A ten STAR, to był jeden 

wielki zgiełk. Niezwykle głośny samochód. Po 

wyjściu z kabiny słyszało się go jeszcze długo 

później, bo dzwoniło w uszach.

Gdzie Pana wysłano tym STAR-em 
w pierwszą trasę?
Byłem młodym chłopakiem, więc za daleko nie 

pozwolili mi jechać, bo to była trasa Krosno-Rze-

szów i z powrotem. Wtedy te osiemdziesiąt parę 

kilometrów jechało się ponad trzy godziny. Nie 

dość, że za komuny te auta były straszne, to jesz-

cze stan nawierzchni w naszym regionie wołał 

o pomstę do nieba. Koleiny, dziury, jedna wielka 

tragedia. Na szczęście wszystko uległo zmianie.

Co przekonało Pana do pracy 
w OMEDZE Pilzno?
Wtedy miałem taki okres w życiu, że moje 

dzieci były na studiach, było też sporo innych 

potrzeb w domu – głównie finansowych. Musia-

łem utrzymywać płynność, a poprzednie firmy 
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płaciły z dużym opóźnieniem. Nic nie było pew-

ne. Kiedy kolega, który pracował w OMEDZE 

Pilzno, opowiedział mi, jak tu wszystko się 

odbywa, no i potwierdził, że pieniądze w OME-

DZE są na czas, to długo się nie zastanawiałem. 

Ta systematyczność mnie przekonała i chyba 

przekona każdego, kto ma rodzinę na utrzy-

maniu i różne inne zobowiązania. Pewność 

wypłaty mobilizuje do pracy, po prostu.

Jak wyglądały Pana początki w firmie?
Pierwszy samochód, jaki dostałem, to był MAN. 

Początkowo moim kierunkiem była Francja 

– z tego, co pamiętam, zawoziłem tam opony 

z Tarnowa. Jeździło się na tzw. wahadle. Po 

roku pracy, w maju 2003 dostałem, jak ja to 

nazywam, samochód z metką. Prosto z fabryki. 

Czułem się wyróżniony, bo pomimo krótkiego 

stażu w firmie mogłem prowadzić nowe Volvo, 

które było przypisane tylko do mnie. 

Jeździ Pan teraz w dziale Europa 
Północna. Pamięta Pan swoją 
pierwszą trasę na Anglię?
Nie ze szczegółami, ale pamiętam. To 

specyficzny kierunek, który dla niedoświad-

czonego człowieka może okazać się trudny. 

Ruch lewostronny, przeprawa promowa, to 

działało na wyobraźnię. Dlatego dobrą prak-

tyką jest przyuczenie w podwójnej obsadzie. 

Tak też było ze mną, bo w pierwszą trasę na 

wyspy pojechałem z bardziej doświadczonym 

kolegą, który był dla mnie swego rodzaju 

nauczycielem. Potem ja wcielałem się w taką 

rolę. Z pięć i pół roku jeździłem w podwójnej 

obsadzie, przyuczając młodych kierowców, 

którzy zaczynali pracę na trasach międzyna-

rodowych w OMEDZE.

Ilu kierowców OMEGI Pilzno 
z Panem jeździło?
Około dwudziestu, a może nawet więcej. W fir-

mie nazywano ich „naparnikami”. Chodziło 

CZUŁEM SIĘ WYRÓŻNIONY, BO 
POMIMO KRÓTKIEGO STAŻU 
W FIRMIE MOGŁEM PROWADZIĆ 
NOWE VOLVO, KTÓRE BYŁO 
PRZYPISANE TYLKO DO MNIE. 

„
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Wojciech Koza

• Staż pracy w Omedze: 16 lat
• Dział: Europa Północna
• Uprawnienia C+E: od 1979 roku
• Kilometry za kółkiem ciągnika 

siodłowego w Omedze Pilzno: 
2,8 mln km 
• Ulubiony kierunek: Anglia

chyba o to, że byli mi przydzielani do pary, 

a w języku rosyjskim „naparnik” oznacza „part-

ner”. Teraz już się tak nie mówi, ale kiedyś ta 

nazwa się przyjęła. Można powiedzieć, że wtedy 

zajmowałem się trochę szkoleniem kierowców, 

ale nie takim teoretycznym. Sama praktyka.

Czego Pan ich uczył?
Jak nie byliśmy jeszcze w Unii Europejskiej, to 

było znacznie więcej obowiązków. Trzeba było 

np. robić odprawy celne. Ja im to wszystko 

tłumaczyłem. Do tego pokazywałem przykła-

dowo najlepsze i najszybsze trasy, dogodne 

parkingi, miejsca tankowania itd. Ważne były 

informacje dotyczące Niemiec, gdzie trzeba 

wiedzieć, jak się zachowywać, żeby nie dostać 

mandatu, bo z BAG nie ma żartów i nigdy nie 

było. Oprócz tego masa praktycznych rzeczy, 

o których długo by opowiadać. 

Pojętnych miał Pan uczniów?
W większości tak, choć zdarzali się tacy, którzy 

jednym uchem słuchali, a drugim wypuszczali. 

Ale trzeba powiedzieć, że kilku moich „napar-

ników” jeździ do tej pory. Nie będę przytaczał 

nazwisk, ale są tacy w OMEDZE Pilzno.

sobie pomyślę, że miałbym stanąć w jakiejś 

fabryce przy maszynie, to jakoś nie mogę 

sobie tego wyobrazić. Wykonywanie tych 

samych czynności w tym samym miejscu 

i tak na okrągło. Straszna nuda. Taka mo-

notonia zupełnie mnie nie interesuje. Ma to 

swoje plusy, bo idziesz do pracy na siódmą, 

wychodzisz o piętnastej i cześć. Masz wolne. 

Kierowcy zawodowi tak nie mają, ale jest to 

rekompensowane.

W jaki sposób? Chodzi 
o wspomnianą swobodę?
Mam na myśli wypłatę. Nie będę ukrywał, że to 

jest praca, w której pensja nie jest wypłacana 

w guzikach. Myślę, że wykonując inną pracę, 

trudno byłoby mi uzyskać takie wynagrodze-

nie. Może są tacy, co myślą inaczej, ale moim 

zdaniem pieniądze są bardzo przyzwoite 

i pozwalają mi na osiągnięcie płynności finan-

sowej, która – jak już wspomniałem – jest dla 

mnie bardzo ważna. Wynagrodzenie jest na 

pewno lepsze niż w innych zawodach.

Co robiłby Pan, gdyby nie praca kierowcy?
Nie wiem. Bywa, że zastanawiam się, co będę 

robił, jak pójdę na emeryturę. Jeszcze mam na 

to czas, ale już teraz mnie to nurtuje. Jakoś nie 

umiem sobie tego wyobrazić, że mam całe dni 

wolne i siedzę bezczynnie w domu. Jak zdro-

wie pozwoli, to będę jeździł, ile się da. Oczywi-

ście, jeśli OMEGA Pilzno da mi taką możliwość. 

Lubię tę pracę, lubię być w ruchu. Muszę 

przyznać, że jeżdżę z zamiłowania i uważam, 

że jest ono potrzebne w tym zawodzie, bo nie 

należy on do najłatwiejszych. 

Co podoba się Panu w tym zawodzie?
Kierowca ma dużo swobody, po prostu. Oczy-

wiście jest to często okupione koniecznością 

wczesnego wstawania, człowieka nie ma 

w domu, jest się daleko od rodziny. Ale jak 
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SZPITAL TO NIE MIEJSCE 
DLA DZIECKA. POMÓŻMY

WIKTORIA MIKOSZ, CÓRECZKA JEDNEGO 

Z NASZYCH KIEROWCÓW, JEST CIĘŻKO 

CHORA. DZIEWCZYNKA MA DOPIERO 8 

LAT I CAŁE ŻYCIE PRZED SOBĄ, A JUŻ MUSI 

STOCZYĆ JEDNĄ Z NAJCIĘŻSZYCH BATALII 

W SWOIM ŻYCIU – O ZDROWIE. MOŻEMY 

POMÓC JEJ W TEJ WALCE, WPŁACAJĄC DATKI 

NA LECZENIE. LICZY SIĘ KAŻDA KWOTA.

TEKST: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA  
 ZDJĘCIA: ARCH. PRYWATNE PAŃSTWA MIKOSZÓW

Wszystko zaczęło się od utykania Wiktorii na prawą nóżkę. 

Rodzice na początku myśleli, że jest to spowodowane 

zabawami. Wiktoria lubiła uczęszczać na zajęcia baletu, wolny czas 

zawsze spędzała aktywnie – jeździła na rowerze, skakała na tram-

polinie, chodziła na spacery ze swoim pieskiem. Wraz z kolejnym 

dniem doszedł silny ból w kończynie dolnej. 24 maja Wiktoria 

trafiła do szpitala w Jaśle. 

Rodzice tak relacjonują całą sytuację:

Po dwóch dobach w szpitalu u córeczki wystąpił niedowład kończyn 

dolnych i zatrzymanie moczu. Natychmiastowo zaczęliśmy szukać 

pomocy u innych specjalistów. 29 maja Wiktoria trafiła do Uniwer-

syteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na oddział neurologii 

dziecięcej. Po wstępnych badaniach pojawiły się dwie diagnozy – 

Zespół Guillaina-Barrego lub nowotwór. Ostatecznie, by potwierdzić 

podejrzenia, zostało zlecone badanie magnetyczne rezonansem 

W OMEGA Pilzno

Przez cały styczeń 2019 r. będzie można wpłacać 
datki do puszek oznaczonych: „Pomoc dla Wiktorii”. 
Puszki będą zlokalizowane: w biurze ochrony w Pilź-
nie, w sekretariatach w: Mokrzcu, Pilźnie, Rzeszowie, 
na stołówce w Pilźnie, na stacjach paliw OMEGA 
Pilzno w Rzeszowie i Pilźnie, w OSKP w Rzeszowie.
Dodatkowo wpłat można dokonywać przelewem 
na nw. konta:

Pomóc Wiktorii można dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym 
“Kawałek Nieba”
Santander Bank
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: “1914 pomoc dla Wiktorii Mikosz”
 wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Wiktoria:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym 
“Kawałek Nieba”
PL31109028350000000121731374
swift code: WBKPPLPP
Santander Bank
Title: “1914 Help for Wiktorii Mikosz”

Można również przekazać 1% podatku: 
należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243
oraz w rubryce: ‘Informacje uzupełniające – cel szcze-
gółowy 1%’ wpisać “1914 pomoc dla Wiktorii Mikosz”

i postawiono ostateczne rozeznanie – guz kanału kręgowego. Ta 

diagnoza powaliła nas z nóg. Pojawił się szok, niedowierzanie.

1 czerwca odbyła się operacja usunięcia guza, która przebiegła 

pomyślnie. Podczas niej został pobrany fragment do badań histo-

patologicznych. Diagnoza badania okazała się dla całej rodziny 

przerażająca – nowotwór złośliwy tzw. „Mięsak Ewinga”. To był 

drugi okropny cios od losu dla dziewczynki, która nie mogła pogo-

dzić się z sytuacją, w której się znalazła. Obecnie Wiki przebywa na 

oddziale onkologii, gdzie jest poddawana chemioterapii i radiotera-

pii, która wiąże się z okropnym bólem i zmęczeniem.

Ciągle jest cewnikowana i ma niedowład kończyn dolnych, co 

doprowadza do braku możliwości samodzielnego poruszania się. 

Pomimo tak ciężkich przejść Wiktorka jest jak wulkan energii, 

którą dzieli się z wszystkimi dookoła.

Wiki czeka długotrwała, ciężka, kosztowna rehabilitacja, ale 

wiemy, że się nie podda, wierzy w siebie, ponieważ jest to jedyna 

szansa na powrót do pełnej sprawności. 

W związku z tym zwracamy się do Państwa o modlitwę 

i wsparcie finansowe, gdyż aktualne nakłady finansowe przera-

stają nasze możliwości. 

Z góry dziękujemy za każde nawet najmniejsze wsparcie.
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SPORTOWY DESIGN, MOCNA JEDNOSTKA NAPĘDOWA, CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

TECHNICZNE I PRZESTRZENNA KABINA, TO GŁÓWNE CECHY POCHODZĄCEGO 

Z LIMITOWANEJ SERII CIĄGNIKA MARKI IVECO. CIĘŻARÓWKA STRALIS XP 

W LIMITOWANEJ EDYCJI ABARTH BYŁA BOHATEREM JEDNEGO Z ODCINKÓW NA 

KANALE CPLUSE.

TEKST: JACEK KLOC   ZDJĘCIA: AGENCJA AWARE

CIĘŻARÓWKA 
Z WYŚCIGOWYM 
CHARAKTEREM
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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

Odcinek został zrealizowany na terenie 

nowo otwartej siedziby spółki Iveco STC, 

wchodzącej w skład Grupy OMEGA Pilzno. 

Tłem ujęć był zatem jeden z najnowocześniej-

szych w Polsce serwisów i salonów sprzedaży 

pojazdów marki Iveco. Tym razem prowadzący 

postanowił przygotować temat bardziej rozryw-

kowy niż szkoleniowy, co bardzo przypadło do 

gustu widzom kanału, którzy licznie wyrazili 

swój entuzjazm wobec tworzenia podobnych 

treści w przyszłości.

Ukłucie skorpiona
Omawiana w odcinku nr 85 ciężarówka 

zawdzięcza swoją wyjątkowość projektan-

tom włoskiej firmy tuningowej Abarth. Jest 

ona producentem specjalnych, sportowych 

w charakterze i wyglądzie wariantów aut ze 

stajni FIAT-a. Ich najbardziej rozpoznawalnymi 

modyfikacjami są wzmocnione wersje Fiata 

500, w których fabryczne 86 KM zamieniają na 

kuriozalne w tak małym samochodzie 180 KM. 

Z uwagi na to, że Iveco wchodzi w skład wło-

skiego koncernu, inżynierowie Abarth opatrzyli 

również sztandarową ciężarówkę tej marki 

swoim logotypem z wizerunkiem skorpiona, 

ale to nie wszystko.

Razem ze skorpionem Iveco Stralis XP 

Abarth otrzymało sportowe malowanie, więk-

szą i bardziej komfortową kabinę, nadające 

agresywnego charakteru osłony rurowe oraz 

aluminiowe felgi. Limitowana edycja oferuje 

również LED-owe światła do jazdy dziennej, 

reflektory ksenonowe oraz halogeny poprawia-

jące widoczność w nocy na nieoświetlonych 

drogach. Na uwagę zasługują również czarno-

-czerwone wykończenia ze skóry oraz imitacji 

karbonu, zaimplementowane wewnątrz kabiny. 

