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zy człowiek twardo stąpający po ziemi – świadomy swoich
osiągnięć i pewien priorytetów – powinien patrzeć wstecz?
Współczesna rzeczywistość skłania nas raczej do planowania
przyszłości, przewidywania zdarzeń. Byle do przodu, wpatrzeni
w cel. Ten pęd jest kołem zamachowym świata i wynika z naszej
natury, lecz sami nie powinniśmy nieustannie w nim trwać. To, co
definiuje naszą osobowość, jest przecież za nami. To nasze dzieje,
warte odkurzenia. Spotkania z ludźmi, rozmowy w lepszych lub
gorszych czasach. Wyzwania, którym zdołaliśmy sprostać.
Dlatego wspominamy. Zachowaliśmy w pamięci pierwszą
myśl – ideę, która wprawiła w ruch naszą działalność logistyczną.
Dzięki temu znamy każdy szczebel naszej ewolucji, każdy kilometr krętej drogi wiodącej nas do „tu i teraz”. Nie zapominamy
o przemożnej potrzebie zmian, która nas napędza, która najpierw rodzi się w nas samych.
Doskonalimy sztukę dialogu i szukania synergii z otoczeniem.
Każda z rozmów przekształca rzeczywistość. Z uwagą słuchamy
klientów, którzy pełni pasji opowiadają o własnych przedsięwzięciach. Jesteśmy dumni, że naszymi usługami możemy wspierać ich
postęp, bo razem z nimi również my rośniemy w siłę.

Z nami rozwija się nasz zespół. Kierowcy, których
zaangażowanie i pasja biją z niedawno wykonanych zdjęć.
Spedytorzy, którzy otwierają swój świat przed młodymi
adeptami tego zawodu. Uchylamy dla nich drzwi firmy,
by zademonstrować to, co znają w większości tylko w teorii. Lubimy spotykać się z ludźmi. Zapraszamy ich do nas
i pokazujemy naszą pracę, ale także staramy się wynosić
pasję na zewnątrz, opowiadając dzieciom i dorosłym
o tym, co robimy.
Jesteśmy świadomi naszych osiągnięć i pewni priorytetów. Dzisiaj stąpamy twardo po ziemi. Jutro chcemy się
od niej oderwać.
Kto wie, jak daleko zaniesie nas przyszłość?
Miłej lektury,
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ZDJĘCIE NA OKŁADCE:

TO NIE BYŁA ŁATWA PRZEPRAWA PRZEZ MORZE…
POCZĄTKI BYŁY TRUDNE I MINĘŁO KILKA
LAT, ZANIM ODDZIAŁ OMEGI PILZNO W GDYNI
ZACZĄŁ SIĘ LICZYĆ NA RYNKU. DZIŚ JEST JUŻ
WIARYGODNYM PARTNEREM BIZNESOWYM
I MOŻNA BY POWIEDZIEĆ, ŻE POPŁYNĄŁ W ŚWIAT!

52
76

CIEK AWI ŚWIATA

26

TEKST: ANNA MATUSZ - GAP

Wejście Polski do Unii Europejskiej diametralnie
wpłynęło na funkcjonowanie firmy Omega Pilzno.
Otwarcie granic dało nowe możliwości, zwiększając
tym samym wydajność firmy. W tym czasie miało
miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie z życia
firmy – otwarcie Agencji Celno-Portowej w Gdyni,
obecnie Działu Logistyki Morskiej. Przed wejściem
Polski do Unii Europejskiej Omega Pilzno posiadała
własną Agencję Celną przy Oddziale Celnym w Dębicy.
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14 JAK OMEGA PILZNO W YPŁYNĘŁ A W MOR ZE
GDZIE WARTO POJECHAĆ
NA WAKACJE?
Magiczna Rumunia
Rumunia leży nad Morzem Czarnym, w południowo-wschodniej
ARÓWEK JAK TO SIĘ ROBI? CZĘŚĆ 2
26 TUNING CIĘŻ
Europie. Ten przepiękny i niedoceniany turystycznie kraj
ma do zaoferowania wiele pięknych miejsc. Najlepszym
KAŻDY Z NAS ZASŁUŻONE PODRÓŻE
przykładem są Wulkany Błotne we wsi Berca koło Buzau.
I WYJAZDY PLANUJE Z WYPRZEDZENIEM.
Substancja
się z wulkanów
jest zimna, zawarte
ZOBACZ JAK
PRwydobywająca
ACUJEMY
W OMEGA
PILZNO
WYCZEKIWANY ODPOCZYNEK, REGENERACJA
w niej gazy wypychają na powietrze błoto i słoną wodę. Nie
CIAŁA I UMYSŁU POZWALA ODERWAĆ SIĘ OD
ma to nic wspólnego z kraterami lawinowymi. Ich widok
przypomina księżycowy krajobraz. Najlepiej dotrzeć tam
PRACY I PROBLEMÓW ŻYCIA CODZIENNEGO.
NACECHOWANY
SPEDY TOR
prze Paclele Mari, jeden z trzech terenów wulkanów błotnych,
TO, JAKIE MIEJSCE WYBIERZEMY, ZALEŻY OD
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TEGO, CO LUBIMY.

Ul. Towarowa 12, 35-125 Rzeszów

Omega Pilzno

ajpopularniejsze rankingi atrakcyjnych miejsc
zagranicznych każdego roku publikuje portal Lonely
Planet. Na liście „Best in Travel” znajdziemy zarówno bliższe
nam kierunki europejskie, jak i kilka miejsc zza oceanu. Co
warto zobaczyć? Oto kilka miejsc, wybieranych chętnie przez
turystów z całego świata.
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w których możemy obserwować stożki wulkaniczne. Warto, bo
jest to spektakularny widok.

to także zapierające
dech w piersiach trasy, jak
45 MINUT ZRumunia
OMEGA
PILZNO

TEKST: MONIKA CZARNIK ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM
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biuro@anywhere.pl

droga Transfogarska czy Transalpina. Zaczyna się w Sebes,
a kończy w Novacy. Długość Transalpiny wynosi około 130
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ZMIANĘ ROZPOCZNIJ OD SIEBIE
– ROZ WIJAJ SIĘ ALBO GIŃ CZĘŚĆ I
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SPOTK ANIE DL A KLIENTÓW MAN
– PROFIDRIVE DAY
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66 Fiordy
Norweskie

tak samo istotna
powodu planują
uwzględnić czas
Form jest wiele.

O REL AKS

Krajobrazy
Norwegii PILCH
przyciągają
do niej turystów
z całego świata.
TEKST: ŁUKASZ
ZDJĘCIA:
PEXELS.COM
„Skandynawski Raj”, jak mówi się o tym państwie, ma długą,
liczącą ponad 20 tysięcy kilometrów linię brzegową, popularną
dzięki charakterystycznym zatokom, zwanymi fiordami.
OMEGA & MORE
Rejsy po fiordach to najpopularniejsza atrakcja turystyczna
w tym kraju. Podczas letnich rejsów można zaobserwować „białe
noce”, kiedy słońce praktycznie nie zachodzi, a mrok pojawia się
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PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - GDZIE WARTO
POJECHAĆ NA WAK ACJE
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TO NIE BĘDZIE

K R Ó T K A
HISTORIA
O P OW S TAWA N I U
M AG A Z Y N ÓW…
HISTORIA FIRMY OMEGA PILZNO ROZPOCZĘŁA SIĘ W 1992 ROKU
W RODZINNYM PILŹNIE. JEJ PREZESI, ADAM I MARIUSZ GODAWSCY,
JAKO MŁODZI LUDZIE MIELI GŁOWY PEŁNE POMYSŁÓW, A DO
DYSPOZYCJI GARAŻ NA PRZYDOMOWYM PODWÓRKU. DZIŚ, PO 25
LATACH, TO CO POWSTAŁO Z ICH MŁODZIEŃCZYCH MARZEŃ I CO
UDAŁO IM SIĘ DO TEJ PORY OSIĄGNĄĆ, WPRAWIA W PODZIW: 105
TYS. M² POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH, 3 SERWISY I 5 ODDZIAŁÓW,
KTÓRE OBSŁUGUJĄ KLIENTÓW Z CAŁEJ EUROPY. JAK SIĘ OKAZUJE,
PEWNIE ZA KILKA MIESIĘCY TE DANE STANĄ SIĘ NIEAKTUALNE,
PONIEWAŻ FIRMA ROZRASTA SIĘ W ZAWROTNYM TEMPIE. ZACZNIJMY
JEDNAK OD POCZĄTKU…

T E K S T: ANNA MATUSZ-GAP Z D J Ę C I A : M AT. PR A S OW E
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Młodzieńcze początki

Bracia Godawscy postawili przede wszystkim na transport. Początkowo mieli do
dyspozycji jeden samochód marki Kamaz i dla swojego biznesu byli właścicielami,
prezesami, menedżerami, kierowcami i mechanikami jednocześnie. Kiedy ich pomysły zaczęły przynosić zamierzone efekty, znaleźli idealne miejsce do dalszej realizacji swoich marzeń. Wybór lokalizacji nie pozostawiał wątpliwości, zostało nim
rodzinne miasto – Pilzno. Teren, gdzie obecnie znajduje się dworek, autoryzowany
serwis VOLVO, stacja paliw czy zaplecze dla spedycji, we wcześniejszych latach
należał do GS-u. Znajdowała się tam rozlewnia wód, piwa oraz skład materiałów
budowlanych, cementu i wapna. W tamtych czasach było to miejsce, które jak
wspominają bracia, tętniło życiem. Lata mijały, a w tym miejscu do dziś tempo nie
zwalnia. Powierzchnia po GS-ie została przejęta przez braci Godawskich, którzy
zagospodarowali i doprowadzili ją do obecnego stanu.

HISTORIA FIRMY

„
NASZE DZIAŁANIA BYŁY POCHODNĄ
IDEI, KTÓRA PRZYŚWIECAŁA NAM PRZY
TWORZENIU PODKARPACKIEGO PARKU
LOGISTYCZNEGO. OMEGA PILZNO,
JAKO PRZEWOŹNIK, CHCIAŁA WYJŚĆ
Z DODATKOWĄ USŁUGĄ LOGISTYKI
MAGAZYNOWEJ DO KLIENTÓW.

Firma nabiera tempa

Transport krajowy i zagraniczny bardzo dobrze funkcjonował. Flota zwiększała się
z roku na rok, a w 2004 roku wynosiła już 140 pojazdów. Niewątpliwie miało na to
wpływ wejście Polski do Unii Europejskiej. Zanim Polska wstąpiła do Unii, część samochodów posiadała specjalne zezwolenia i jeździła po krajach unijnych, choć oczywiście nie było takiej swobody jak teraz. Otwarcie granic stworzyło nowe możliwości.
Wydajność firmy zwiększyła się, zniknęły zezwolenia, przestały obowiązywać limity
na paliwo. Krótko mówiąc, biznes nabierał tempa i zaczął wyglądać zupełnie inaczej.

Pierwszy magazyn w Mokrzcu

W 2007 roku Adam i Mariusz Godawscy postanowili zrobić kolejny krok naprzód
i zaczęli budowę Podkarpackiego Parku Logistycznego w Mokrzcu. Był to początek
ich działalności magazynowej, jednak zgodny z początkową wizją. Chcieli dać

klientom szeroki wachlarz usług, w tym także usług logistyki magazynowej. Dlaczego magazyn powstał w Mokrzcu?
– W miejscu, w którym obecnie stoi nasz obiekt, był plan budowy
magazynu, jednak nie na nasze potrzeby. Miała to być inwestycja dla
globalnego koncernu, który produkuje opony. W wyniku różnych działań
ostatecznie została ona zrealizowana nie w Mokrzcu, a w Tarnowie. A na
tym terenie to właśnie my wybudowaliśmy nasz pierwszy magazyn –
wspomina Mariusz Godawski, prezes Omegi Pilzno.
– Nasze działania były pochodną idei, która przyświecała nam przy
tworzeniu Podkarpackiego Parku Logistycznego. Omega Pilzno, jako
przewoźnik, chciała wyjść z dodatkową usługą logistyki magazynowej
do klientów. Planowana była budowa dużego, liczącego 70 tys. m² Parku
Logistycznego, będącego poszerzeniem dotychczasowego wachlarza
ofert – dodaje prezes Adam Godawski.

OMEGA & MORE

Powstał pierwszy magazyn Omegi Pilzno o powierzchni 17 tys. m².
Osobą niemal od początku związaną z tym miejscem jest obecny dyrektor Podkarpackiego Parku Logistycznego, Paweł Skotniczny.
– Do zespołu dołączyłem w kwietniu 2009 roku, więc po pół roku
funkcjonowania tego obiektu. Był to wczesny etap rozwoju, trwało
poszukiwanie klientów i zapełnianie powierzchni. Dla nas był to okres
pełen wyzwań, gdyż w Polsce panował kryzys i był to trudny czas dla logistyki. Wtedy Omega Pilzno była rozpoznawalna wyłącznie jako firma
transportowa i klienci dosyć sceptycznie podchodzili do oferowanych
im przez nas usług magazynowania. Teraz mamy zbudowaną markę,
cieszymy się zaufaniem klientów, którzy są otwarci na współpracę
z nami. Jesteśmy w tym momencie największym graczem w południowo-wschodniej części Polski, więc patrząc z perspektywy czasu, gdy
Park Logistyczny stawiał pierwsze kroki w 2008 roku, można powiedzieć, że zaszły kolosalne zmiany. Mocną stroną naszego Parku jest też
to, że mamy własny transport, usługi Agencji Celnej, Składu Celnego,
połączonego z miejscem uznanym i we współpracy z logistyką morską.
Wychodzimy do klienta nie tylko z usługą magazynową, ale też transportową, co sprawia, że klient dostaje pełną obsługę logistyczną – tłumaczy Paweł Skotniczny, dyrektor Podkarpackiego Parku Logistycznego.
Magazyn w Mokrzcu został oddany do dyspozycji klientów w listopadzie 2008 roku. Obecnie dostępna powierzchnia wynosi 17 tys. m², natomiast docelowo obiekt może liczyć 70, a nawet 100 tys. m². W Mokrzcu,

OMEGA & MORE
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Nieplanowane Podgrodzie