Najważniejsza jest jednak jednostka napędowa 

o maksymalnej mocy 570 KM, obsługiwana 

przez 12-biegową, zautomatyzowaną skrzynię.

Ten wyjątkowy ciągnik dostosowany jest do 

jazdy w dalekodystansowym ruchu szosowym, 

wyposażono go zatem w szereg rozwiązań 

zmniejszających spalanie. Posiada funkcję 

rozłączania napędu, przełącznik jazdy ekono-

micznej czy automatyczne gaszenie silnika przy 

długiej pracy na biegu jałowym. Z konwencjo-

nalnych rozwiązań zastosowano w nim owiewki 

zmniejszające opór powietrza oraz aktywny 

tempomat z czujnikiem radarowym. Dodatka-

mi nie bez znaczenia są system wspomagający 

ruszanie pod górkę oraz funkcja uwolnienia 

pojazdu z grząskiego terenu, która wykorzystu-

je w tym celu kołysanie.

Odcinek inny niż wszystkie
Tego typu ciągnik może się podobać szczegól-

nie fanom włoskiego podejścia do motoryzacji, 

których wielu wyrażało się bardzo pozytywnie 

na jego temat w komentarzach pod odcinkiem. 

Choć należy przyznać, że duża część widzów 

pozostała wierna skandynawskiej i niemieckiej 

myśli technicznej, również dając temu wyraz 

w sekcji opinii. Różnica zdań nakłoniła widzów 

do żywej dyskusji, co zaowocowało łącznie 367 

komentarzami.

Film poświęcony Iveco Stralis XP Abarth do 

tej pory obejrzało ponad 56 tys. widzów, a oglą-

dany był przez niemal 220 tys. minut. Liczby 

te stale rosną, co pozwala myśleć, że widzowie 

kanału – oprócz niezwykle popularnych treści 

o charakterze edukacyjnym – chcą od czasu do 

czasu zobaczyć film, któremu bliżej do rozryw-

ki. Szczególnie,  jeśli taki odcinek nadal będzie 

silnie związany z pracą kierowcy zawodowego 

i pasją do ciężarówek, która w tym zawodzie 

jest bardzo ważna. 
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WARUNKI ZIMOWE WERYFIKUJĄ ZARÓWNO UMIEJĘTNOŚCI 

KIEROWCY, JAK I STAN TECHNICZNY POJAZDU ORAZ JEGO 

MOŻLIWOŚCI JEZDNE. NIE JEST TRUDNO POPRAWNIE 

PROWADZIĆ POJAZD W DZIEŃ I W DOBRYCH WARUNKACH 

ATMOSFERYCZNYCH. W BRANŻY TRANSPORTOWEJ NIE 

MA PODZIAŁU NA WARUNKI CZY PORĘ ROKU – KIEROWCA 

MUSI PROWADZIĆ POJAZD SPRAWNIE I BEZPIECZNIE 

W KAŻDEJ SYTUACJI.

TEKST: TOMASZ PIRÓG   ZDJĘCIE :  FOTOLIA.COM

TOMASZ 
PIRÓG 

Pasjonat branży motoryzacyjnej. 
Od 7 lat zajmuje się 
w OMEDZE Pilzno szeroko 
pojętymi kwestiami 
technicznymi. 

PRZYDATNE 
W WARUNKACH ZIMOWYCH
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Nowoczesne pojazdy zarówno 

osobowe, jak i ciężarowe wyposa-

żone są w kilka systemów, które znacznie 

poprawiają własności trakcyjne pojazdów, 

bezpieczeństwo, a nawet są w stanie skory-

gować błędy kierowcy. Są też niezmiernie 

pomocne w trudnych sytuacjach zimowych 

jak np. oblodzenia i poślizg.

Cztery najważniejsze systemy 

wspomagające kierowcę /nazwy różne 

w zależności od producenta, wynika to 

z patentów, gdzie większość producentów 

zastrzega swoją nazwę i rozwiązanie/:

a) ABS – system zapobiegający blokowa-

niu kół. Wbrew pozorom działa w oparciu 

o prostą zasadę. Czujnik przy każdym kole na 

bieżąco bada, czy koło jest zablokowane, czy 

się obraca. Jeśli jest zablokowane, czyli się nie 

obraca, wówczas w ułamku sekundy system 

odblokowuje koło poprzez zmniejszenie 

siły hamowania. Siła ta zostaje zmniejszona 

do momentu, aż koło zacznie się obracać, 

wówczas znowu system przykłada siłę hamo-

wania do tego koła. Dzieje się to cyklicznie, 

w sekwencjach i to niezależnie dla każdego 

koła, co jest nie do uzyskania dla kierowcy 

samodzielnie hamującego w pojeździe bez 

ABS. Taki sposób hamowania pozwala na 

zachowanie kierowalności pojazdem w czasie 

gwałtownego hamowania. Pozwala na 

ominięcie przeszkody w czasie, gdy kierowca 

gwałtownie hamuje, co jest bardzo trudne do 

uzyskania w pojeździe bez ABS. I świadomość 

działania tego układu jest bardzo ważna, gdyż 

zadaniem kierowcy jest mocne naciśnięcie na 

pedał hamulca i kierowanie pojazdem w taki 

sposób, aby ominąć przeszkodę. 

b) Brake Assist – system wspomagania 

gwałtownego hamowania. System ten 

został wynaleziony, gdyż udowodniono, że 

większość kierowców hamuje we właściwym 

czasie w razie zagrożenia, ale nie robi tego 

z właściwą siłą i nieświadomie wydłuża drogę 

hamowania. Często zbyt słabo w początko-

ASR ESP

ABS

Brake Assist

ELEKTRONICZNE SYSTEMY KONTROLI TRAKCJI

2

2

3

3
4

1

bez ESP z ESP

KRYTYCZNY MANEWR OMIJANIA PRZESZKODY 
PRZEZ POJAZD Z/BEZ ESP

wej fazie hamowania naciska na pedał ha-

mulca. System ten wyczuwa szybki przyrost 

siły hamowania i przykłada maksymalną siłę 

hamowania, mimo że nie robi tego kierowca. 

Pozwala to na skuteczniejsze hamowanie 

w groźnych sytuacjach.

c) ASR – układ ten zapobiega poślizgowi 

kół w czasie ruszania. Jest przydatny na 

bardzo śliskich nawierzchniach, szczególnie 

przy ruszaniu na wzniesieniu drogi. Używa-

ny jest przy bardzo małej prędkości, więc 

nie zapobiega zagrożeniom, a jedynie uła-

twia pracę kierowcy. W okresie zimowym 

układ bardzo pożądany przez kierowców po-

jazdów ciężarowych i autobusów. Bez tego 

układu przy opadach śniegu często ciągnik 

z naczepą i ładunkiem potrafi zablokować 

drogę przy podjeździe na wzniesienie.

d) ESP – zapobiega obróceniu pojazdu 

w czasie jazdy po łuku lub wyprzedzania/

omijania. Układ bardzo ważny. Staje się 

układem będącym na standardowym wypo-

sażeniu, podobnie jak ABS. Zapobiega on 

obróceniu pojazdu w czasie jazdy po łuku lub 

wyprzedzania/omijania. Utrata przyczep-

ności pojedynczego koła lub kół jednej osi 

powoduje wytrącenie pojazdu z założonego 

toru przez kierowcę i jest niezwykle groźna. 

Jest bardzo częstą przyczyną wypadków 

o dużych konsekwencjach. Wyprzedzanie 

lub omijanie składa się z dwóch faz – kiedy 

kierowca skręca w lewo, a później w prawo. 

W znakomitej większości w drugiej fazie 

następuje wytrącenie tylnej części pojazdu 

– odczuwalne bardzo nieprzyjemnie jako 

„wyprzedzenie tyłu”. Schemat pokazuje rysu-

nek. Siły poprzeczne działające na koła tylnej 

osi powodują właśnie utratę przyczepności 

STREFA KIEROWCY  3 5
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przy skręcie zwykle przy większej prędkości 

i mniej korzystnych warunkach pogodowych. 

Właściwie pokazuje to poniższa grafika: 

podsterowność jest wtedy, gdy koła przedniej 

osi mają skłonność do zmiany zadanego toru 

jazdy – zazwyczaj są to pojazdy z napędem na 

przednią oś. Nadsterowność jest wtedy, gdy 

tylna oś pojazdu wyjeżdża poza zadany tor 

jazdy. W obu tych przypadkach w trudnych sy-

tuacjach pomaga nam znakomicie układ ESP.

Celowo pominąłem układ, który po-

woduje zatrzymanie pojazdu w przypadku 

gwałtownego zbliżania się do niego, gdyż 

jest on jeszcze niedopracowany i nie spełnia 

wymogów w każdej sytuacji, do jakiej jest 

przeznaczony. Omówione systemy nato-

miast są bardzo skuteczne i należy jedynie 

mieć świadomość ich działania. Wszystkie 

pojazdy w grupie OMEGA wyposażone są 

w te systemy, co powoduje, że bezpieczeń-

stwo kierowców jest znacznie większe. Są to 

systemy czynne, czyli aktywnie działają, aby 

zapobiec wypadkom.

Najważniejsza zasada w czasie jazdy w trud-

nych warunkach pogodowych, która gwarantu-

je bezpieczeństwo – zmniejszyć prędkość!  

niedopuszczalne, ale kiedy zauważymy, że tył 

pojazdu zaczyna się przemieszczać i odchyla 

się od toru jazdy, wówczas należy skontrować 

kierownicą. Skręcenie kół w kierunku, w któ-

rym obraca się tył pojazdu, jest kluczowe 

w odzyskaniu przyczepności i kierowalności 

pojazdem, ale musi kontrolowane. Należy 

jak najszybciej wrócić kołami do kierunku 

jazdy, gdyż po odzyskaniu przyczepności 

tył pojazdu gwałtownie obróci się w przeciw-

nym kierunku, co spowoduje, że kierowca 

wyprowadzi tył z poślizgu w jedną stronę, ale 

obróci w drugą. 

Umiejętności takich najlepiej uczyć się 

na torze z płytą poślizgową. Takie szkolenie 

jest niedrogie, a dobrze uczy właściwych 

zachowań w sytuacjach ekstremalnych. Na 

wyższe kategorie prawa jazdy takie szkolenie 

jest obowiązkowe na torze lub symulatorze. 

Ten ostatni jest dużo tańszy, ale nie oddaje 

w pełni tej kwesti.

Ponieważ omawiane są tematy dotyczące 

trakcji pojazdu, usystematyzowania wymagają 

pojęcia podsterowności i nadsterowności. 

Mówią one nam o skłonności pojazdu do 

utraty przyczepności przez koła jednej osi 

kół. Tylko bardzo doświadczony kierowca jest 

w stanie momentalnie skontrować kierownicą 

i odzyskać przyczepność. W większości docho-

dzi do obrócenia pojazdu bezwładnie wokół 

własnej osi i często uderzenia w inny pojazd lub 

przeszkodę. Ponieważ do zerwania przyczep-

ności w czasie wyprzedzania dochodzi przy 

dużej prędkości, łatwo sobie wyobrazić, że 

konsekwencje zwykle są rozległe. 

Pierwsze trzy układy działają podobnie 

w każdym pojeździe, zarówno osobowym, jak 

i ciężarowym czy autobusie. Układ ESP ma 

znacznie trudniejsze zadanie w przypadku 

ciągnika z przyczepą. Problemem jest tutaj to, 

że pojazd składa się dwóch członów, których 

przegubem jest układ siodło ciągnika/swo-

rzeń naczepy lub sprzęg zestawu z przyczepą. 

ESP oczywiście działa, ale utrata przyczep-

ności w tym przypadku jest łatwiejsza niż 

w przypadku pojazdu jednoczłonowego. Tzw. 

skrzyżowanie pojazdu zdarza się dość często 

i jest bezpośrednio spowodowane utratą 

przyczepności niektórych kół.

Jak ważne i przydatne są to układy 

pokazują dyrektywy unijne, które wymagają, 

aby te układy były obowiązkowe w każdym 

pojeździe. Układ ABS jest obowiązkowy od 

2006 roku, więc obecnie praktycznie nikt 

już nie jeździ pojazdem, który wpadnie 

w poślizg przy hamowaniu, a kierowca nie 

musi hamować pulsacyjnie. Taki sposób był 

polecany na śliskiej nawierzchni – obec-

nie skuteczniej za nas robi to elektronika. 

System ESP jest obowiązkowy od 2014 

roku. Oczywiście układy te były obecne już 

wcześniej w części samochodów, a dyrek-

tywa unijna miała na celu wprowadzić je do 

wyposażenia obowiązkowego.

Niestety wszystkie wyżej opisane systemy 

stają się bezradne, gdy przekroczone 

zostają siły, które utrzymują pojazd w stanie 

przyczepności do podłoża i zaczyna się on 

bezwładnie przemieszczać. Wówczas kierow-

ca ma niewielką możliwość reakcji. Pojazd 

bezwładnie ślizga się prostoliniowo, obraca 

się wokół własnej osi lub koziołkuje. Poza 

ostatnim przypadkiem, w dwóch poprzed-

nich, odzyska kierowalność w krótkim czasie, 

chyba że uderzy w międzyczasie w jakąś 

przeszkodę. Kierowca jest w stanie przyśpie-

szyć odzyskanie kierowalności, jeśli koła skie-

ruje w przeciwną stronę do obrotu pojazdu 

w poślizgu. Widać to dobrze u kierowców 

rajdowych, którzy zakręty często pokonują 

w poślizgu na dużej prędkości. Są oni dosko-

nale wyszkoleni i umieją wykorzystać poślizg 

kół. W ruchu drogowym jest to zachowanie 

Prawidłowy 
tor jazdy

NadsterownośćPodsterowność

Prawidłowy 
tor jazdy

Tor jazdy 
w wyniku poślizgu
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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 GRUDNIA 2018
DO LUTEGO 2019 ROKU
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ZAKAZY RUCHU W EUROPIE
22 GRUDNIA

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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

WŁOCHY 09:00 - 14:00

23 GRUDNIA

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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

WŁOCHY 09:00 - 22:00

24 GRUDNIA

CHORWACJA 15:00 - 23:00

CZECHY 13:00 - 22:00

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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

25 GRUDNIA

AUSTRIA 00:00 - 22:00

CHORWACJA 14:00 - 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

LUKSEMBURG 00:00-21:45 & 
23:30 - 24:00

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 - 21:00

info

SZWAJCARIA 00:00 - 24:00

WĘGRY 00:00 - 22:00

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

WŁOCHY 09:00 - 22:00

26 GRUDNIA

AUSTRIA 00:00 - 22:00

CHORWACJA 14:00 - 23:00

CZECHY 13:00 - 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 - 21:00

info

SZWAJCARIA 00:00 - 24:00

WĘGRY 00:00 - 22:00

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

WŁOCHY 09:00 - 22:00

29 GRUDNIA

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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

30 GRUDNIA

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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

WŁOCHY 09:00 - 22:00

31 GRUDNIA

CHORWACJA 15:00 - 23:00

FRANCJA 00:00 - 22:00

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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

01 STYCZNIA

AUSTRIA 00:00 - 22:00

CHORWACJA 14:00 - 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 - 21:00

info

SZWAJCARIA 00:00 - 24:00

WĘGRY 00:00 - 22:00

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

WŁOCHY 09:00 - 22:00

04 STYCZNIA

CHORWACJA 15:00 - 23:00

05 STYCZNIA

AUSTRIA 15:00 - 24:00

CHORWACJA 15:00 - 23:00

FRANCJA 22:00 - 24:00

NIEMCY 00:00 - 22:00

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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

06 STYCZNIA

AUSTRIA 00:00 - 22:00

CHORWACJA 14:00 - 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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

WŁOCHY 09:00 - 22:00

12 STYCZNIA

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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

13 STYCZNIA

AUSTRIA 00:00 - 22:00
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GRUDZIEŃ 2018 - LUTY 2019
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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

WŁOCHY 09:00 - 22:00

19 STYCZNIA

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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

20 STYCZNIA

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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

WŁOCHY 09:00 - 22:00

26 STYCZNIA

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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

27 STYCZNIA

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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

WŁOCHY 09:00 - 22:00

02 LUTY

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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

03 LUTY

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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

WŁOCHY 09:00 - 22:00

08 LUTY

SŁOWENIA 08:00 - 21:00

info 

09 LUTY

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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

10 LUTY

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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

WŁOCHY 09:00 - 22:00

16 LUTY

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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

17 LUTY

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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

WŁOCHY 09:00 - 22:00

23 LUTY

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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

24 LUTY

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

nie dotyczy Euro3 lub wyżej w ruchu 
międzynarodowym

WŁOCHY 09:00 - 22:00
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  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:

-  21.12, 24.12, 28.12 i 31.12.2018 oraz 04.01.2019 16:00-21:00 
- 22.12, 29.12.2018 oraz 05.01.2019 08:00-13:00 

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:
- 26.12.2018 oraz 01.01, 06.01 i 07.01.2019 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. 

Dotyczy pojazdów ciężarowych i zespołu pojazdów powyżej 7,5t dmc 

z wyjątkiem pojazdów specjalnych oraz maszyn i pojazdów rolniczych.Zakazy 
dotyczą części sieci drogowej w regionie Rhône-Alpes i obowiązują:
- w soboty 09, 16 i 23 lutego 2018 oraz 02 i 09 marca 2019r od godz. 07:00 do 
godz. 18:00 a potem od godz. 22:00 do godz.24.00 
Uwaga: poruszanie jest dozwolone w wymienione soboty od 18:00 do 22:00)  
Trasy w rhône-alpes objęte zakazem ruchu w okresie zimowym: 
Obowiązuje na następujących trasach (w obu kierunkach, o ile nie 
zaznaczono inaczej):
   

•  A40 od Pont d’Ain (skrzyżowanie A40/A42) do Passy- le-Fayet 
(skrzyżowanie A40/RD1205)    
RD1084 od Pont d’Ain (skrzyżowanie RD1084/RD1075) do Bellegarde 

•  RD1206 od Bellegarde do Annemasse
•  RD1205 od Annemasse do Passy-le-Fayet
• RN205 od Passy-Le-Fayet do Chamonix  
•  A43 od węzła wielopoziomowego A46 sud/południe/A43 do węzła 

wielopoziomowego A43 / A432 w kierunku Lyon-Chambéry
•  A43 od węzła wielopoziomowego A43/A432 do tunelu Fréjus
•  A430 od Pont-Royal (skrzyżowanie A43/A430) do Gilly-sur-Isére (węzeł 

A430/RN90)   
•  RD1090 od Pont-Royal do Gilly-sur-Isére (węzeł A430 / RN90)
•  RN90 od Gilly-sur-Isére (skrzyżowanie A430/RN90) do Bourg-Saint-Maurice
•  RD1090 od Bourg-Saint-Maurice do Séez 
•  RD306 (Rhône) i RD 1006 (Isére i Sabaudia/fr. Savoie)- od Saint-Bonnet-de-

Mure do Freney  
•  RN201 w tranzycie przez Chambéry (VRU)  
•  A48 od Coiranne (skrzyżowanie A48/A43) do Saint-Égréve (skrzyżowanie 

A48/A480)   
•  A480 od Saint-Égréve (skrzyżowanie A48/A480) do Pont-de-Claix 

(skrzyżowanie A480/RN85)   
•  RN85 z Pont-de-Claix (skrzyżowanie RN85/A480) do Vizille (skrzyżowanie 

RN85/RD1091)  
•  RD1091 z Vizille (skrzyżowanie RD1091/RN85) do Briançon
•  A41 nord/północ - od Saint-Julien-en-Genevois (węzeł A40/A41 nord/

północ) do Cruseilles (węzeł A410/A41 nord/północ) 
•  RD1201 od St Julien-en-Genevois do Annecy  
•  RD1508 od Bellegarde do Annecy  
•  RD3508 obwodnica Annency  
•  RD1508 od Annency do Ugine  
•  RD 1212 od Ugine do Albertville   
•  RD1205 od Annemasse do Sallanches 
•  RD1212 z Sallanches do Albertville  
•  A410 z Scientrier (skrzyżowanie A410/A40) do Cruseilles (A410/A41 węzeł 

nord/północ)  
•  A41 nord/północ - od Cruseilles (węzeł A410/A41 nord/północ) do węzła 

z A43 w Chambéry  
•  RD1201 pomiędzy Chambéry i Annecy 
•  RD1203 pomiędzy Annecy i Bonneville 
•  A41 sud/południe - pomiędzy Grenoble i A43 (węzeł wielopoziomowy we 

Francin) na Montmélian w kierunku południe-północ
•  RD1090 pomiędzy Montmélian (73) i Pontcharra (3)

 
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.

DODATKOWE ZAKAZY RUCHU W EUROPIE OD GRUDNIA 2018 DO LUTEGO 2019 ROKU



OMEGA & MORE



OMEGA & MORE

MAGAZYN OMEGA PILZNO W JASIONCE TO JEDEN Z PIĘCIU TAKICH OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO 

FIRMY, W KTÓRYCH WYKORZYSTUJE SIĘ SYSTEM WMS. OMEGA PILZNO JUŻ JAKIŚ CZAS TEMU 

ZAINWESTOWAŁA W TEN ZAAWANSOWANY PROGRAM, PODNOSZĄCY WYDAJNOŚĆ PRACY NA 

MAGAZYNACH. CZYM JEST WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM, W SKRÓCIE WMS? JAK DZIAŁA 

I JAKIE SĄ JEGO ZALETY? 

TEKST: ADRIANA TRZEŚNIOWSKA   ZDJĘCIE: TADEUSZ POŹNIAK

Dla większości firm produkcyjnych i handlowych jednym 

z priorytetów jest optymalizacja kosztów logistyki oraz 

czasu realizacji zleceń. Inwestycja w zaawansowane opro-

gramowanie klasy EPG jest niemałym przedsięwzięciem i 

krokiem w nieznane, ponieważ w pewnym zakresie zmienia 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa. OMEGA Pilzno wyszła już 

dawno naprzeciw potrzebom swoich klientów i zastosowała  

sprawdzone oprogramowanie firmy SAP . Począwszy od ma-

gazynu w Jasionce, który jako pierwszy rozpoczął stosowanie 

systemu WMS w całej Grupie OMEGA Pilzno, poprzez kolejne 

magazyny w Mokrzcu, Podgrodziu oraz Gdańsku.

WMS od podstaw
Warehouse Management System to dość rozległy temat. 

STREFA MAGAZYNIERA4 2  

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ 

MAGAZYNOWĄ 



OMEGA & MORE

Jednak najprościej mówiąc,  jest to program, który kieruje całą 

gospodarką magazynową. Wszystkie przyjęcia, wydania towa-

rów, ruchy magazynowe oraz międzymagazynowe są dzięki 

niemu widoczne i zapisywane w jego jakże ogromnej pamięci. 

WMS przechowuje wszystkie dane klientów oraz ich towarów 

- datę wejścia oraz wydania z magazynu, lokalizację, partię 

produkcyjną, datę ważności produktu, osobę która zajmowała 

się danymi procesami na magazynie i wiele innych istotnych 

informacji. Dzięki niemu można odtworzyć historię produktu 

po opuszczeniu magazynu.

Kręta droga przez WMS
Aby zapoznać się z działaniem całego procesu wykonywanego 

przez WMS należy wgłębić się w poszczególne zadania, które 

ma on wspomóc oraz usprawnić. Pozostaje zatem przejść całą 

drogę, jaka pokonuje dany towar, trafiając do magazynu, aż 

po "wyjście" z niego. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest to, 

aby dany produkt trafił do magazynu. Awizacje, które dostaje 

się od klientów są sporządzane niejednokrotnie na cały dany 

dzień. Można się z nich dowiedzieć co przyjeżdża, a co zostaje 

ściągnięte z naszych stanów magazynowych. 

Zatem do magazynu przyjeżdża zatowarowany samo-

chód, który musi się rozładować. Kierowca przyjeżdżający 

z ładunkiem swoje pierwsze kroki musi skierować do biura 

pracowników systemowych. To oni poprzez sprawdzenie awi-

zo z mailem klienta mogą przyjąć dany produkt na swój stok. 

Pracownik systemowy sprawdza, czy kierowca jest awizowany 

na dany dzień, czy numery awizacji się zgadzają, czy numer 

samochodu jest odpowiedni, czy pojawił się zgłoszony kierow-

ca itd. Jeżeli wszystko jest zgodnie z dokumentacją i zgłosze-

niem klienta, pracownik systemowy przyjmuje dokumenty 

od kierowcy, po czym zostaje zrobiony protokół przyjęcia. 

Pracownik pisze protokół przyjęcia towaru na magazyn, gdyż 

każdy transport musi mieć dokumentację. Kierowca zostaje 

wysłany na rampę do rozładunku, gdzie magazynier sprawdza, 

co znajduje się na danym samochodzie, po czym następuje 

rozładunek. 

Przyjęty artykuł zostaje oznaczony specjalną etykietą z 

wewnętrznym kodem - numer zaczyna się datą przyjęcia, która 

wskazuje jego miejsce na powierzchni magazynowej. Pierw-

sze sczytuje się dany kod palety, a potem umieszcza się ją na 

danym regale pod konkretną etykietą miejsca regałowego. 

Można również systemowo przyjąć paletę i narzucić magazy-

nierom w jakim miejscu ma się ona znajdować. Wszystko to 

wydrukowane zostaje na etykiecie. Pomaga to w odnalezieniu 

danej palety na magazynie w odpowiednio stworzonych stre-

fach. Paleta ma również swoją partię, czyli unikalny numer. 

Oznaczenie
Oznaczona paleta jest wprowadzana do systemu i dostaje swój 

numer systemowy - taki wewnętrzny indeks. Przy indeksie 

można napisać ile towaru jest na każdej palecie. System sam 

przelicza już później ilości według indeksu danego towaru - taki 

wyspecjalizowany Excel. Towar można znaleźć po indeksie albo 

po nazwie. Indeks zaczyna się datą przyjęcia palety w system, 

następnie jest numer przyjęcia palety w danym dniu. Wszystko 

to zamieszczone jest pod kodem kreskowym. Pod numerem 
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znajduje się jeszcze miejsce, gdzie umiejscowiona jest nazwa 

towaru oraz indeks narzucony przez klienta. Pracownicy na 

magazynie posługują się często numerem od klienta, ponieważ 

gdy kontrahent wysyła awizacje jakiegoś towaru, to używa 

oznaczenia produkcyjnego. Zatem można się spotkać z dwoma 

etykietami – wewnętrzną i tą klienta. Dzięki kodowi kreskowe-

mu zamieszczonemu na etykiecie każda paleta pojawia się na 

kolektorze, czyli w uproszczeniu mówiąc, czytnik kodów kre-

skowych, którym sprawdza się czy wybrana została odpowied-

nia paleta. Na ekranie kolektora pojawiają się najistotniejsze 

informacje związane z dana paletą. Dla pewności jest jeszcze 

wszystko na etykiecie. 

Po przyjęciu towaru na magazyn, jeżeli wszystko jest 

potwierdzone, informacje o wprowadzeniu towaru na stok jest 

wysyłana do systemu. Każdy klient ma swoje konto, na którym 

może zobaczyć wszystkie ruchy magazynowe związane z jego 

towarem – ilości artykułów, stany magazynowe na koniec 

miesiąca, wpływy magazynowe itp. 

Magazyn w Jasionce, to magazyn regałowy. Regał ma około 

350 miejsc paletowych. Każde miejsce ma swój własny numer 

– taką lokalizację. Ważne jest, żeby było wiadomo, gdzie dana 

paleta się znajduje, gdyż na magazynie mogą mieć również 

miejsce przesunięcia wewnętrzne. Wszystkie ruchy na magazy-

nie są wpisywane na kolektorach i przesyłane do systemu. 

Wydanie
W końcu następuje moment wywołania palety przez klienta, 

czyli prośba o jej wydanie z magazynu. Klient wysyła maila z 

zamówieniem, w którym wyszczególniony jest towar pobierany 

– jego nazwa, indeks oraz ilość. Na podstawie zamówienia jest 

sporządzane awizo wewnętrzne. Zostaje to wpisane w system, 

a kolektor wskazuje gdzie znajduje się paleta, bądź artykuły, 

które klient zgłosił do opuszczenia magazynu oraz ilość jaka 

jest potrzebna kontrahentowi. Urządzenie to jest w stanie poka-

zać w czasie rzeczywistym, co magazynier już zabrał z palety i 

czego mu brakuje do skompletowania zamówienia. 

Dzięki WMS nie potrzeba wydawać całych palet, lecz można  

kompletować towary pochodzące z różnych palet. Magazynier 

otrzymuje dokument WZ. Posługując się kolektorem, kom-

pletuje całe zamówienie klienta poprzez skanowanie naszych 

wewnętrznych etykiet. Kolektor potwierdza, czy został zabrany 

odpowiedni towar. Magazynier zabiera towary klienta z 

różnych palet i kompletuje to na jednej. Każde zamówienie jest 

inne. Skompletowane już są przygotowane przy dokach, gdzie 

podjeżdżają samochody. Na jeden samochód może być ładowa-

nych nawet kilka różnych awizo, w zależności od tego, co życzy 

sobie dany klient. 