„
JESTEŚMY W TYM MOMENCIE
NAJWIĘKSZYM GRACZEM W POŁUDNIOWOWSCHODNIEJ CZĘŚCI POLSKI, WIĘC
PATRZĄC Z PERSPEKTYWY CZASU, GDY
PARK LOGISTYCZNY STAWIAŁ PIERWSZE
KROKI W 2008 ROKU, MOŻNA POWIEDZIEĆ,
ŻE ZASZŁY KOLOSALNE ZMIANY.
oprócz powierzchni magazynowych, znajduje się również 411 m² powierzchni biurowo-technicznej. W Parku Logistycznym działa Agencja
Celna, która świadczy kompleksowe usługi w zakresie odpraw celnych,
współpracując z Oddziałami Celnymi z Podkarpacia. Na terenie Centrum
Logistycznego istnieje również możliwość korzystania ze Składu Celnego.
Obowiązki kierownicze w magazynie w Mokrzcu pełni Jadwiga Jarzębska.
– Magazyn w Mokrzcu powstał jako pierwszy, dlatego też niejednokrotnie nazywamy go żartobliwie „magazyn matka”. Działa na bardzo
wysokim poziomie, o czym świadczy zadowolenie naszych klientów,
które jest udokumentowane coroczną ankietą. Najważniejszą rzeczą dla
nas jest jakość świadczonych usług oraz satysfakcja klientów. Niejako
potwierdzeniem tego jest uzyskanie w ubiegłym roku certyfikatu
dotyczącego jakości, środowiska i BHP. Magazyn w Mokrzcu oferuje
kompleksowe usługi magazynowe w zakresie załadunków, rozładunków, składowania oraz dodatkowe usługi w postaci konfekcjonowania
i etykietowania. Każdy z naszych klientów ma swoją specyfikę przechowywania towaru, który jest naprawdę różnorodny. Podczas zawierania
umowy z klientem opracowywana jest procedura, w której dokładnie
wypisane są wszystkie wymagania klienta, względem temperatury,
wilgotności, obsługi, inwentaryzacji i pozostałe aspekty współpracy, akceptowane następnie przez obie strony. Z niektórymi firmami współpracujemy już kilka lat i wytworzyły się między nami partnerskie warunki
współpracy. Każdy z naszych klientów wie, że świadczymy usługi na wysokim poziomie, a dobra opinia o nas jest przekazywana w świat właśnie
dzięki nim – mówi Jadwiga Jarzębska, kierownik magazynu w Mokrzcu.

OMEGA & MORE

Pewnym nieplanowanym pierwotnie działaniem było przejęcie obiektu
w Podgrodziu po firmie Trans-Południe. W tym samym czasie właściciele Omegi Pilzno mieli w planach rozbudowę magazynu w Mokrzcu,
jednak ze względu na koniunkturę i sprzyjający zbieg okoliczności zdecydowali się zagospodarować istniejącą przestrzeń w Podgrodziu, a rozbudowę Mokrzca odłożyć na później. Tym sposobem szybko zyskali
nowy magazyn i dodatkową lokalizację dla klientów. Po dwóch latach
działalności magazynu w Podgrodziu Zarząd zdecydował o zagospodarowaniu drugiej części, niewykorzystanych dotąd 15 tys. m². Obecnie
magazyn w Podgrodziu to 32 tys. m2 powierzchni, którą wyróżnia możliwość składowania towarów na wysokości ponad 16 m. Część B została
oddana do użytku w 2014 roku, natomiast część A jest w dyspozycji
klientów od końca 2016 roku. Kierownikiem magazynu w Podgrodziu
jest Mirosław Sójka.
– Część A i część B mają różną specyfikę. Po pierwsze, pomiędzy ich
wysokościami jest 1,5 m różnicy. Po drugie, hale różnią się wyposażeniem,
ponieważ w części B regały są obsługiwane przez wózki systemowe, na które
trzeba mieć specjalne uprawnienia, natomiast w nowej części pracują wózki,
tzw. reach trucki, na które uprawnienia posiada każdy operator. W wózkach
systemowych możliwości są nieco ograniczone ze względu na bezpieczeństwo, wysokość składowanego towaru, jak również na wąskie korytarze. Są
one wpięte w pętlę indukcyjną, która jest wtopiona w posadzkę i można
poruszać się nimi w przejeździe regałowym jedynie w przód, tył, górę
i dół oraz mogą one pobierać towar z regału po prawej, jak i lewej stronie
za pomocą wideł posuwisto-zwrotnych. Natomiast w przypadku reach
trucków te możliwości są dużo większe – można np. zawrócić w przejeździe
regałowym. W wózkach systemowych operator wyjeżdża na wysokość 16
m i podczas wykonywania manewru nie jest w stanie zobaczyć, czy ktoś np.
nie stoi na dole. Dlatego wózki te wyposażone są w mobilny system bezpieczeństwa, który wykrywa przeszkodę na odległości 7 m z przodu i z tyłu.
Jeśli na tej trasie napotka przeszkodę, zatrzymuje się i nie jest w stanie podjąć dalszych czynności do czasu usunięcia przeszkody. W części A regały są
nieco niższe, ostatnia belka sięga na wysokość 13 m, gdzie w części B jest to
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16 m. Dlatego stosowane są wózki – reach trucki, przy pomocy
których operator z poziomu ziemi steruje wózkiem i układa
towar na regale. Te wózki dodatkowo wyposażone są w kamerę,
która umożliwia widzenie momentu umieszczania palety na
regale. W związku z rozbudową i oddaniem do użytku części
A aktualni klienci zwiększyli swoje wolumeny i towaru jest dużo
więcej. Aby usprawnić ilość obsługiwanych samochodów, a co
za tym idzie płynność, planujemy zwiększyć zatrudnienie w naszym magazynie. Myślę, że wysokość naszego magazynu, a tym
samym dużo większe możliwości składowania, bez wątpienia
dają nam przewagę. Standardowa wysokość do obsługi wózkami
systemowymi to od 8 do 12 m, u nas jest to 16, więc doskonale
widać, jaką przewagę posiadamy nad innymi. Z moich informacji wynika, że nie ma drugich takich wózków w Polsce, a może
i nawet w Europie. Te, stworzone są typowo pod ten magazyn
i posiadają wysięgnik na 16 m, a dokładnie 16,15 – zachwala
Mirosław Sójka, kierownik magazynu w Podgrodziu.

Najmłodszy nabytek – Jasionka

Podkarpacki Park Logistyczny to nie tylko magazyn
w Mokrzcu i Podgrodziu. Kiedy wspomniane magazyny
funkcjonowały na dobre, Prezesi Adam i Mariusz Godawscy
mieli już w planach kolejną inwestycję. Postanowili rozszerzyć swoją ofertę usług logistyki magazynowej o kolejną
lokalizację – Jasionkę koło Rzeszowa. Magazyn w Jasionce
znajduje się 500 m od Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka,
2 km od autostrady A4, w pobliżu specjalnych stref ekonomicznych. Jest to magazyn klasy A (dwa pozostałe również),
charakteryzujący się posadzką niepylącą, wyposażony w instalację tryskaczową, ochronę przeciwpożarową, czujniki
dymu, ciepła, całodobową ochronę, ogrzewanie i wentylację.
Posiada 39 doków załadunkowych, rozmieszczonych po

obydwu stronach, co umożliwia jednoczesny rozładunek
i załadunek. Docelowo może być wyposażony w 64 bramy
rozładunkowo-załadunkowe. Ze względu na rozmiar i przelotowy układ doków może służyć klientom jako magazyn
buforowy i cross-dockowy jednocześnie. Dostępność tylu
bram sprawia, że magazyn jest w stanie jednocześnie rozładować lub załadować 39 samochodów w czasie ok. 30 minut.
Możliwy jest także wynajem powierzchni magazynowej
jako hotelu paletowego wraz z obsługą. Magazyn w Jasionce
został oddany do dyspozycji klientów w listopadzie 2015
roku, a jego powierzchnia wynosi 24 tys. m². Funkcję kierownika magazynu w Jasionce pełni Kamil Maziarka, który
zanim awansował na aktualną posadę, pracował jako operator wózka w Mokrzcu oraz lider zmianowy w Podgrodziu.
Następnie otrzymał funkcję kierownika magazynu
w Jasionce i pustą kartę do zapisania.