WMS służy również do fakturowania i przesyłania faktur do 

klientów. Pod koniec miesiąca zlicza on ile palet danego kontra-

henta pozostało jeszcze na przestrzeni magazynowej, podlicza 

wszystko, a następnie przesyła informacje do działu faktur, na 

jaką kwotę wystawić fakturę dla konkretnego klienta. 

Krótko mówiąc WMS jest od przyjmowania, wydawania, kom-

pletacji, przesuwania towarów klienta, wyciągania historii towarów, 

fakturowania i liczenia palet względem miesiąca. Każdy element 

procesu związanego z WMS jest ważny, podobnie jak ludzie, którzy 

obsługują magazyn korzystając właśnie z tego programu. 
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OD JAKIEGOŚ CZASU OBSERWUJEMY PROCES 

KOLEJNEGO PRZEŁOMU TECHNOLOGICZNEGO 

W ŚWIECIE, KTÓRY NADSZEDŁ WRAZ Z ROZWOJEM 

NOWYCH TECHNOLOGII. SPRAWIA ON, ŻE ZARZĄDZANIE 

LUDŹMI W RZECZYWISTOŚCI, GDZIE „JEDYNĄ STAŁĄ 

JEST ZMIANA”, JEST NIE TYLKO TRUDNIEJSZE, ALE 

TEŻ BARDZIEJ ODPOWIEDZIALNE I WYMAGA OD 

MENADŻERA WYSOKO ROZWINIĘTYCH UMIEJĘTNOŚCI 

MIĘKKICH. DZIŚ MENADŻEROWIE ODGRYWAJĄ 

KLUCZOWĄ ROLĘ W ORGANIZACJI, SĄ ODPOWIEDZIALNI 

ZA PRZYNOSZENIE ZYSKÓW DO FIRMY, KOMUNIKACJĘ 

WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ, JAK RÓWNIEŻ ZA 

ROZWÓJ LUDZI W SWOICH ZESPOŁACH. PO CZYM 

WIĘC POZNAĆ DOBREGO MENADŻERA? NA TO PYTANIE 

ODPOWIADAMY W NINIEJSZYM ARTYKULE.

TEKST: KLAUDIA GŁOWACKA    ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM

PO CZYM POZNAĆ 

DOBREGO 
MENADŻERA?

KLAUDIA 
GŁOWACKA
Antropolog, psycholog 
biznesu. Trener i coach firmy 
Infinity Power International, 
specjalizującej się m.in. we 
wdrażaniu w przedsiębiorstwach 
zarządzania poprzez Wizję Misję 
i Wartości.

„wypalenia zawodowego”, ponieważ wartości 

są naszym motorem napędowym do działania, 

zapewniającym długoterminową motywację. 

Stąd tak ważne jest, by Menadżer znał wartości 

osobiste swoich pracowników, potrafił je 

połączyć z wartościami firmy i tak organizował 

pracę zespołu, by ludzie mogli je urzeczywistnić.

Zarządza poprzez cele
Praca Menadżera to w dużej mierze praca na 

celach strategicznych i operacyjnych dla całego 

zespołu i każdego pracownika z osobna. Jako 

szef musi zadbać o to, by jego pracownicy 

wiedzieli, co mają robić i, najważniejsze, PO CO 

to robią – czyli jakiemu większemu celowi służą 

ich działania. Potrafi łączyć cele osobiste ludzi 

z celami organizacji i odpowiednio je komuni-

Ma wizję swojego zespołu
Menadżer musi mieć jasno określony kierunek 

rozwoju swojego obszaru, który jest spójny 

z nadrzędnym celem organizacji i wpisuje się w jej 

Misję oraz Wizję. Kierunek, który nie tylko przy-

niesie zyski firmie, ale też rozwinie kariery ludzi.

Zarządza poprzez wartości
Zarządzanie przez wartości to jedyny tak 

moralny i ukierunkowany na ludzi sposób 

zarządzania. Nic tak nie motywuje nas do 

działania, jak właśnie możliwość realizowania 

osobistych wartości, którymi mogą być np. 

kariera, rozwój, pasja czy kreatywność. Kiedy 

możemy realizować w pracy rzeczy ważne 

dla siebie, chętniej angażujemy się, jesteśmy 

bardziej efektywni i unikamy zjawiska 
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kować w zespole. Ma zaplanowany każdy dzień, 

miesiąc, kwartał, rok – pracuje na planach 

krótkoterminowych, średnioterminowych i dłu-

goterminowych, dzięki czemu mało rzeczy jest 

go w stanie zaskoczyć na drodze do celu.

Ma pewną postawę w działaniu
Wysokiej klasy Menadżer ma jasno określoną 

tożsamość zawodową: wie, kim jest, wie, co robi 

i dokąd prowadzi swój zespół. Bierze odpowie-

dzialność za własne działania i popełniane błę-

dy, nie szukając wokół winnych. Ma też dobrze 

dookreślony system wartości, stanowiący zbiór 

zasad, którymi kieruje się w codziennej pracy. 

Jego pracownicy wiedzą, czego mogą się po 

nim spodziewać – jakich rzeczy wymaga, a ja-

kich nie toleruje w zespole. Menadżer jest osobą, 

która realizuje wartości organizacji i pracuje 

w sposób moralny, dobrze zna branżę, w której 

pracuje, śledzi zmiany na rynku i działania kon-

kurencji. Swoim zachowaniem, postawą daje 

przykład innym i stanowi dla zespołu wzorzec 

godny naśladowania. Zawsze i wszędzie mówi 

dobrze o firmie i jej pracownikach.

Rozwija pracowników
Jednym z podstawowych zadań Menadżera jest 

rozwój ludzi w swoim zespole, a więc gotowość 

do delegowania trudnych zadań pomimo 

pokusy zrobienia tego „szybciej” samemu. Lu-

dzie najszybciej uczą się przez doświadczenie, 

gdy sami wpadają na odpowiedź, rozwiązanie 

i właśnie, kiedy robią rzeczy trudne. Zamiast 

dawania gotowych rozwiązań zachęca swoich 

pracowników do samodzielnego ich poszukiwa-

nia. Stawia pracownikom wyzwania, pobudza 

ich do myślenia, kwestionowania własnych 

założeń i rutynowych sposobów działania, po-

kazuje, że mogą osiągnąć więcej, niż do tej pory 

im się wydawało. Menadżer powinien być rów-

nież otwarty na innowacyjność i kreatywność 

pracowników, gotowy wprowadzać te pomysły 

w życie i przekazywać część odpowiedzialności 

swoim pracownikom.

Zna mechanizmy działania 
ludzi w zespole
Dziś zarządzanie zespołem to przede wszystkim 

wysoko rozwinięte umiejętności miękkie, 

komunikacyjne, umiejętność rozpoznawania 

mechanizmów kierujących zachowaniem ludzi 

i sposobem, w jaki się motywują do działania, 

oraz duża wiedza o człowieku. Dobry Menadżer 

świetnie zna ludzi w swoim zespole, ich osobiste 

wartości, jak również ich mechanizmy działania, 

wie, jak reagują na różne komunikaty i potrafi 

dopasować swój język do każdego odbiorcy. 

Zna również mechanizmy motywacyjne swoich 

ASERTYWNOŚĆ
Ja jestem OK
Ty jesteś OK

AGRESJA
Ja jestem OK

Ty nie jesteś OK

ULEGŁOŚĆ
Ja jestem nie OK

Ty jesteś OK

MANIPULACJA
Ja jestem nie OK
Ty jesteś nie OK

pracowników – to, czy pracownik motywuje 

się „uciekaniem od kary”, czy „podążaniem 

ku nagrodzie”, i tu również biegle posługuje 

się komunikacją odpowiednią dla danego 

mechanizmu.

Nigdy nie przestaje się rozwijać!
Menadżer musi stale podnosić swoje 

kompetencje, uczyć się nowych rzeczy, być na 

bieżąco z nową wiedzą na rynku i śledzić nowinki 

w swojej branży. Jeśli jego zespół pracuje 

z Klientem, musi uczyć ludzi nowoczesnych 

form sprzedaży i obsługi Klienta, by jego zespół 

pracował na najbardziej aktualnych narzędziach. 

Dbać szczególnie o rozwój swoich kompetencji 

miękkich, w tym komunikacyjnych, ponieważ 

to one w dużej mierze determinują jakość jego 

pracy z zespołem. 

Warto również wspomnieć, że jednym 

z ważniejszych narzędzi, które stosuje 

Menadżer  w codziennej pracy, jest 

przyjmowanie asertywnej postawy: „ja jestem 

ok i ty jesteś ok”, w której wyraża swoje 

stanowisko w sposób bezpośredni, uczciwy 

i zawsze z poszanowaniem świata drugiej osoby. 

Postawy, na które na pewno nie 
może sobie pozwolić Menadżer:
Postawa agresywna – wyrażanie swoich uczuć 

i opinii bez respektowania praw innych osób 

(może przyjmować formę czynną - krzyk, 

przemoc fizyczna lub bierną - ironia, sarkazm, 

złośliwość).

Postawa Manipulacyjna – realizowanie 

swoich interesów kosztem interesów innych.

Postawa uległa – rezygnowanie z wyrażania 

własnych uczuć, opinii lub obrony własnych 

interesów na rzecz podporządkowania się 

„silniejszemu”. Pozwalanie innym decydować 

o własnych sprawach, jak również przerzucanie 

odpowiedzialności na innych.  
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KONIEC ROKU NADCHODZI WIELKIMI KROKAMI, A CO ZA TYM IDZIE… NOWE WYDANIE NASZEGO 

FIRMOWEGO KALENDARZA. JUŻ PO RAZ TRZECI STWORZYLIŚMY GO DLA NASZYCH KLIENTÓW 

I PRACOWNIKÓW. JEST ON ELEMENTEM PRZEMYŚLANEJ STRATEGII POZYCJONOWANIA NASZEJ 

MARKI NA RYNKU, NIE TYLKO POLSKIM, LECZ RÓWNIEŻ ZAGRANICZNYM.

TEKST: ADRIANA TRZEŚNIOWSKA   ZDJĘCIE: ANYWHERE.PL, ARCH. OMEGA PILZNO

NOWY ROK, 
NOWE KARTY KALENDARZA

W tym roku mamy trzynaście nowych, niepowtarzalnych kart przed-

stawiających pracę managera. Wszystkie zostały sfotografowane 

w szerokim kadrze. Zabieg ten miał na celu nie tylko zaprezentowanie pod-

stawowych czynności wykonywanych na stanowiskach managerskich w na-

szej firmie, lecz również potęgi firmy OMEGA Pilzno i przedsięwzięć, jakie 

zostały wypracowane przez lata z pasją i poświęceniem. Kartki kalendarza 

wyglądają jak pełnometrażowy film. Scenografia magazynów, tirów czy biur 

pozwoliła nam pokazać, o jak dużych rozmiarach OMEGI Pilzno mówimy.

Zależało nam na tym, aby kalendarz nie był oczywisty, żeby zaskakiwał. 

Nie pomijał roli managera oraz tego, jak wygląda jego firma. Rola managera 

jest ważna, spójna z miejscem wykonywania przez niego swojego zawodu, 

gdyż jak wiemy, jedno bez drugiego nie istnieje.

Jak co roku, karty kalendarza będą prezentowane w social mediach, 

zatem bardzo serdecznie zapraszamy Was do śledzenia naszych profili 

zarówno na Facebook, Instagram, jak i LinkedIn.  

WYDARZENIA4 6  
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KOLEJNY RAZ 
NAGRADZAMY

Nagrodą główną był voucher do Hotelu Arłamów, dzięki 

któremu nasz zwycięzca może zażyć wyjątkowych luk-

susów podczas wizyty w tym niezwykłym obiekcie, w samym 

sercu Bieszczadów. 

Dla klientów, którzy przybyli na losowanie, a nie udało im 

się zdobyć vouchera, Grupa OMEGA Pilzno przygotowała na-

grody w postaci najnowszego, ekskluzywnego wydania kalen-

darza firmowego. Zostały one rozlosowane wśród przybyłych. 

Konkurs dla posiadaczy Kart Stałego Klienta Okręgowej 

Stacji Kontroli Pojazdów na bazie PP PKS Rzeszów nadal 

trwa. Udział w losowaniu może wziąć każdy. Warunek 

uczestnictwa w konkursie się nie zmienia. Należy wykonać 

9 przeglądów samochodów, zbierać pieczątki, a następnie 

już wypełnioną Kartę stałego klienta przynieś do naszej sie-

dziby przy ul. Towarowej w Rzeszowie. Weźmie ona udział 

w losowaniu kolejnego vouchera w przyszłym roku. 

Może tym razem zaskoczymy Was innym miejscem, 

które będzie miał możliwość odwiedzić nasz kolejny zwy-

cięzca.  Zapraszamy zatem bardzo serdecznie do odwiedze-

nia naszej stacji, zapoznania się ze szczegółami konkursu 

i wzięcia w nim udziału. Życzymy powodzenia! 

5 GRUDNIA W OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW PP PKS RZESZÓW MIAŁO MIEJSCE JUŻ 

DRUGIE LOSOWANIE W KONKURSIE DLA STAŁYCH KLIENTÓW. 

TEKST I ZDJĘCIA: ADRIANA TRZEŚNIOWSKA   

WYDARZENIA  4 7
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BIEGI Z OMEGĄ PILZNO

W DNIU 16 WRZEŚNIA 2018 ROKU ODBYŁ SIĘ URODZINOWY 

BIEG W PILŹNIE, W  KTÓRYM MIELIŚMY ZASZCZYT I 

PRZYJEMNOŚĆ PIASTOWAĆ FUNKCJĘ GŁÓWNEGO 

SPONSORA. JUŻ CZWARTY RAZ MIESZKAŃCY PILZNA 

I OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCI MOGLI WSPÓLNIE 

POKONAĆ 10,7-KILOMETROWĄ TRASĘ NA TERENIE 

TEGO MIASTA. TRASA OPRÓCZ LICZNYCH PODBIEGÓW 

ZAGWARANTOWAŁA BIEGACZOM PIĘKNE WIDOKI NIE 

TYLKO OKOLIC PILZNA, LECZ RÓWNIEŻ SŁOTOWEJ.