OMEGA & MORE

– Budowa tego magazynu od podstaw mnie nie dotyczyła, ponieważ
przyszedłem tutaj, można powiedzieć, na gotowe i zająłem się układaniem pracy magazynu. Skompletowaliśmy obsadę, a z nowymi liderami
magazynu w Jasionce planowaliśmy rozmieszczenie towaru. Weszliśmy
do magazynu w październiku 2015 roku i po dwóch latach mogę stwierdzić, że funkcjonuje to tak, jak to sobie zaplanowałem. W taki sposób
działamy już od dłuższego czasu, ponieważ po roku magazyn był praktycznie całkowicie wypełniony, co przy tak dużej powierzchni nie było
łatwe. Już wcześniej wypracowaliśmy sobie taki model obsługi, na którym bazujemy i dzięki niemu jesteśmy teraz w tym miejscu. Wymagania
klientów są bardzo duże i ciągle wzrastają, a my staramy się podnosić
standardy, by być cały czas na najwyższym poziomie. Naszą mocną
stroną jest bez wątpienia czas realizacji i jakość obsługi. Nie ma tutaj
mowy o przestojach samochodów. Uważam, że ze względu na parametry
magazynu oraz dobrą organizację pracy jesteśmy w stanie w krótkim
czasie obsłużyć klienta. Zawsze staramy się, by towar był gotowy na
czas, a w sytuacjach wyjątkowych, gdy klient prześle zamówienie ad
hoc, przygotowujemy je w krótkim czasie – podkreśla Kamil Maziarka,
kierownik magazynu w Jasionce.
Magazyn w Jasionce to do tej pory najmłodszy nabytek braci
Godawskich, który działa bardzo sprawnie i rozwija się bardzo szybko.
Obsługa klienta i jakość są tam także na wysokim poziomie, co zostaje
zauważone przez klientów.
– Mocną stroną działalności wszystkich magazynów jest oferta połączona
z jakością. Klienci, którzy odwiedzają nasze obiekty przed podpisaniem
umowy czy w trakcie współpracy, zawsze podkreślają, że ta jakość i dbałość
o szczegóły jest widoczna. Bardzo dużą uwagę przywiązuje się do spraw
jakościowych, na każdym etapie tego ich obowiązków, dzięki czemu oni
mogą skupić się na swojej podstawowej działalności. Są to czynności, które
wymagają dużo pracy i pochłaniają czas, a klienci otrzymują już gotowy produkt czy usługę. Myślę, że to, w połączeniu z jakością, której potwierdzeniem
są certyfikaty ISO przyznane firmie niedawno, może stanowić naszą dużą
zaletę. Staramy się budować ofertę kompleksową i jesteśmy w stanie dopasować się do wymagań naszych klientów. Z tego też względu nie mamy w swojej
ofercie sztywnego cennika. Każdy przypadek jest indywidualnie traktowany.
Potrzeby każdego klienta staramy się drobiazgowo analizować, dopytujemy
i badamy na wstępie, tak, by zebrać jak największą ilość informacji, by potem
na tej bazie zbudować jak najbardziej dopasowaną ofertę. Takie elastyczne podejście to kolejna mocna strona naszej działalności – podkreśla Rafał Kwoka,
Koordynator sprzedaży usług logistycznych.
Prezesi Godawscy dobrze wiedzieli, co robią, inwestując w kolejne
powierzchnie magazynowe. Logistyka magazynowa zyskuje na popularności i przypuszcza się, że zapotrzebowanie na tego typu usługi
będzie coraz większe.
– Kiedy dołączyłem do załogi Omegi Pilzno, moim celem było jak najszybsze zapełnienie magazynów. Było to dla mnie bardzo duże wyzwanie,
któremu staram się sprostać po dzisiejszy dzień. Oprócz niezaprzeczalnych
atutów oferty Omegi Pilzno naszym staraniom o pozyskanie nowych
klientów sprzyja to, co dzieje się w branży logistycznej. Coraz więcej firm
logistykę, magazynowanie, konfekcjonowanie, zaopatrywanie linii produkcyjnych i zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw oddaje firmom zewnętrznym. Jest to minimalizacja i optymalizacja kosztów. Na fali tych potrzeb
proponujemy naszym klientom właśnie takie kompleksowe usługi, które
w połączeniu z możliwością zapewnienia im również transportu,
składają się na atrakcyjną ofertę – wyjaśnia Grzegorz Moskal,
Koordynator sprzedaży usług logistycznych.

Plany na przyszłość

Prezesi Adam i Mariusz nie spoczywają na laurach, wytrwale realizując
swoje plany na przyszłość. Cały czas chcą się rozwijać i myślą już o kolejnych inwestycjach. Pierwszą z nich jest rozbudowa magazynu w Mokrzcu.
– Od samego początku powstawania Podkarpackiego Parku
Logistycznego myśleliśmy strategicznie o powierzchniach magazynowych dla naszych klientów jako uzupełnieniu palety usług. Teraz
naturalną konsekwencją rozwoju możliwości i potrzeb naszych klientów
jest kontynuacja rozbudowy magazynu w Mokrzcu, którą zresztą od
dawna mieliśmy w planach. Aktualne tendencje rynkowe wskazują zapotrzebowanie na tego typu usługi, dlatego nasza wizja rozwoju nadal
zmierza w tym kierunku. Od samego początku na pierwszym miejscu
stawialiśmy klienta i jego potrzeby. Chcieliśmy dostarczyć mu kompleksową i profesjonalną usługę transportową i logistyczną, która jest realizowana w jego łańcuchu dostaw. Było to jedno z podstawowych założeń
wizji kreowania i budowania firmy Omega Pilzno. Jednakże na różnych
etapach rozwoju pojawiały się różne możliwości rynkowe. Wspomniane
wcześniej wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło wiele dróg i pokazało, że trendy europejskie również są realizowane w Polsce – mówi
Prezes Adam Godawski.
Kiedy Zarząd planował rozbudowę magazynu w Mokrzcu, w tym
samym czasie pojawiło się zainteresowanie ze strony klienta na otwarcie nowego magazynu, tym razem w Gdańsku. Została podpisana
umowa z Goodmanem na 12 tys. m² i już niebawem, bo w lipcu, magazyn zacznie funkcjonować. Mieści się on w Pomorskim Centrum
Logistycznym i jest dedykowany na potrzeby konkretnego klienta.
– Wiemy, gdzie chcemy być i co chcemy osiągnąć. Oczywiście nie
zamierzamy poprzestawać na tym, co wypracowaliśmy do tej pory. Cały
czas rozmawiamy z klientami, wsłuchujemy się w ich potrzeby i staramy
się dopasować, a co za tym idzie, rozwijać naszą paletę usług – zaznacza Prezes Adam Godawski. – Już wcześniej mieliśmy świadomość, że
logistyka magazynowa jest spójną częścią firmy transportowej, która
ma zapewnić kompleksową obsługę. Stąd inwestycja w Mokrzec, a już
za chwilę uruchomienie kolejnego magazynu w nowej lokalizacji –
w Gdańsku, który będzie częścią naszego Parku Logistycznego – dodaje
Prezes Mariusz Godawski.
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PO DZIEWIĘCIU
LATACH
DZIAŁALNOŚCI
JESTEŚMY W GDYNI
LICZĄCĄ SIĘ FIRMĄ.

JAK OMEGA
PILZNO
WYPŁYNĘŁA
W MORZE

TO NIE BYŁA ŁATWA PRZEPRAWA PRZEZ MORZE…
POCZĄTKI BYŁY TRUDNE I MINĘŁO KILKA
LAT, ZANIM ODDZIAŁ OMEGI PILZNO W GDYNI
ZACZĄŁ SIĘ LICZYĆ NA RYNKU. DZIŚ JEST JUŻ
WIARYGODNYM PARTNEREM BIZNESOWYM
I MOŻNA BY POWIEDZIEĆ, ŻE POPŁYNĄŁ W ŚWIAT!

TEKST: ANNA MATUSZ - GAP
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Jednak po wejściu do Unii jej działalność została ograniczona,
nastąpił znaczny spadek ilości odpraw i Zarząd zdecydował o jej
zamknięciu.
– Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że
zdecydowaliśmy się zamknąć naszą Agencję Celną w Dębicy
i otworzyć Agencję Celno-Portową w Gdyni. Mieliśmy
świetnego pracownika w Pilźnie, Grzegorza Kucharskiego,
który zajmował się obsługą celną. Kiedy po wejściu do Unii
jego miejsce pracy okazało się zbędne, nie chcieliśmy go
stracić i postanowiliśmy go zmotywować, aby wraz z rodziną
przeniósł się do Gdyni i prowadził nasz biznes w niełatwym,
hermetycznym środowisku kontenerowym. Po kilkukrotnych,
intensywnych rozmowach Grzegorz Kucharski podjął
wyzwanie. Wtedy był agentem celnym, dziś jest dyrektorem.
Po dziewięciu latach działalności jesteśmy w Gdyni liczącą się
firmą. Już wcześniej mieliśmy w planach wzbogacenie portfela
usług Omegi Pilzno o transport morski. Wejście Polski do
Unii zbiegło się z naszymi planami, więc wykorzystaliśmy ten
moment – wspomina Prezes Adam Godawski.

Polska wchodzi do UE
Wejście Polski do Unii Europejskiej diametralnie
wpłynęło na funkcjonowanie firmy Omega Pilzno.
Otwarcie granic dało nowe możliwości, zwiększając
tym samym wydajność firmy. W tym czasie miało
miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie z życia
firmy – otwarcie Agencji Celno-Portowej w Gdyni,
obecnie Działu Logistyki Morskiej. Przed wejściem
Polski do Unii Europejskiej Omega Pilzno posiadała
własną Agencję Celną przy Oddziale Celnym w Dębicy.

ZDJĘCIA: FOTOLIA (1), MAT. PRASOWE (2).

14

OMEGA & MORE

15

17

HISTORIA FIRMY

„
WYBÓR LOKALIZACJI PADŁ NA GDYNIĘ,
PONIEWAŻ W TYM CZASIE NAJWIĘCEJ
PRZEWOZÓW KONTENERÓW W POLSCE
ODBYWAŁO SIĘ WŁAŚNIE W TYM PORCIE.
Dlaczego Gdynia?
Wybór lokalizacji padł na Gdynię, ponieważ
w tym czasie najwięcej przewozów
kontenerów w Polsce odbywało się właśnie
w tym porcie. Z biegiem lat to Gdańsk stał
się bardziej konkurencyjny, m.in. dlatego,
że zyskał nowy terminal kontenerowy DCT,
który może przeładowywać największe
statki kontenerowe. Oddział pozostał
jednak w Gdyni, ponieważ większość
armatorów posiada swoje biura właśnie
w tym mieście, a także dlatego, że aktualnie
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obsługę transportów czy odpraw celnych
bezproblemowo można wykonać zdalnie
i elektronicznie.

Grzegorz Kucharski
podejmuje wyzwanie
– W 2008 roku przeniosłem się z całą
rodziną do Gdyni, aby podjąć się stworzenia
Agencji Celno-Portowej, czyli nowego
oddziału Omegi Pilzno. Początki w Gdyni
były bardzo trudne, ponieważ musiałem

wszystko zbudować od podstaw. Trzeba
było sprawdzić i przemyśleć, gdzie najlepiej
wynająć biuro. Biorąc pod uwagę, że
robimy również bezpośrednie odprawy
celne, musiałem znaleźć pomieszczenia
blisko Urzędów Celnych, które mieszczą się
w portach. Wszystko to wiązało się również
ze znalezieniem klientów na kontenery,
zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem
funkcjonowania biura i realizacją coraz
wyższych celów stawianych przez Zarząd.
Muszę przyznać, że naprawdę było ciężko,
a wszystko to wymagało ode mnie dużego
zaangażowania. Dziś mogę powiedzieć, że
się udało. Od tamtej pory pracuję i mieszkam
w Gdyni – opowiada Grzegorz Kucharski,
Dyrektor Działu Logistyki Morskiej w Gdyni.

Trudne początki
Na początku ciężko było się odnaleźć
i rywalizować z firmami, które istniały

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (3,4,5).
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na rynku od wielu lat i były znane z obsługi morskiej. Nowo
powstały oddział Omegi nie był kojarzony przez klientów
z transportem morskim czy nawet drogowym. Trzeba było
odpowiednio się zaprezentować, przekonać potencjalnych
klientów i starać się przynajmniej o zdobycie próbnego
przewozu. To było jedno z trudniejszych zadań. Nie trwało to
kilka miesięcy. Minęły 2-3 lata zanim klienci zaczęli traktować
firmę Omega Pilzno poważniej i dali jej szansę poprzez
zlecenia. Początkowo firma zaczynała od 10-20 kontenerów
miesięcznie, teraz realizuje średnio ponad 400, a celem jest
1000 kontenerów miesięcznie.
– Przez pierwsze pół roku pracowałem z jedną osobą. Był
to trudny czas, ponieważ dla dwóch osób pracy było naprawdę
dużo. Można powiedzieć, że byłem trochę jak człowiek orkiestra,
ponieważ sam musiałem się wszystkim zająć. Dopiero po roku
działalności zatrudniliśmy 2 osoby, odpowiedzialne za konkretne
zadania. Później dołączyły kolejne . W toku tych 9 lat pracy skład
naszego zespołu zwiększył się do 12 osób. Każdy ma swoje zadania
i jest za nie odpowiedzialny – dodaje Grzegorz Kucharski.
Jedną z pierwszych osób, które dołączyły do załogi
Grzegorza, była Patrycja Mikołajczyk, która także wspomina
tamte czasy jako trudne.
– Swoją pracę w oddziale w Gdyni zaczęłam w grudniu 2008
roku. Początki zawsze są trudne. Stanęliśmy wtedy przed dużym
wyzwaniem, jakim było pozyskanie klientów oraz zbudowanie
z nimi relacji, co konsekwentnie realizujemy do tej pory –
wspomina Patrycja Mikołajczyk, obecnie kierownik biura Działu
Logistyki Morskiej w Warszawie.