TEKST: ADRIANA TRZEŚNIOWSKA   ZDJĘCIE: ARCH. URZĘDU MIASTA W PILŹNIE 

Sportowy tryb życia staje się coraz bardziej popular-

ny. Biegi należą aktualnie do jednych z najbardziej 

lubianych i modnych form aktywności sportowej, dlate-

go na starcie IV edycji biegu pilźnieńskiego stanęło aż 

186 uczestników. Cieszymy się niezmiernie, że OMEGA 

Pilzno mogła uczestniczyć w tym sportowym wydarze-

niu, które skupia zarówno mieszkańców samego Pilzna, 

jak i okolicznych miejscowości. Bardzo ważne było 

również to, że Pilzno nie zamyka się na osoby niepeł-

nosprawne i również im daje możliwość wystartowania 

w biegu. 7 osób ze stopniem niepełnosprawności mu-

siało się zmierzyć z dość wymagającą trasą o dystansie 

3,5 km. Również dzieci miały specjalnie przygotowany 

tor. Start trasy głównej miał miejsce na rynku głównym, 

następnie biegacze mieli do pokonania zarówno po 

asfalcie, jak i polami, łąkami czy zabytkowymi 

uliczkami miasta. Pomimo trudnej trasy, kilku 

wzniesień oraz dość uporczywej dla biegaczy 

słonecznej pogody, uśmiech nie schodził z ich 

twarzy do samego końca. Imprezie towarzyszyły 

atrakcje dla dzieci oraz koncerty. Zachęcamy 

również i was do biegania. Nawet rekreacyjne 

bieganie dostarcza organizmowi wiele korzyści. 

To najprostsza, najbardziej naturalna forma 

ruchu dla zdrowia. Daje najlepsze rezultaty i - co 

najważniejsze - niewiele kosztuje. Dzięki joggin-

gowi zmniejszycie ryzyko chorób serca i układu 

krążenia, schudniecie, wymodelujecie sylwetkę, 

ale też poprawicie inteligencję i wygląd skóry, czy 

zmniejszycie poziom stresu. Do zobaczenia na 

kolejnym starcie biegu pilźnieńskiego. 

WYDARZENIA4 8  
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Pan Sebastian z wykształcenia jest 

nauczycielem wychowania fizycznego, 

wybrał jednak inny zawód. Na co dzień pracuje 

w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Rzeszowie jako dyżurny stanowiska 

kierowania Komendanta Miejskiego PSP w 

Rzeszowie. Jego wielką życiową pasją jest sport, 

a właściwie tenis stołowy. Gra już 29 lat.

Pasja ta zrodziła się już w dzieciństwie, 

kiedy miał 10 lat. Kontynuował zainte-

resowania sportowe ojca – zawodowego 

siatkarza Karpat Krosno. Również pan Se-

bastian zaczynał swoją przygodę z tenisem 

stołowym w tym samym klubie.

– Pamiętam jak dziś swoje pierwsze kroki 

w ping-pongu. Graliśmy z tatą na stole w 

domu, a siatka była zrobiona z kaset wideo 

– wspomina. – Sport był częścią naszych 

relacji domowych od zawsze.

WYDARZENIA  4 9

OMEGA PILZNO
WSPIERA PASJONATÓW

pokazania, na co stać podkarpackich stra-

żaków. Pan Sebastian jest także członkiem 

Sportowego Klubu Pożarniczego STRAŻAK 

KW PSP w Rzeszowie, który reprezentuje 

Polskę na zawodach międzynarodowych. Na 

swoim koncie ma wiele tytułów sportowych. 

Jednym z nich jest złoty medal, który zdobył 

podczas światowych mistrzostw służb 

mundurowych w Nowym Jorku wraz z asp. 

Krzysztofem Marcinowskim w grze deblo-

wej. W Mistrzostwach Europy Policjantów i 

Strażaków – European Police and Fire Ga-

mes – wygrywał cztery razy z rzędu indywi-

dualnie i w grze deblowej.

Również prywatnie Pan Sebastian od 

lat bierze udział w rozgrywkach klubowych 

I i II ligi. Obecnie gra w klubie KTS Gli-

wice. Ma na swoim koncie ponad 200 

medali, pucharów, dyplomów zdobytych w 

rozgrywkach w tenisie stołowym. Przez lata 

uczestniczył w ponad 900 wydarzeniach, 

mistrzostwach, zawodach związanych z tą 

dyscypliną sportu.

Jak sam mówi, gra w tenisa stołowego 

daje mu wiele korzyści: aktywność fizyczną, 

radość oraz pokorę, wpływa na koncen-

trację, wymaga mobilizacji, konsekwencji 

w działaniu, cierpliwości, punktualności, 

wyznaczania celów i ich realizacji.

– Kiedy staję przy stole tenisowym, jak rów-

nież w życiu codziennym, to nie chcę przegrać, 

dążę do zwycięstwa – kończy pan Sebastian.

I taką pasję to my rozumiemy. 

OMEGA PILZNO TO FIRMA LUDZI Z PASJĄ, DLATEGO 

CHĘTNIE WSPIERA PASJONATÓW. JEDNYM Z NICH 

JEST ASP. SEBASTIAN LUBAŚ, KTÓREGO UDZIAŁOWI W VII 

MISTRZOSTWACH EUROPY POLICJANTÓW I STRAŻAKÓW 

– EUROPEAN POLICE AND FIRE GAMES 2018 W HISZPANII – 

PATRONOWAŁA NASZA FIRMA.

TEKST: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA   ZDJĘCIA: ARCH. S. LUBASIA

Ze sportem związany był także jego 

kierunek studiów – wychowanie fizyczne. 

Mimo iż później pan Sebastian wybrał 

inną drogę zawodową, to pedagogiczne 

wykształcenie nie dało o sobie zapomnieć. 

Jako instruktor tenisa stołowego i siatkówki 

realizował się w pracy z grupą treningową 

dzieciaków przy AZS Politechnika Rzeszów. 

Jest jednym z twórców Akademii Tenisa Sto-

łowego Tyczyn dla dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych, którą założył w tym roku.

Swoją pasję ma również możliwość reali-

zować w życiu zawodowym. Wraz z kolegami 

strażakami reprezentuje bowiem Komendę 

Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w 

Rzeszowie, która jest 11-krotnym drużyno-

wym Mistrzem Polski PSP w tenisie stołowym.

Pamięta swoje pierwsze Mistrzostwa Eu-

ropy Strażaków w 2009 r. Była to możliwość 

  Reprezentacja KW PSP Rzeszów podczas MP Strażaków w Tenisie Stołowym w 2018 r.; ( Sebastian Lubaś - pierwszy od lewej ). 
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W PIĄTEK, 12 PAŹDZIERNIKA ODBYŁO SIĘ OFICJALNE OTWARCIE 

NASZEGO NOWEGO KOMPLEKSU AUTORYZOWANEGO SALONU I 

SERWISU IVECO W RZESZOWIE, PRZY UL. RZECHA 7. BYŁO ELEGANCKO, 

NASTROJOWO, A MOMENTAMI...MAGICZNIE. OFICJALNE OTWARCIE 

SALONU I SERWISU STAŁO SIĘ OKAZJĄ NIE TYLKO DO PREZENTACJI 

NOWEGO OBIEKTU, ALE RÓWNIEŻ DO SPOTKAŃ Z ZAPROSZONYMI 

KLIENTAMI I WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA TEGO WAŻNEGO WYDARZENIA 

DLA PODKARPACKIEJ BRANŻY AUTOMOTIV. ZAPRASZAMY DO 

OBEJRZENIA FOTORELACJI.

ZDJĘCIA: AGNIESZKA KOTERBA , AGENCJA AWARE

JESTEŚMY 
NA MIEJSCU

51FOTORELACJA
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LEGO – MOJA PASJA
CHYBA KAŻDY Z NAS CHOĆ RAZ W ŻYCIU BAWIŁ SIĘ KLOCKAMI LEGO. SĄ 

PONADCZASOWE, WIELOPOKOLENIOWE, ROZWIJAJĄ KREATYWNOŚĆ I WYOBRAŹNIĘ. 

WIE O TYM DOSKONALE ŁUKASZ SERAFIN, SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW OMEGA PILZNO. 

KOLEKCJONUJE NIE TYLKO KLOCKI, ALE TAKŻE OPAKOWANIA I INSTRUKCJE. TEJ PASJI 

POŚWIĘCIŁ SPORĄ CZĘŚĆ SWOJEGO ŻYCIA, A UŁOŻONE KLOCKI Z CZASEM PRZYBRAŁY 

KSZTAŁT MAKIETY PRAWDZIWEGO MIASTA Z PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ. 

ROZMAWIAŁA:  AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA    ZDJĘCIA: NAMYSŁAW TOMAKA, ARCH. PRYWATNE ŁUKASZA SERAFINA
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Co takiego pasjonuje Cię w klockach Lego?
Przede wszystkim budowanie z nich różnych 

konstrukcji, odwzorowywanie architektury. Lego 

rozwinęło u mnie zmysł projektowania, zmysł 

artystyczny, architektoniczny, matematyczny. Na-

uczyło mnie cierpliwości, determinacji w dążeniu 

do realizacji celu, zaangażowania. Jest we mnie 

trochę z małego dziecka. Pamiętam, jak w dzieciń-

stwie stałem przed witrynami Pewex’u i Baltony. 

Ich asortyment to był dla mnie odległy świat, który 

z czasem znalazł się w zasięgu ręki. 

LEGO ROZWINĘŁO U MNIE 
ZMYSŁ PROJEKTOWA NIA, 
ZMYSŁ ARTYSTYCZN Y, 
ARCHITEKTONICZN Y, 
MATEMATYCZN Y. NAUCZYŁO 
MNIE CIERPLIWOŚCI, 
DETER MINACJI W DĄŻENIU 
DO REALIZACJI CELU...

„

Jak to wszystko się zaczęło?
W zasadzie moją pasję zawdzięczam rodzicom. Chcieli czymś 

zainteresować 4-latka i kupili mi pierwsze opakowanie klocków.

Co to było?
To była śmieciarka, pamiętam jak dziś, zresztą do tej pory mam 

złożony pojazd i instrukcję. W zasadzie przechodziłem przez 

różne serie klocków – od Duplo przez City i Technic. Od zawsze 

wierny marce Lego.
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Swoje zainteresowania dzieliłeś z innymi osobami, 
mieliście swój mini klub wielbicieli Lego.
Tak, było nas 6 osób: ja, mój brat i 4 kolegów. W zasadzie 

szybko pasja ewaluowała w kierunku nie tyle zbierania 

klocków, ile działalności konstruktorskiej, budowania 

obiektów, szukania nowych rozwiązań architektonicznych. 

Wyznaczyliśmy sobie cel stworzenia makiety miasta z od-

wzorowaniem jego obiektów, infrastruktury. Początkowo 

kompleks powstawał w moim pokoju, ale z czasem zaczął 

się rozrastać, więc musieliśmy szukać większej powierzch-

ni. Przygotowaliśmy więc płytę strychu w naszym domu 

i tam przenieśliśmy konstrukcję. Zresztą miasteczko, 

z racji swojej wielkości 14 m2 i wartości sentymentalnej jest 

tam do tej pory. 

14 m2 ? To spore miasto?
Tak, jego podstawą jest około 70 ulic, z budynkami, parkiem, 

plażą, całą infrastrukturą charakterystyczną dla miasta oraz 

torem wyścigowym F1.

PASJA5 8  

...SZYBKO PASJA EWALUOWAŁA W KIERUNKU NIE 
TYLE ZBIERANIA KLOCKÓW, ILE DZIAŁALNOŚCI 
KONSTRUKTORSKIEJ, BUDOWANIA 
OBIEKTÓW, SZUKANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ 
ARCHITEKTONICZNYCH.

„
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Skąd właściwie pomysł stworzenia miasteczka 
z Lego?
W pewnym momencie znudziło nam się budowanie modeli 

zgodnie z instrukcją, a mieliśmy sporo klocków. Pomysł stwo-

rzenia miasteczka podsunęła nam gra komputerowa Tycoon, 

w której tworzyło się taką infrastrukturę. Przenieśliśmy to na 

klocki. Miasteczko, które powstało, jest nasze autorskie. Dzia-

łała tu nasza wyobraźnia. W pewnym momencie przestaliśmy 

czytać instrukcje, a zaczęliśmy oglądać książki z różnymi 

rozwiązaniami architektonicznymi. 

Ile lat budowaliście to miasteczko?
Ono rosło wraz z nami. Zaczęliśmy je budować jako 10-latko-

wie i intensywnie powstawało do 2003 r. W czasie studiów 

kontakty naszego klubu nieco się rozluźniły, a prace były 

ograniczone. Zresztą i wsparcie finansowe rodziców kiero-

wane było w inne obszary, a Lego to spory koszt. Z czasem 

spotykaliśmy się, kiedy tylko mogliśmy, ale już w mniejszym 

gronie 3 osób. Co jakiś czas miasteczko było modernizowa-

ne, przebudowywane, zmienialiśmy jego wystrój, dodawa-

liśmy nowe elementy, zmianie ulegała infrastruktura ulic. 

Wkładaliśmy w to wiele energii, dyskusji, czasem kończyli-

śmy o 3-4 nad ranem. Integrowało nas wspólne budowanie. 

Do tej pory utrzymujemy kontakt, zresztą dla każdego z na-

szej paczki mamy otwarte drzwi, może przyjść tu z rodziną, 

żeby oglądać budowlę.  

Wspomniałeś o wysokich kosztach zakupu Lego, skąd 
miałeś na to środki?
Tak naprawdę, to były moje jedyne zabawki. Zarówno rodzi-

ce, jak i reszta rodziny znali moje zainteresowania i przeważ-

nie kupowali mi klocki na prezent. Nie wszystkie zestawy 

pasowały do powstającego miasta. W ogóle mi to nie prze-

szkadzało, wręcz pozwoliło łączyć różne modele, z różnych 

czasów i epok w jedną całość w naszym miasteczku. Dzięki 

temu mogłem na przykład instalować elementy z kosmosu 

w mieście. Rozwijało to moją kreatywność i wyobraźnię. 

Oczywiście, nie gardziliśmy także używanymi klockami, 

które nam przekazywano. 

Miasteczko istnieje nadal…
Tak, to moja pasja. Lubię przyjść, usiąść, popatrzeć na nie. 

Nasuwają mi się nowe rozwiązania, nowe pomysły. Mam plan 

zaszczepienia mojej pasji dzieciom. Chcę, żeby miasteczko 

żyło z pokolenia na pokolenie. 

Z klockami związane było także Twoje marzenie 
o podróży do Legolandu. Zrealizowałeś je.
Kiedy byłem dzieckiem, ktoś przyniósł gazetę, w której 

prezentowany był Legoland  – od tego czasu stał się moim 

marzeniem. Zrealizowałem je w 2001 r. podczas wymiany 

szkolnej w Niemczech. Wybraliśmy się z kolegą pociągiem. 

Największe wrażenie zrobiły na mnie makiety stolic  – pa-

miętam zwłaszcza Londyn z Big Benem. Poza tym udało mi 

się dokupić w Legolandzie brakujące elementy do moich 

oldschoolowych kompletów klocków. 

Jakie są Twoje dalsze plany związane z Twoim hobby?
Rozbudowa miasteczka o brakującą kolejkę elektryczną oraz 

inne elementy związane z infrastrukturą miast. W planach 

jest także nagranie filmu – takiego spaceru wirtualnego po 

naszym mieście. Ten plan mieliśmy od zawsze, ale wcześniej 

nie było takich możliwości technicznych. Teraz jesteśmy go 

w stanie zrealizować sami. 

Dziękuję za rozmowę.  
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ROZRYWKA 
SPOD ZNAKU THRILLERA

MOJĄ WIELKĄ PASJĄ, ZRESZTĄ NIEJEDYNĄ, 

JEST CZYTANIE KSIĄŻEK. MOJA BIBLIOTECZKA 

DOMOWA TO BLISKO 700 TYTUŁÓW – OD KSIĄŻEK 

OBYCZAJOWYCH POPRZEZ SENSACJĘ PO THRILLERY, 

ZWŁASZCZA MEDYCZNE. ZDARZA MI SIĘ CZYTAĆ 

KOLEJNO KILKA KSIĄŻEK Z JEDNEGO GATUNKU, 

ALE LUBIĘ JE TEŻ MIESZAĆ. ZA GODNE POLECENIA 

UWAŻAM SZCZEGÓLNIE DWIE.

TEKST: ANNA ALETAŃSKA    ZDJĘCIA: NAMYSŁAW TOMAKA

RECENZJA6 0  
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IM BARDZIEJ ZAGŁĘBIAŁAM 
SIĘ W LEKTURZE KSIĄŻKI, TYM 
WIĘKSZE DOSTRZEGAŁAM 
PODOBIEŃSTWA DO OSÓB I ICH 
ZACHOWAŃ ZE WSPÓŁCZESNEJ 
SCENY POLITYCZNEJ.

„

P ierwsza to „Dawca” Tess Gerritsen 

należąca do klasyki gatunku. Publi-

kacje tej autorki śledzę od lat. „Dawca” 

to thriller medyczny, który zrobił na 

mnie duże wrażenie. Pamiętam go do tej 

pory, mimo iż od lektury upłynęło już 

kilka lat. To książka na jeden wieczór – 

czyta się ją z zapartym tchem. Wartka, 

zwrotna akcja trzyma w napięciu. Szcze-

gólnie utkwiła mi w pamięci historia 

młodej lekarki pracującej na oddziale 

transplantologicznym, która dowiaduje 

się, że długo wyczekiwane serce zostanie 

przeszczepione żonie milionera, a nie 

pacjentowi potrzebującemu go natych-

miast. W tym samym czasie z Rosji do 

USA płynie statek. Jego pasażerami są 

młodzi chłopcy – rzekomo sieroty do 

adopcji, dla których jednak szykowany 

jest inny los.

„Dawca” to naprawdę świetna książka, 

praktycznie dla każdego. Proszę się nie 

obawiać – nie ma tu drastycznych opisów 

czy scen ociekających krwią. Jest tylko 

smutnie wybrzmiewająca konkluzja 

w postaci przekonania bohaterów, że za 

pieniądze mogą kupić wszystko – nawet 

czyjeś życie i fakt, że ktoś zdrowy musi 

umrzeć, żeby mógł przeżyć ktoś inny.

Drugą książką, którą chcę pole-

cić, może ze względu na interesujące 

odwzorowanie mechanizmów rządzą-

cych współczesnym światem polityki, 

jest pierwsza część trylogii „W kręgach 

władzy” Remigiusza Mroza – „Wotum 

nieufności”. Tym razem to thriller 

polityczny. Im bardziej zagłębiałam się 

w lekturze książki, tym większe dostrze-

gałam podobieństwa do osób i ich zacho-
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wań ze współczesnej sceny politycznej. 

Pani Marszałek Daria Seyda, która staje 

się celem intrygi, wschodząca gwiazda 

prawicy – młody karierowicz Patryk 

Hauer, który nie cofnie się przed niczym, 

aby zrobić karierę polityczną, spisek poli-

tyczny na wysokich szczeblach, korupcja, 

bezwzględny wyścig o fotel prezyden-

ta… Ta książka uświadomiła mi, że jako 

społeczeństwo jesteśmy manipulowani, 

jesteśmy świadkami wielkiej machiny 

politycznych układów. Została gorzka 

refleksja, że książka nie jest tylko wytwo-

rem fantazji autora, a fikcja literacka ma 

wiele wspólnego z realnym życiem. 

TO KSIĄŻKA NA JEDEN 
WIECZÓR – CZYTA SIĘ 
JĄ Z ZAPARTYM TCHEM. 
WARTKA, ZWROTNA AKCJA 
TRZYMA W NAPIĘCIU.

„
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FELIETON

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA SĄ DLA ZDECYDOWANEJ 

WIĘKSZOŚCI Z NAS DŁUGO WYCZEKIWANYM OKRESEM 

W ROKU. NIEWĄTPLIWIE CIESZYMY SIĘ Z POWODU 

KILKU WOLNYCH DNI, ALE Z PEWNOŚCIĄ ENTUZJAZM 

POWODUJE TAKŻE CIEPŁO POJAWIAJĄCYCH SIĘ 

W NASZYCH GŁOWACH WSPOMNIEŃ Z POPRZEDNICH 

LAT I DZIECIŃSTWA.

TEKST: MAGDALENA KĘDZIOR    ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM

OMEGA & MORE

MAGDALENA 
KĘDZIOR 

Asystent spedytora  międzynarodo-
wego w OMEGA Pilzno, wielbicielka 
szybownictwa i słowa pisanego.
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ŚWIĄTECZNE GRY 

opierającego się na współzawodnictwie 

i zapisywać punkty. Można również się 

zrelaksować i nie przejmować się niewie-

dzą i zerem, widniejącym się w spisie wy-

ników przy naszym imieniu. Gra wymaga 

jedynie otwartego umysłu i dużej dawki 

kreatywności. Dla dobrej zabawy nie bę-

dzie nam potrzebna wyjątkowa erudycja. 

Są święta – wypoczywamy. Potrzebujemy 

jedynie chęci i entuzjazmu.

wego szaleństwa, a nie mamy ochoty na 

kolejny powtórkowy film, warto pomyśleć 

o alternatywach. Dobrym pomysłem mogą 

być wspólne gry. Tym razem zamiast goto-

wych planszówek, możemy samodzielnie 

przygotować świąteczne wersje gier.

 Wigilijne wyzwania
Zabawa ta najlepiej wychodzi w więk-

szym gronie. Można spróbować wariantu 

Mając do dyspozycji ten czas z rodzi-

ną i przyjaciółmi, chcemy go jak 

najlepiej wykorzystać. Warto więc wcze-

śniej pomyśleć nad ciekawymi formami 

jego spędzenia. Wielogodzinne posiedzenia 

i rozmowy przy suto zastawionym stole 

oczywiście zbliżają członków rodziny. 

Niektórym, a zwłaszcza dzieciom, mogą się 

one jednak po jakimś czasie nudzić. Kiedy 

pogoda nie zachęca do spacerów ani zimo-
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FELIETON

WIGILIJNY BĄDŹ 
BOŻONARODZENIOWY 
FILM RODZINNY, KTÓRY 
PRZYGOTUJEMY WSPÓLNIE, 
MOŻE STAĆ SIĘ UNIKATOWĄ 
PAMIĄTKĄ, DO KTÓREJ 
BĘDZIE MOŻNA WRÓCIĆ ZA 
KILKA LAT. 

„
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Wykonanie:
Jedna lub kilka osób przygotowuje cieka-

we świąteczne zadania, spisuje je na kart-

ce i wycina tak, żeby powstały karteczki, 

które będzie można losować. Przykłady 

zadań podpowiada autorka bloga livin-

gonmyown.pl Wśród nich znajdziemy, 

takie jak np.: 

• Wymień sześć potraw wigilijnych, których 

w tym roku nie ma na [naszym] stole

• Zaproponuj życzenia, które złożyłbyś 

swojemu ulubionemu aktorowi/aktor-

ce/wokaliście/…

• W ciągu minuty wymień co najmniej 

dwadzieścia ozdób bożonarodzeniowych

• Przytocz dziesięć rzeczy, które według 

ciebie budują atmosferę świąt, a na-

stępnie uzasadnij wybór

Oczywiście, warto wymyślić swoje pytania, 

związane z własną tradycją rodzinną.

 

Świąteczne Tabu.
Kolejną zabawą, przypominającą kalambu-

ry, ale w wersji słownej jest Tabu. Zważyw-

szy na okazję, może przybrać ono wersje 

świąteczną. Na karteczkach wpisujemy 

wyrazy kojarzące się ze świętami, np. cho-

inka, Mikołaj, karp, pasterka, bombko, itp. 

Obok nich zaś wynotowujemy po 4 słowa 

tabu. Uczestnik gry losuje karteczkę z da-

nym wyrazem, a następnie musi słownie 
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opisać wylosowaną rzecz, osobę, trady-

cję, zdarzenie tak aby reszta grających 

mogła odgadnąć, o czym lub o kim mowa. 

Oczywiście, przy opisywaniu nie wolno 

użyć słów tabu, zapisanych na kartce. To 

świetna zabawa, która dostarczy z pewno-

ścią wiele radości. 

Produkcja Filmowa.
Warto również dobrze wykorzystać dobro-

dziejstwa technologiczne, jakie posiadamy. 

Jeżeli mamy do dyspozycji kamerę – to 

świetnie. Jeśli nie – to nawet telefon może 

spełnić wymogi. Wigilijny bądź bożonaro-

dzeniowy film rodzinny, który przygotu-

jemy wspólnie, może stać się unikatową 

pamiątką, do której będzie można wrócić 

za kilka lat. Można wspólnie wcześniej 

ustalić scenariusz bądź też spontanicz-

nie zrobić reportaż, np. z przygotowań. 

Równie dobrą formą są krótkie wypowiedzi 

kolejno każdego z członków rodziny w for-

mie życzeń. Taka mała produkcja filmowa 

może dostarczyć wszystkim niezmierzoną 

ilość zabawy i śmiechu.

Bawmy się i pomagajmy.
Święta są doskonałą okazją, aby zadbać 

nie tylko o swoją rodzinę, ale też pomyśleć 

o ludziach najbardziej potrzebujących. Za 

oknem pierwszy śnieg może kojarzyć nam 

się z magicznym klimatem. Jednak są lu-

dzie, którym może kojarzyć się z zimnem, 

przemoczonymi starymi butami i zbyt 

cienką kurtką. Wiele rodzin, Domów 

Dziecka i Domów Samotnej Matki potrze-

buje wsparcia. Warto już przed świętami 

zainicjować wśród bliskich zbiórkę, np. 

podstawowych rzeczy typu sprzęty domo-

we, ubrania lub chociaż żywność. Podczas 

Wigilii można wspólnie zapakować wszyst-

ko w jeden duży prezent i w następnych 

dniach przekazać potrzebującej rodzinie 

lub właściwej organizacji. Wspieranie 

takich inicjatyw pokazuje nam, jak wiele 

możemy zrobić, kiedy działamy wspólnie, 

a najmłodszych uczy, że warto pomagać 

– bo radość osoby, którą uszczęśliwiamy, 

powraca do nas i staje się tak naprawdę 

naszym szczęściem. 
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CZAS ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA TO MAGICZNY OKRES, TYM BARDZIEJ 

ŻE ICH WYJĄTKOWOŚĆ POLEGA NA BYCIU RAZEM, BYCIU ZE SWOJĄ 

RODZINĄ. SPRAWMY, ABY NASZE DZIECI PAMIĘTAŁY TE ŚWIĘTA JAKO 

WYJĄTKOWE. WŚRÓD PRZYJEMNOŚCI ZWIĄZANYCH Z TYM OKRESEM 

U DZIECI KRÓLOWAĆ BĘDĄ PREZENTY. WARTO JEDNAK W NATŁOKU 

ŚWIĄTECZNYCH PRZYGOTOWAŃ ZNALEŹĆ TROCHĘ CZASU, BY POCZUŁY 

ONE ICH UROK – TEN MNIEJ MATERIALNY. WŁĄCZMY NASZE POCIECHY 

DO WSPÓLNYCH PRZYGOTOWAŃ – TWORZENIA PIĘKNYCH DEKORACJI, 

PIECZENIA ŚWIĄTECZNYCH CIASTECZEK CZY WYKONYWANIA 

WŁASNORĘCZNYCH PREZENTÓW.

TEKST: ADRIANA TRZEŚNIOWSKA  ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM

AKADEMIA RODZICA6 4  

ZRÓBMY TO RAZEM
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Zatem, od czego zacząć? Ten wyjąt-

kowy czas oczekiwania w kulturze 

katolickiej jest nazywany adwentem. My 

wpleciemy w niego trochę z kultury amery-

kańskiej – poprzez stworzenie nietypowego 

kalendarza adwentowego. Do jego wykona-

nia przydadzą nam się kartki kolorowego 

papieru, klej, białe waciki kosmetyczne, 

markery oraz szklany słoik. 

Z kolorowego papieru wytnijmy wszystkie 

elementy, które będą nam potrzebne do 

stworzenia twarzy Mikołaja. Brodę zrobimy 

z białych kółeczek, na których powypisujemy 

numerki od 1 do 24 – ilość dni od pierwszego 

grudnia do Wigilii. W każdy dzień naklejamy 

jeden biały wacik, na konkretną cyferkę. Do 

świąt Mikołaj będzie miał już piękną, bujną 

brodę. Dodatkowo ciekawym elementem 

uzupełniającym nasz kalendarz jest słoik, 

w którym będziemy trzymać waciki. Na 

wieczku słoika możemy zrobić podobną 

twarz Mikołaja, jak na naszym kalendarzu. 

Wtedy każdy będzie wiedział, że słoik jest 

własnością naszego adwentowego Mikołaja. 

To tylko jedna z wielu propozycji, jakie 

znajdziemy na wykonanie kalendarza. 

Zróbmy małe pudełeczka z numerkami 

i pochowajmy w nich cukierki. Niech nasze 

dziecko w każdy dzień będzie miało możli-

wość poszukania w domu takiego ukrytego 

małego prezenciku. Uruchommy jedynie 

naszą wyobraźnię.

lepsze. Pamiętać też trzeba o tym, że przygoto-

wując z dziećmi świąteczne ozdoby, uczymy je 

samodzielnie tworzyć, a nie kupować. Pozwoli 

im to doceniać wartość rzeczy.

Robimy ozdoby
Do wykonania ozdób świątecznych wykorzy-

stajmy przedmioty, które pewnie każdy z nas 

ma w swoim domu. Jeżeli ich nie posiadacie, to 

zawsze możecie je dostać w każdym pobliskim 

sklepie. Kapslowy bałwanek, samoprzylepna 

wstążkowa choinka czy reniferek z korków od 

wina to tylko kilka z mnóstwa ciekawych pomy-

słów. Oczywiście nasze kapsle to te od butelek 

po wodzie, ale z innymi też sobie poradzimy. 