Wypłynęli na szerokie wody
Aktualnie,około 90% zleceń są to zlecenia stałe. Do dziś
kontynuowana jest współpraca z klientami, których udało się
pozyskać w kwietniu i maju 2008 roku, czyli w pierwszych

miesiącach działalności. Firma od lat współpracuje też
z dużymi firmami z Polski, które zajmują się dystrybucją
towarów i handlem. Wybierają one usługi Omegi Pilzno ze
względu na jakość.
– Naszym priorytetem jest jakość i zadowolony klient. To
były te aspekty, dzięki którym mogliśmy stać się konkurencyjni
i rywalizować z większymi firmami, u których jakość nie była
na wymaganym przez klientów poziomie. W tym momencie
posiadamy ponad 100 aktywnych klientów, dzięki czemu
realizujemy spore wolumeny, tak naprawdę w każdym kierunku
– podkreśla Dyrektor oddziału w Gdyni.
Dział Logistyki Morskiej w Gdyni to kompleksowa obsługa
przewozu towaru skonteneryzowanego, czyli w kontenerach
morskich. W toku rozwoju firma poszerzyła swoje usługi
o transport intermodalny, czyli połączenie transportu
kontenerów koleją, drogą i drogą morską. Realizowana
jest tutaj także bezpośrednio obsługa celna, bez udziału
podwykonawcy, ponieważ Omega Pilzno dysponuje wszelkimi

OMEGA & MORE

HISTORIA FIRMY

SUKCES KLIENTÓW
NASZYM SUKCESEM

Można powiedzieć, że otworzyłem się na rynek pracy, na jego
potrzeby. Patrząc z perspektywy tych lat, sądzę, że była to dobra
decyzja, choć w niektórych momentach byłem bliski załamania,
a chwilami myślałem nawet, że nie dam rady. Teraz uważam, że
było warto i trzeba być wytrwałym w tym, co się robi. Nie zawsze
jest tak, jak sobie to zaplanujemy. Czasami trzeba zmienić
strategię, tok myślenia, i kontynuować dążenie do realizacji
celów – twierdzi Grzegorz Kucharski.

„

OMEGA PILZNO CHĘTNIE UCZESTNICZY W SUKCESACH
SWOICH KONTRAHENTÓW. TAK TEŻ BYŁO 27
KWIETNIA 2017 ROKU, KIEDY FIRMA ZALTECH,
DŁUGOLETNI KLIENT OMEGI PILZNO, OTWIERAŁA
NOWY OBIEKT, CENTRUM PRODUKCYJNE W AUSTRII,
W MIEJSCOWOŚCI MOOSDORF KOŁO SALZBURGA.

Otwarcie biura w Warszawie

KLIENCI CENIĄ WSPÓŁPRACĘ
Z NAMI GŁÓWNIE ZA WYSOKĄ
JAKOŚĆ OBSŁUGI ORAZ ZA
POMOC W ROZWIĄZYWANIU
PROBLEMÓW...
pozwoleniami i zabezpieczeniami, które pozwalają tę
obsługę realizować we wszystkich procedurach, łącznie
z procedurami uproszczonymi. Dział Logistyki Morskiej
współpracuje też z innymi oddziałami grupy Omega
Pilzno, m.in. z Podkarpackim Parkiem Logistycznym.
– W Gdyni są Urzędy Graniczne i trochę inna
specyfika pracy, więc uczenie się tego wszystkiego
dało mi większe kompetencje i możliwości. Na
początku to wszystko było dla mnie nowe, ponieważ
byłem wykształcony w innym kierunku i pracowałem
jako agent celny. A tutaj tak naprawdę usługi celne
to jedynie dodatek do tego, co robimy, dzięki czemu
też jesteśmy bardziej konkurencyjni. W moim
odczuciu Polska stała się teraz jakby mniejsza. Nie
ma znaczenia, czy pracuje się w Gdyni, czy w Pilźnie.
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W maju 2016 roku Omega Pilzno otworzyła biuro w Warszawie,
poszerzając tym samym zasięg usług o kolejną lokalizację.
Jest ono ściśle związane z Gdynią i funkcjonuje w ramach
tamtejszego Działu Logistyki Morskiej. Kierownikiem biura
została jedna z pierwszych pracownic Działu Logistyki Morskiej
w Gdyni, Patrycja Mikołajczyk. Oddział w Warszawie zajmuje
się eksportem wewnątrzunijnym i pozaunijnym oraz importem
wewnątrzunijnym.
– Klienci cenią współpracę z nami głównie za wysoką
jakość obsługi oraz za pomoc w rozwiązywaniu problemów,
nie tylko takich, w których jesteśmy związani z transportem,
ale również innych kryzysowych sytuacji. Takie mamy
podejście do pracy, nie automatyczne i nie korporacyjne –
podkreśla Patrycja Mikołajczyk.

TEKST: ANNA MATUSZ-GAP
ZDJĘCIA: ARCH. ZALTECH I ARCH. OMEGA PILZNO

W

I co dalej?
– Dzisiaj, po 9 latach funkcjonowania Działu Logistyki
Morskiej w Gdyni, mogę powiedzieć, że jest on bardzo ważnym
elementem składowym naszego biznesu, wzbogacającym
spektrum naszych usług. Był to pomysł, który w ciągu tych lat
bardzo dynamicznie się rozrósł. I na tym nie poprzestaniemy,
ponieważ mamy wizję, jak rozwijać ten rodzaj działalności
w innych regionach Polski i świata, konsekwentnie ją
realizujemy – podsumowuje Prezes Adam Godawski.

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (6,7).
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spółpraca obydwu firm trwa już wiele lat i układa
się bardzo dobrze, dlatego nie dziwi fakt, że
zarząd firmy Zaltech do świętowania kolejnego sukcesu
zaprosił właśnie Omegę Pilzno. Wizyta członków jej zarządu
stała się okazją nie tylko do wzięcia udziału w oficjalnym
otwarciu, ale także do obejrzenia nowej inwestycji firmy
Zaltech. Składa się na nią m.in. nowoczesny kompleks
budynków, w którym mieszczą się linie produkcyjne,
obsługiwane przez zaawansowane technologicznie maszyny
oraz aparatury do produkcji mieszanek przyprawowych
i środków funkcjonalnych dla przemysłu spożywczego. Jest
to kolejna lokalizacja firmy Zaltech, która posiada swoje
przedstawicielstwa w Polsce, na Ukrainie oraz w Serbii.
Podczas uroczystego otwarcia przedstawiciele Zarządu
Grupy Omega Pilzno Adam i Katarzyna Godawscy złożyli
wyrazy uznania zarządowi firmy Zaltech. Miłym dodatkiem
był niecodzienny podarunek, czyli miniatura samochodu
Omegi Pilzno, dokładnie takiego samego, jakim prowadzony
jest transport dla firmy Zaltech. Nie zabrakło w nim detali, jak
oznakowana barwami i logo Zaltechu naczepa. Obecni mieli

„
JEST TO KOLEJNA
LOKALIZACJA FIRMY
ZALTECH, KTÓRA
POSIADA SWOJE
PRZEDSTAWICIELSTWA
W POLSCE, NA UKRAINIE
ORAZ W SERBII.

możliwość porównania miniatury z oryginałem, gdyż przed
nową siedzibą zaparkowane zostały podobne samochody, tyle
że w oryginalnych rozmiarach.
Cieszy to, że klienci Omegi Pilzno rozwijają swoją
działalność, a dzięki dobrej współpracy i świadczonym
usługom transportowym również Omega Pilzno ma swój
udział w ich sukcesie.

OMEGA & MORE
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GRUPA CAN-PACK WSPÓŁPRACUJE
INTENSYWNIE Z OMEGĄ PILZNO OD 2003 ROKU.
TO JUŻ KILKANAŚCIE LAT BARDZO UDANEJ
WSPÓŁPRACY.
Równocześnie wdrażane i stosowane są metody i praktyki World
Class Manufacturing. Ze względu na bardzo wysokie wymagania
dotyczące jakości i parametrów technicznych materiałów
stosujemy najlepszej klasy materiały, które wpływają także na
ochronę środowiska.

Firma ma złożoną strukturę. Czy produkcja obejmuje
tylko Polskę, czy też inne kraje i zakłady produkcyjne?

FIRMA OPAKOWANA
W DOBRY TRANSPORT
GRUPA CAN-PACK ISTNIEJE NA RYNKU OD
PONAD 25 LAT I JEST WIODĄCYM PRODUCENTEM
BRANŻY OPAKOWAŃ METALOWYCH W POLSCE,
EUROPIE I NA ŚWIECIE, A TAKŻE STAŁYM
PARTNEREM OMEGI PILZNO. DO ROZMOWY
ZAPROSILIŚMY DYREKTORA BIURA SPEDYCJI
CAN-PACK, WOJCIECHA SUMARĘ.

produkcja aluminiowej puszki do napojów. Ponadto
wytwarzamy opakowania szklane w szerokiej gamie
kolorystycznej oraz zamknięcia do butelek. Obecna
struktura organizacyjna Grupy Can-Pack opiera się na
pięciu holdingach branżowych: puszek do napojów,
opakowań dla żywności i chemii, opakowań szklanych,
zamknięć do butelek oraz usług deweloperskich.
Integracja branży i działań pozwala nam na osiąganie
przez spółkę większej specjalizacji produktowej.

TEKST: INGA SAFADER-POWROŹNIK ZDJĘCIA: PAWEŁ JĘDO

Jakie normy jakości musi spełniać firma
CAN-PACK?

Jaki jest profil działalności firmy
CAN-PACK?
Profil naszej działalności to głównie produkcja
najwyższej jakości opakowań metalowych z blachy
aluminiowej z wielokolorową litografią oraz
stalowej blachy ocynkowanej. Największy udział ma

OMEGA & MORE

Zakłady Can-Pack posiadają wdrożone i certyfikowane
systemy zarządzania. Oczywiście jest to zarządzanie
zgodne z wymaganiami normy jakości ISO 9001
i normy środowiskowej ISO 14001. W związku z ogólną
polityką jakości posiadamy wdrożone normy żywności
zgodne ze standardami BRC IoP oraz bezpieczeństwem
i higieną pracy – normy PN-N-18001/OHSAS 18001.

Grupa Can-Pack jest organizacją stale rozwijającą się zarówno
pod względem geograficznym, jak i produktowym. Dynamiczny
rozwój poszczególnych obszarów działalności wymagał od nas
stworzenia docelowej struktury opierającej się na produkcyjnych
pionach branżowych, obejmujących podmioty krajowe, jak
i zagraniczne. Polska jest oczywiście najważniejszym krajem
pod względem wielkości produkcji. Siedziba główna firmy
oraz Biuro Zarządu mieści się w Krakowie, natomiast zakłady
produkcyjne mają siedziby w Brzesku, Bydgoszczy, Dębicy
i w Orzeszu. W Europie Can-Pack posiada fabryki w Finlandii,
Rosji, Ukrainie, Rumuni, Słowacji, Czechach, Francji, Hiszpanii
oraz Anglii. W tej chwili na ukończeniu jest również inwestycja
w Holandii. Posiadamy też zakłady produkcyjne w Afryce
Północnej: w Maroku, Egipcie, Indiach oraz Brazylii. Możemy
śmiało powiedzieć, że jesteśmy globalną firmą, a obecna złożona
struktura organizacyjna stanowi odzwierciedlenie procesów
zachodzących w Grupie Can-Pack.

W tym roku OMEGA Pilzno obchodzi 25-lecie
działalności firmy. Czego można życzyć takiej firmie?
Omega Pilzno to jedna z największych polskich firm
transportowo-logistycznych. Czego życzyć? Przede wszystkim
dalszego rozwoju. Działalność Państwa Godawskich z pewnością
zasługuje na słowa dużego uznania. Z małej firmy transportowej
stali się jedną z największych firm przewozowych w Polsce,
z którą mamy przyjemność pracować. Także rozwój usług
magazynowych i transportu morskiego to duży krok naprzód,
co warto podkreślić. Firmie Omega Pilzno życzę wysokiego
poziomu usług, zadowolenia i satysfakcji z pracy w branży
logistycznej oraz dobrych perspektyw dalszego rozwoju. Aby
wszystkie decyzje podejmowane w firmie były przemyślane,
klarowne i zrozumiałe dla pracowników, a wtedy sukces będzie
naturalną konsekwencją ich działania.

Od jak dawna współpracujecie Państwo z OMEGĄ
Pilzno? Jakie usługi świadczy dla Państwa?
Grupa Can-Pack współpracuje intensywnie z Omegą Pilzno od
2003 roku. To już kilkanaście lat bardzo udanej współpracy.
Ma na to wpływ jakość serwisu, jaki oferuje nam Omega.
Firmy spedycyjne i transportowe stale się zmieniają. Baza
firm logistycznych obsługujących Can-Pack jest z roku na
rok „odświeżana”. Niektóre firmy kończą działalność, a nowe
pojawiają się na rynku. Omega Pilzno to nasz stały partner
praktycznie od zawsze. Transport, który nam zapewnia, spełnia
wszystkie wymagane normy. Ze względu na bardzo wysokie
wymagania dotyczące jakości i parametrów technicznych
naszych materiałów stosujemy najlepszej klasy transport, który
oferuje nam właśnie Omega Pilzno. Dziś Can-Pack korzysta
nie tylko z transportu drogowego, ale również magazynowania.
Dotyczy to oczywiście całej Europy. Omega przewozi nasze
produkty głównie z Polski do klientów oraz fabryk poza granice
kraju. Wszystkie te działania potwierdzają dobrą współpracę
i komunikację. Dla nas najlepszym dowodem wysokiej jakości
usług świadczonych przez Omegę są zadowoleni klienci.

OMEGA & MORE
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NASZE WSPÓLNE
25-LECIE W TYM
ROKU POKAZUJE, ŻE
KLIENCI POZYTYWNIE
ZWERYFIKOWALI OBA
PROJEKTY BIZNESOWE.
Rozumiem, że takie też są założenia klastra, aby wysoko
stawiać poprzeczkę i uczyć dobrych praktyk.

PRACOWNICE OMEGA PILZNO PODCZAS SPOTKANIA KLASTRA.

Panie Prezesie, VIVE Transport i Omega Pilzno
współdziałają ze sobą od 2014 r., obecnie
także w ramach klastra transportowego. Jak
rozpoczęła się ta wspólna droga?

GRZEGORZ WOELKE, PREZES ZARZĄDU VIVE TRANSPORT.

POŁĄCZYŁY ICH
NADWOZIA
WSPÓŁPRACA OMEGI PILZNO Z VIVE TRANSPORT
JEST DOSKONAŁYM PRZYKŁADEM NA TO, ŻE
DZIAŁAJĄC NA TYM SAMYM RYNKU USŁUG
TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH MOŻNA
BUDOWAĆ WSPÓLNIE PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ.
WAŻNE, ABY MIEĆ OTWARTY UMYSŁ, ODWAGĘ DO
STOSOWANIA NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ I CHĘĆ
NAWIĄZYWANIA KONSTRUKTYWNEGO DIALOGU
W BRANŻY. TAKIE NASTAWIENIE Z PEWNOŚCIĄ
POSIADAJĄ WSZYSTKIE FIRMY, KTÓRE, PODOBNIE
JAK OMEGA PILZNO, FUNKCJONUJĄ W RAMACH
KLASTRA TRANSPORTOWEGO STWORZONEGO PRZEZ
VIVE TRANSPORT. ROZMAWIAMY Z GRZEGORZEM
WOELKE, PREZESEM ZARZĄDU VIVE TRANSPORT,
SPÓŁKI BĘDĄCEJ CZĘŚCIĄ GRUPY VIVE.