Malujemy je białą farbą z jednej i drugiej strony, 

następnie ozdabiamy flamastrami – tak, aby 

nasz bałwanek miał piękne węgielkowe oczy, 

czarne guziczki oraz marchewkowy nosek. Mi-

nimum trzy kapsle doczepiamy do czerwonej 

wstążeczki klejem i doklejamy szalik z kawałka 

włóczki i guziczka. Nasz bałwanek jest już 

gotowy do powieszenia na choince. 

Do wykonania uroczego renifera z korków 

będziemy potrzebowali przynajmniej trzech 

korków po winie, sznurek jutowy, kawałek 

tkaniny, czerwone i czarne koraliki, ostry 

nóż i kawałek czerwonej wstążeczki. Jeden 

korek zostaw w całości – będzie to brzuszek 

naszego małego przyjaciela. Drugi przetnij na 

pół – będzie głową, natomiast trzeci na cztery 

części – będą to nogi reniferka. Do całego 

korka przyklej z jednej strony połówkę drugie-

go – w ten sposób powstanie głowa reniferka. 

Po przeciwnej stronie przymocuj cztery nogi. 

Przyklej Rudolfowi nos, poroże, oczy i ogonek. 

Możesz go oczywiście ozdobić według własne-

Dekorujemy dom
Kolejnym etapem naszych świątecznych przy-

gotowań jest dekorowanie domu. Dekoracje 

świąteczne wprowadzają magiczny nastrój do 

naszego życia. Jednak wybranie się do cen-

trum handlowego po zestaw bombek nie jest 

ani przyjemne, ani magiczne. A przygotowa-

nie dekoracji świątecznych może być kreatyw-

ną zabawą i wielką przyjemnością. Postarajmy 

się, żeby nasz dom nie wyglądał jak każdy inny 

w okolicy. I pamiętajmy, że to, co zrobione 

własnoręcznie i wspólnie z rodziną, zawsze jest 

...PRZYGOTOWANIE 
DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH 
MOŻE BYĆ KREATYWNĄ 
ZABAWĄ I WIELKĄ 
PRZYJEMNOŚCIĄ. 
POSTARAJMY SIĘ, ŻEBY NASZ 
DOM NIE WYGLĄDAŁ JAK 
KAŻDY INNY W OKOLICY.

„
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go gustu. Na końcu przymocuj czerwoną wstążeczkę, tak 

aby nasz Rudolf miał, jak zawisnąć na choince. 

Jak widać, świąteczne drzewko można udekorować 

ozdobami wykonanymi z zupełnie niepotrzebnych 

rzeczy. Twoje dzieci na pewno będą zachwycone, gdy 

zawiśnie na nim malutki korkowy Rudolf Czerwonono-

sy oraz śnieżnobiały bałwanek.

Choinka na ścianie
A co z choinką dla naszego malucha? Może niech sam ją 

stworzy – na ścianie. Nasze dzieci uwielbiają malować 

i przyklejać różne rzeczy do ścian. Tym razem im na 

to pozwólmy. Do powstania naszej ściennej choinki 

przygotujmy taśmę malarską, tasiemki washi oraz garść 

wyobraźni. Kontury choinki zaznaczmy taśmą malarską 

– resztą niech już zajmie się nasza pociecha. To od niej 

będzie zależało, jak będzie wyglądała jej choinka.

Wspólne pieczenie
Święta to również czas wspólnego gotowania. Jeśli 

chcecie przygotować coś z dziećmi, to świetnym 

pomysłem będą pierniczki świąteczne, bądź kruche 

ciasteczka. Wspólne pieczenie to doskonała okazja do 

spędzenia radosnych chwil z naszymi dziećmi. Podczas 

dekorowania wypieków możemy opowiadać im, na 

czym polega tradycja Świąt. Wykonajmy razem świą-

teczne ciasteczka, które później powiesimy na choince, 
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albo po prostu…zjemy. Poniżej podajemy prosty przepis. 

Dzieci na pewno będą miały ogromną frajdę z wycinania, 

później z oczekiwania na upieczenie się aromatycznych 

ciasteczek, a następnie dekorowania lukrem, słodkimi 

koralikami itp.

• 180 g masła, zimnego

• 200 g cukru pudru

• 350 g mąki pszennej

• 1 duże jajko

• 1 żółtko

• 2 łyżeczki ekstraktu z wanilii lub nasionka z 1 

laski wanilii

• szczypta soli

Wszystkie składniki wrzucić do malaksera i zmikso-

wać, aż ciasto będzie tworzyło gładką kulę. Można rów-

nież wszystkie składniki umieścić w misie, posiekać 

szybko nożem, krótko wyrobić, do połączenia. Ciasto 

owinąć folią spożywczą i schłodzić w lodówce przez 30 

minut. Ciasto można przygotować kilka dni wcześniej 

i przechowywać w lodówce, można także mrozić.

Po schłodzeniu odrywać kawałki ciasta i wałkować 

na grubość około 3 mm, podsypując delikatnie mąką. 

Wykrawać świąteczne kształty. Układać na papierze 

do pieczenia lub macie teflonowej, zachowując 

nieduże odstępy.

Piec w temperaturze 180ºC przez około 12 minut, do 

lekkiego zezłocenia.

NASZE DZIECI UWIELBIAJĄ 
MALOWAĆ I PRZYKLEJAĆ 
RÓŻNE RZECZY DO ŚCIAN. TYM 
RAZEM IM NA TO POZWÓLMY.

„
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Podsumowując, w świątecznym pędzie 

nie zapomnijmy o naszych pociech. Dzieci 

są bardzo ważnymi uczestnikami świąt 

Bożego Narodzenia i też chcą mieć swój 

wkład w przygotowania, dlatego włączmy je 

we wszystko, co robimy. Nawet najmniejsza 

rzecz wykonana przez nasze pociechy dla 

nich będzie wielkim wyczynem i będą dumne 

z tego, co przygotowały. Najważniejsze, by 

dziecko poczuło się małym kreatorem, który 

z pomocą rodzica może stworzyć wszystko, 

co podpowie mu wyobraźnia. Efekty mogą 

być zdumiewające!

Pozdrawiamy i życzymy kreatywnych 

i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia! 

Prezent zróbmy sami
A co z prezentami dla najbliższych? Również 

możecie je wykonać własnoręcznie i nadać 

takiemu podarunkowi bardziej indywidualny 

charakter. Na przykład stara, nikomu niepo-

trzebna bańka choinkowa może dostać swoje 

drugie życie i stać się dla kogoś wyjątkową 

pamiątką. Znajdźmy taką, która ma jednolity 

kolor. Przygotujmy swoje ulubione kolory farb 

plakatowych. Teraz zamoczmy palec w farbie 

i odbijmy ślad na bańce. Później dorysujmy na 

nim oczka i rogi. Stwórzmy ślicznego renifer-

ka i podpiszmy go swoim imieniem. Na pewno 

nasi najbliżsi ucieszą się z takiego prezentu, 

który będzie dumnie wisiał na choince.

DZIECI SĄ BARDZO WAŻNYMI 
UCZESTNIKAMI ŚWIĄT BOŻEGO 
NARODZENIA I TEŻ CHCĄ MIEĆ 
SWÓJ WKŁAD ...

„

JAK ZROBIĆ PAPIEROWE ŚNIEŻYNKI

UŻYJ SWOJEJ WYOBRAŹNI I NADAJ RÓŻNE KSZTAŁTY PŁATKOM ŚNIEGU. 



OMEGA & MORE

ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC 

DLA DZIECI6 8  
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WYSZUKAJ DWIE TAKIE 
SAME ŚNIEŻYNKI 

WSKAŻ CIEŃ MIKOŁAJA 

DLA DZIECI  6 9
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA TO CHYBA NAJWAŻNIEJSZE ZE ŚWIĄT CELEBROWANYCH 

NA CAŁYM ŚWIECIE. TO NIEZWYKLE RODZINNY, PEŁEN RADOŚCI I MAGICZNEJ 

ATMOSFERY CZAS. NA CAŁYM ŚWIECIE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA WIĄŻĄ SIĘ 

Z NIECO INNYMI ZWYCZAJAMI: KTO INNY PRZYNOSI PREZENTY, ŚPIEWANE SĄ RÓŻNE 

KOLĘDY, PREFEROWANE INNE AKTYWNOŚCI, A I SAME ŚWIĘTA OBCHODZI SIĘ W RÓŻNE 

DNI. MY JEDNAK SKUPIMY SIĘ TYM RAZEM NA NAJWIĘKSZYCH, NAJDROŻSZYCH I INNYCH 

„NAJ” ZWIĄZANYCH Z TYMI NIEZWYKŁYMI ŚWIĘTAMI.

TEKST: ADRIANA TRZEŚNIOWSKA   ŹRÓDŁO: WWW.BIUROREKORDOW.PL   ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM

NAJ.. .CIEKAWSZE 
ŚWIĄTECZNE 
REKORDY I NIE TYLKO

  Największa sztuczna choinka na świecia.
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...NAJWIĘKSZĄ WIOSKĘ 
Z PIERNIKA STWORZYŁ SZEF 
KUCHNI Z NOWOJORSKIEGO 
HOTELU MARRIOTT, PAN 
JON LOVICH. STWORZENIE 
ZAJĘŁO MU NIEMALŻE ROK.

„Naj...większa sztuczna choinka na 
świecie
Rekord Guinnessa na największą sztuczną choinkę 

na świecie należy do Meksyku, miejscowości Paseo 

de la Reforma. W listopadzie 2009 na głównej ulicy 

tego miasta zostało stworzone drzewko mierzące 

110,35 m wysokości, 35 m średnicy i ważące ponad 

330 ton. Poprzedni rekord należy do Brazylii. 

Drzewko było niższe od dotychczasowego zwy-

cięzcy o jedyne 24 cm. W wydarzeniu, jakim było 

zapalenie światełek na tym olbrzymie, brało udział 

bardzo dużo osób, ponieważ był to również czas 

rozpoczęcia największego w kraju festynu świą-

tecznego. Prace nad największą sztuczną choinką 

świata trwały od 29 października i zaangażowały 

łącznie 200 osób.

Naj...droższa choinka na świecie
W 2010 roku ustrojono najdroższą choinkę 

na świecie. Miało to miejsce w Zjednoczonych 

Emiratach Arabskich, dokładnie w Hotelu Emira-

tes Palace w Abu Dhabi. Na choince zawieszono 

131 ozdób choinkowych wykonanych głównie ze 

złota, szafirów i diamentów. Wartość samej 13-me-

trowej choinki była równa 10 tysiącom dolarów, 

natomiast już przystrojonej wynosiła 11 milionów 

dolarów. Drzewko to nie zostało jeszcze zgłoszone 

do Księgi rekordów Guinnessa. Na razie na pierw-

szym miejscu jest choinka z Toki, której całkowita 

wartość wynosiła 10 milionów 800 tysięcy dolarów.

Naj…większa choinka z klocków Lego
Czy da się zbudować choinkę z klocków lego? 

Oczywiście, że tak. Drzewko stojące na międzyna-

rodowej stacji kolejowej St Pancras International 

w Londynie ma 600 000 elementów i ponad 12 

metrów wysokości. Zbudowanie tak dużej choinki 

zajęło 2 miesiące. Olśniewa wszystkich oryginalny-

mi ozdobami i precyzją wykonania.

Naj…większa wioska z piernika
W Stanach Zjednoczonych odchodzi się już od bu-

dowania pojedynczych domków z piernika, teraz 

tworzy się całe piernikowe miasteczka. Są w nich 

drzewa, samochody, tramwaje, a nawet stacje 

metra. Wszystko z piernika, lukru oraz świątecz-

nych słodkości. Taką właśnie największą wioskę 

z piernika stworzył szef kuchni z nowojorskiego 

hotelu Marriott, pan Jon Lovich. Stworzenie za-

jęło mu niemalże rok. Każdy element wykonywał 

u siebie w domu, w piekarniku, który mieścił tylko 

jedną blachę. Następnie, kolejne części układanki 

przynosił do miejskiego centrum nauki, gdzie 

sklejał wszystko w taki sposób, aby jak najdo-

kładniej odwzorować zaprojektowaną wcześniej 
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wioskę. Powstała makieta, która zajmuje 27,8 

metrów kwadratowych. Do przygotowania całego 

miasteczka zużyto 861 kg cukru pudru, 200 kg 

ciasta piernikowego oraz 181 kg słodyczy do de-

koracji. Cała wioska składa się ze 135 budynków 

mieszkalnych i 22 handlowych.

Naj…większy piernikowy ludzik
Chyba każdy z nas kojarzy piernikowego ludzika 

z popularnego filmu wytwórni Disneya „Shrek”. 

Czy jesteście w stanie wyobrazić sobie takiego 

samego pierniczka, jednak w wersji 8-metrowej? 

Tyle właśnie ma największy piernikowy ludzik 

wpisany do Księgi rekordów Guinnessa. Pierni-

kowy rekord należy do pana Dave’a Bowdena 

z miejscowości Madison w stanie Wisconsin. Jego 

dzieło było częścią większej imprezy pt. „Fabryka 

pierników”, której celem była świąteczna zbiórka 

pieniędzy dla dzieci z rodzin patologicznych. 

Upieczenie największego piernikowego ludzika 

zajęło ponad tydzień.

Naj…większa świecąca ozdoba 
świąteczna
Tym razem przenosimy się do Australii, gdzie pan 

David Richards po raz kolejny ustanowił rekord 

świata na największą zewnętrzną ozdobę świą-

teczną. Do stworzenia tego niecodziennego dzieła 

zużył około 100 kilometrów taśmy LED-owej. 

Łącznie na ogromną świecącą strukturę składa się 

aż 1 194 380 lampek! Trójwymiarowa dekoracja 

zajmuje w sumie aż 3865 m2! Praca nad całą de-

koracją rozpoczęła się 5 lat wcześniej. Z biegiem 

czasu były dodawane kolejne elementy.

...PRZENOSIMY SIĘ 
DO AUSTRALII, GDZIE 
PAN DAVID RICHARDS 
PO RAZ KOLEJNY 
USTANOWIŁ REKORD 
ŚWIATA NA NAJWIĘKSZĄ 
ZEWNĘTRZNĄ OZDOBĘ 
ŚWIĄTECZNĄ.

„
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JUŻ 7 GRUDNIA SWOJĄ 
TRASĘ ROZPOCZĘŁA 
NAJBARDZIEJ POPULARNA 
CIĘŻARÓWKA W POLSCE, 
CIĘŻARÓWKA COCA COLI. 

„

Naj...z Polski

Naj…więcej osób w czapkach Mikołaja
My również na swoim koncie mamy pobite rekordy. 16 grudnia 

2016 r. na placu „Pod Skałkami” w ramach Pierwszego Sta-

rachowickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego ustanowiono 

nowy rekord Polski na „Największą liczbę osób w czapkach św. 

Mikołaja”. Na starachowickich ulicach już od samego rana wi-

doczne były osoby w charakterystycznych czerwonych czapecz-

kach z białym pomponem. Kto jednak nie miał własnej czapki, 

i tak mógł wziąć udział w wydarzeniu – wolontariusze rozdawali 

je na miejscu. Nowy rekord to 4301 osób. Czekamy na kolejny. 

Może w tym roku, któreś z naszych podkarpackich miast?

Naj…bardziej popularna świąteczna 
ciężarówka
Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy w temacie nie ujęli kwestii 

związanej z transportem. Już 7 grudnia swoją trasę rozpo-

częła najbardziej popularna ciężarówka w Polsce, ciężarów-

ka Coca Coli. Na liście miejsc, które odwiedzi ten 

niezwykły samochód, jest również Rzeszów.

Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy chętnie 

spotykamy się w rodzinnym gronie i cieszymy 

wspólnymi chwilami. Ze względu na magię, jaką 

mają w sobie te święta, filmowcy chętnie sięgają po 

ten temat, tworząc swoje kolejne dzieła.

Naj…lepsze filmy świąteczne 2018:
- „Kevin sam w domu”

- „To właśnie miłość”

- „Grinch. Świąt nie będzie”

- „W krzywym zwierciadle – Witaj Święty Mikołaju”

- „Holiday”

- „Cztery gwiazdki”

- „Listy do M.”

Życzymy wszystkim naj…piękniejszych świąt 

Bożego Narodzenia! 
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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.

ŚWIĘTA, OPRÓCZ POWSZECHNEGO DAWANIA 

I OTRZYMYWANIA PREZENTÓW ORAZ PÓŹNIEJSZEGO 

ICH WYMIENIANIA (ALE TYLKO TYCH NIETRAFIONYCH), 

KOJARZĄ SIĘ Z RODZINNĄ ATMOSFERĄ ORAZ OCZYWIŚCIE 

Z DUŻĄ ILOŚCIĄ JEDZENIA. Z MOICH ROZMÓW ZE 

ZNAJOMYMI WYNIKA, IŻ WIĘKSZOŚĆ GOTOWANIA NA 

ŚWIĄTECZNY CZAS NADAL ZOSTAWIAMY RODZICOM 

I DZIADKOM. A GDYBY TAK, OPRÓCZ TRADYCYJNYCH DAŃ, 

NA ŚWIĄTECZNY STÓŁ PRZEMYCIĆ TEŻ NOWE SMAKI?

TEKST I ZDJĘCIA: ALEKSANDER DOMAŃSKI

ŚLEDŹ, 
POMARAŃCZE I PSTRĄG
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Przeprowadzając się z północy na południe Polski, 

nie zastanawiałem się, jakie dokładnie ryby będę 

przyrządzał na świąteczny stół. Przyznam szczerze, 

że do tej pory królował u mnie – oprócz tradycyjnego 

karpia i śledzi – dorsz. Dorsza postanowiłem zamienić 

na coś innego. Szukałem łowisk i ryb, które są oferowa-

ne w okolicy, i najlepszym rozwiązaniem okazał się dla 

mnie pstrąg. Dzisiaj, oprócz pstrąga zrobię również ma-

rynowane śledzie. Jestem ich wielkim fanem od czasu, 

kiedy zacząłem się interesować kuchnią skandynawską.

Śledź marynowany z dynią 
i pomarańczą
Rozpocznijmy nasze przygotowania od śledzi. Warto 

je nastawić co najmniej 3 dni wcześniej, aby korzenno-

-pomarańczowy smak idealnie wszedł w pomarańcze 

i dynię. Zaczniemy od uprażenia przypraw na suchej 

patelni: pieprzu, kolendry, ziela angielskiego, goź-

dzików i ostrej papryki. Podczas smażenia na małym 

ogniu zacznie wydobywać się aromat ziół – wtedy 

wiadomo, że trzeba je zdjąć z patelni.

Do gotującej się wody z octem dodajemy uprażone 

przyprawy, liść laurowy, laskę cynamonu, cukier oraz 

ocet jabłkowy. Marynatę gotujemy około 7 minut. Po 

KULINARNE SMAKI7 6  

  Korzenny pstrąg
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zdjęciu z ognia do zalewy dodajemy jeszcze skórkę 

pomarańczową i studzimy. Teraz w słoiku układamy 

śledzie, wcześniej moczone w mieszance mleka i wody 

w stosunku 50/50 przez 12 godzin, dynię pieczoną 

przez około pół godziny w piekarniku i pokrojoną 

w plasterki cebulę. Całość zalewamy zimną marynatą 

i wstawiamy do lodówki na 3 dni. 

Korzenny pstrąg
Drugi przepis pojawił się na moim stole dopiero rok 

temu i to nie w same święta, a chwilę po nich, gdyż 

została mi jeszcze spora garść pierników. I od nich 

zaczniemy. Wcześniej upieczone pierniczki siekamy 

na drobne kawałki lub tarkujemy (głównie zależy to od 

tego, jak bardzo miękkie są wasze pierniczki).

Teraz kolej na mus pomarańczowy. Do teflonowego 

garnka wsypujemy troszkę cukru i podgrzewamy go, 

aż zrobi się karmel. Obrane pomarańcze bez białych 

błonek dodajemy, gdy cukier zmieni swój kolor na złoty. 

Całość gotujemy do odparowania znacznej ilości soku. 

Cukier ma tutaj tylko równoważyć kwaśny smak poma-

rańczy, więc to od ich słodkości zależy, ile go użyjemy.

Pstrąga natrzyjmy solą, czosnkiem, gałką muszka-

tołową, tymiankiem oraz pieprzem – zewnętrzną część 

skórki, jak i środek. Całość nafaszerujmy pierniczkami 

i musem pomarańczowym. Przed włożeniem do piekar-

nika zalejemy jeszcze pstrąga roztopionym i sklarowa-

nym masłem.

Pieczemy koło 20 minut w temperaturze 180 

stopni. I gotowe. 

DZISIAJ OPRÓCZ PSTRĄGA 
ZROBIĘ RÓWNIEŻ 
MARYNOWANEGO ŚLEDZIA. 
JESTEM ICH WIELKIM FANEM 
OD CZASU, KIEDY ZACZĄŁEM 
SIĘ INTERESOWAĆ KUCHNIĄ 
SKANDYNAWSKĄ.

„
KULINARNE SMAKI  7 7

  Śledź marynowany z dynią i pomarańczą

  Śledź marynowany z dynią i pomarańczą
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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.

WYCISZENIE

Nasz kraj jest wyjątkowy, jeśli chodzi 

o możliwość podróżowania. Poranek 

można spędzić nad Bałtykiem, wdychając jod, 

a jeszcze tego samego dnia oglądać kładące 

się do snu Sudety lub Karpaty. Ponieważ 

większość turystów wybiera Zakopane lub 

Krynicę-Zdrój, gdzie sezon trwa cały rok, 

warto wziąć pod uwagę malutki Karpacz, by 

uciec od świątecznego zgiełku i spędzić tu 

czas sam na sam ze sobą i naturą w tle.

Wietrzna Śnieżka
Śnieżka to nie tylko symbol Karpacza, ale 

przede wszystkim Karkonoszy. Jej szczyt 

znajduje się na 1602 m n.p.m., a przyozdabia-

ją go specyficzne „dyski”, mieszczące Obser-

watorium Meteorologiczne im. Tadeusza Hoł-

dysa oraz stojącą obok XVII-wieczną kaplicą 

pod wezwaniem św. Wawrzyńca – patrona 

przewodników górskich. Śnieżka to bardzo 

wietrzne miejsce, najwyższa zanotowana 

prędkość wiatru to blisko 230 km/h, więc 

jeśli wejście na szczyt okaże się zbyt niebez-

pieczne, dookoła można znaleźć wiele innych 

ciekawych miejsc, które pomogą nam się 

wyciszyć i zapomnieć o wyścigach do kasy, by 

jak najmniej czasu spędzić w hipermarkecie.

Kojący szum wody
Szum wody znany jest ze swoich uspokajają-

cych właściwości. Nigdzie indziej nie brzmi 

on tak, jak w Wodospadzie Kamieńczyka 

CZAS ŚWIĄT ZBLIŻA SIĘ WIELKIMI KROKAMI. WŚRÓD CZEKOLADOWYCH MIKOŁAJÓW OTACZAJĄCYCH 

NAS JUŻ OD POCZĄTKU LISTOPADA, KOLOROWYCH BOMBEK, LAST CHRISTMAS PUSZCZANEGO 

W RADIO DO ZNUDZENIA I TYSIĘCY RZECZY, KTÓRE MOGĄ STAĆ SIĘ WYMARZONYMI PREZENTAMI 

DLA BLISKICH, CIĘŻKO ZNALEŹĆ CZAS DLA SIEBIE, BY ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO 

NAJWAŻNIEJSZYCH DNI W ROKU. BY ODETCHNĄĆ, ZWOLNIĆ I TE WYJĄTKOWE ŚWIĘTA PRZEŻYĆ, A NIE 

TYLKO PRZETRWAĆ. DOBRYM POMYSŁEM MOŻE BYĆ KILKUDNIOWA UCIECZKA NA ŁONO NATURY, 

KTÓRA POTRAFI UKOIĆ NAWET NAJBARDZIEJ SKOŁATANE MYŚLI.

TEKST I ZDJĘCIA: EDYTA BARTKIEWICZ
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– najwyższym wodospadzie w Sudetach. Często nie 

ma tu nikogo, więc można usiąść na zimnym śniegu, 

posłuchać śpiewu ptaków, dźwięku spadającej wody 

i poczuć promienie słońca na twarzy, które przebija się 

przez zaśnieżone drzewa. W równie bajkowej scenerii 

znajduje się Wodospad Szklarki, gdzie mimo panującej 

zimy, część lasu nadal wygląda jak jesień.

Drewniane sacrum
Na wzgórzu w centrum miasta stoi dumnie Świątynia 

Wang – najstarszy kościół drewniany w Polsce, który 

powstał w małej miejscowości Vang nad jeziorem Van-

gsmjøsa w Norwegii. Za sprawą pruskiego króla 

Fryderyka Wilhelma IV kościół został zakupiony za 427 

marek dla berlińskiego muzeum, jednak po namowach 

hrabiny Fryderyki von Reden trafił on do Karpacza. 

Choć brakowało mu wielu oryginalnych elementów, 

skrupulatnie dorabiano je w trakcie budowy, by w 1844 

CZĘSTO NIE MA TU 
NIKOGO, WIĘC MOŻNA 
USIĄŚĆ NA ZIMNYM 
ŚNIEGU, POSŁUCHAĆ 
ŚPIEWU PTAKÓW, 
DŹWIĘKU SPADAJĄCEJ 
WODY I POCZUĆ 
PROMIENIE SŁOŃCA
NA TWARZY...

„
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WIECZOREM, GDY NAD 
GRZBIETY GÓR NADEJDĄ 
CIEMNE, GROŹNE 
CHMURY I POCHŁONĄ 
JE W BEZKRESNEJ 
CIEMNOŚCI, KOLOR 
NIEBIESKI O TYSIĄCACH 
ODCIENI ZACHWYCI 
KAŻDEGO.

„

roku Świątynia stała się kościołem miejscowej para-

fii ewangelickiej. Cała Świątynia została wykonana 

z drewna bez użycia gwoździ. Przy tej uroczej świątyni 

jest spokojnie i bezwietrznie, jednak jest to często tylko 

przysłowiowa cisza przed burzą. Wieczorem, gdy nad 

grzbiety gór nadejdą ciemne, groźne chmury i pochłoną 

je w bezkresnej ciemności, kolor niebieski o tysiącach 

odcieni zachwyci każdego. Gdy raz na jakiś czas któryś 

ze szczytów wyrwie się z objęć gęstych chmur i pokaże 

na zaledwie kilka chwil, natura udowodni, że nie trzeba 
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być miłośnikiem wspinaczki, żeby pokochać góry. Tak 

samo, jak chodzenie po nich, można kochać patrzenie 

na nie.

Tajemnicze podziemia
Pół godziny drogi od Karpacza znajdują się sztolnie Ara-

do w Kamiennej Górze. Jest to świetne miejsce dla osób, 

którym potrzebna jest dawka adrenaliny podobna do 

tej, która towarzyszy w sklepie podczas świątecznych 

zakupów. Tylko tutaj można przenieść się w pełną 

zwrotów akcji historię i poczuć na własnej skórze, jak 

wyglądała praca tajnego agenta wywiadu. Przy pomocy 

robotnika przymusowego pod przebraniem należy 

dostać się do tajnych laboratoriów i wykraść plany 

Wunderwaffe. Ale uwaga! Hałas może przyciągnąć 

uwagę oficera Gestapo, który bez wahania pociągnie za 

spust swojego Walthera P38. A co wtedy? Wtedy trzeba 

będzie bardzo szybko uciekać!

Chwila zadumy
Każdy z tuneli podziemnego kompleksu został wydrą-

żony rękoma robotników przymusowych z pobliskiego 

obozu Gross Rosen. Warto tu przystanąć na chwilę i po-

myśleć, czy to właśnie dziesiątki niepotrzebnych rzeczy 

zapakowanych w kolorowe papiery, ogromne porcje 

jedzenia na stole i emocjonujące rozmowy o polityce 

nad opłatkiem są najważniejszymi elementami świąt 

Bożego Narodzenia. Może jednak warto w tym roku 

spędzić czas z bliskimi bez grającego w tle telewizora, 

bez niepotrzebnych kłótni, za to ze spokojem ducha, 

chłonąc każdą chwilę, wszystkie uśmiechy, radość 

z otrzymanych prezentów i piękno przystrojonej choin-

ki. Być obecnym w chwili, by ją zapamiętać i wspomi-

nać do końca życia jako najpiękniejsze święta, mając na 

uwadze, że nie wszyscy mają tyle szczęścia, by usiąść 

z rodziną przy wigilijnym stole.  

JEST TO ŚWIETNE MIEJSCE 
DLA OSÓB, KTÓRYM 
POTRZEBNA JEST DAWKA 
ADRENALINY PODOBNA DO 
TEJ, KTÓRA TOWARZYSZY 
W SKLEPIE PODCZAS 
ŚWIĄTECZNYCH ZAKUPÓW. 

„
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CZY MASZ JUŻ CEL 
NA PRZYSZŁY ROK ? 

Tutaj jest miejsce na 
jego wpisanie
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