TEKST: INGA SAFADER-POWROŹNIK ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE
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Prezes Adam Godawski zainteresował się nadwoziami
wymiennymi, które są podstawą naszego łańcucha
dostaw. VIVE Transport i Omega Pilzno miały już
wtedy plany współpracy, dlatego prezes Adam
postanowił zakupić nadwozia wymienne, jako zestawy
wysokokubaturowe i spróbować sił w roli przewoźnika,
który oferuje również transport z wykorzystaniem
nadwozi BDF.

Czym zajmuje się Grupa VIVE i VIVE Transport?
Grupa VIVE funkcjonuje od 25 lat. Jest jednym
z czołowych recyklerów tekstyliów. Recycling
tekstyliów jest poważnym wyzwaniem ekologicznym
i społecznym dlatego, że każdy członek współczesnego
społeczeństwa wytwarza w ciągu roku od 19 do
29 kg tekstyliów, które powinny być zutylizowane
w sposób ekologiczny. Tym grupa trudni się od samego
początku. Powołana w ramach Grupy VIVE spółka
VIVE Transport zajmuje się dostarczaniem dużej części
surowca do zakładu, jak również wywozem istotnej
części wyrobu gotowego. VIVE Transport pracuje na
zestawach kubaturowych i nadwoziach BDF w tzw.
systemie niemieckim na małych kołach. Są to zestawy
120-metrowe; 22,5 tony ładowności. Nadwozia
wymienne są zarówno magazynami w miejscu
załadunku i rozładunku, jak i środkiem transportu.

Omega Pilzno jest członkiem klastra założonego
przez VIVE Transport, zrzeszającego wiele firm.
Jaka jest idea tego klastra?
Obecny Zarząd VIVE Transport prowadzi bardzo
otwartą politykę jeżeli chodzi o propagowanie tak

zwanych dobrych zasad prowadzenia biznesu, dobrych zwyczajów.
Od samego początku wymieniamy te dobre doświadczenia
z wieloma firmami. Zorientowaliśmy się w toku naszych spotkań
z partnerami, że popularność nadwozi wymiennych nie jest tak
duża, na jaką to rozwiązanie zasługuje. Postanowiliśmy uzupełnić
naszą flotę nadwozi wymiennych, o nadwozia naszych partnerów,
którym udostępniliśmy cały nasz „know how” w tym zakresie.
Jest ich w tej chwili około 120. Integracja łańcucha przebiega
w ten sposób, że idziemy w kierunku wspólnej telematyki dla
tych nadwozi, a następnie popularyzacji nadwozi w regionach,
w których działają nasi partnerzy. Dążymy do stworzenia oferty
dla klientów polskich i zagranicznych, wspólnego parku nadwozi
wymiennych, który w modelu zwinnego łańcucha dostaw mógłby
obsługiwać nie tylko tak jak do tej pory klientów w regionie
świętokrzyskim, ale w całej Polsce, w eksporcie i imporcie. Taka
jest nasza intencja przy tworzeniu klastra i przy nawiązywaniu
współpracy z firmami takimi jak Omega Pilzno.

Czy każda firma transportowa może zostać członkiem
klastra? Jakie są wobec nich wymagania?
Podstawą są wymagania techniczne dlatego, że jest wiele
standardów nadwozi wymiennych. Oczywiście rozwiązania
techniczne, takie jak środki transportu, nadwozia wymienne,
sposób załadunku, szkolenie kierowców, telematyka, która
umożliwia tworzenie tych produktów, to też bardzo istotne
techniczne sprawy. Ale jest jeszcze element subiektywny. Jest
coś takiego jak DNA VIVE Transport. Jest to firma, która jest
wrażliwa społecznie, z dużym akcentem na CSR, na otwartość,
na wymianę doświadczeń, z nastawieniem na wysokie standardy
biznesowe. Działając w branży recyklingu, jesteśmy szczególnie
uwrażliwieni na sprawy ochrony środowiska. Stąd dobór
członków klastra nie był przypadkowy. Znalazły się w nim firmy,
które rozumieją tę filozofię, podzielają nasze zapatrywania na
otwartość, na zagadnienia ochrony środowiska, z którymi mamy
wspólne poglądy na ekonomię, ekologię, stosunek do klientów,
do pracowników. Jest jeszcze ten element nietechniczny. Musi
istnieć taka „chemia” i pokrewieństwo poglądów.

Tak, natomiast pragnę podkreślić jedną rzecz. Warunki
prowadzenia działalności biznesowej w ramach logistyki,
w ramach transportu na, jak się okazuje, protekcjonistycznym
rynku Unii Europejskiej, nie są łatwe dla polskich
przedsiębiorstw. Mam zawsze w pamięci powiedzenie Einsteina,
że „wykonywanie tych samych rzeczy tymi samymi metodami
daje te same rezultaty”. Mam wrażenie, że wiele polskich
przedsiębiorstw transportowych od lat wykonuje ten sam
rodzaj transportu i osiąga te same rezultaty. My i nasi partnerzy
w klastrze, zgodnie z DNA Grupy VIVE, wybraliśmy coś, co nazwę
ucieczką do przodu. To znaczy wyprzedzeniem w pewnym
sensie swoich czasów, swoich trendów, zaoferowaniem klientom
nowych rozwiązań. Podobnie jak staramy się zaprosić do klastra
partnerów, którzy myślą podobnie jak my. Szukamy też takich
klientów, którzy to rozumieją.

Panie Prezesie, jakim partnerem jest Omega Pilzno?
Bardzo pozytywnie oceniam współpracę z OMEGĄ Pilzno. Nasze
wspólne 25-lecie w tym roku pokazuje, że klienci pozytywnie
zweryfikowali oba projekty biznesowe. Dlatego cieszymy się, że
OMEGA Pilzno jest wśród naszych partnerów. Liczymy na dalszy
rozwój w ramach klastra, na dalsze powiększanie floty nadwozi
wymiennych i popularyzację tego rozwiązania wśród klientów
w regionie Polski południowo-wschodniej. Moją wizją w ciągu
5-10 lat jest sytuacja, w której my wraz z naszymi partnerami
zaoferujemy naszym klientom w całej Polsce, a być może
w Europie Środkowej, 1000 albo nawet 2000 nadwozi, które,
działając wobec wyżej opisanego schematu, przyczynią się do
tego, aby polski transport był konkurencyjny nie tylko ceną, ale
jakością i spojrzeniem w przyszłość.

Panie Prezesie, pozostaje mi więc życzyć Państwu
i Partnerom, w tym Omedze Pilzno, wypracowania
założeń i spełnienia misji i wizji Klastra
Transportowego VIVE.
Dziękuję i jestem przekonany, że związaliśmy się i będziemy
się wiązać w ramach Klastra z firmami, które pomogą nam
ten cel osiągnąć.
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STREFA KIEROWCY

„
JAK KIEDYŚ SZWAGIER
POLECIŁ MI PRACĘ
W OMEDZE, TAK JAK
DZISIAJ POLECIŁBYM JĄ
INNYM KIEROWCOM.

STREFA KIEROWCY

Zawsze marzył pan o zawodzie kierowcy?
Od zawsze lubiłem jeździć samochodem. Dużo czasu spędzałem
za kółkiem. Do pracy za granicą też jeździłem samochodem, jako
kierowca osobówki. Wiedziałem, że prowadzenie samochodu
ciężarowego też będzie mi się podobało. I tak właśnie jest.

Co jest ważnego w pracy zawodowego kierowcy?

POLECAM
OMEGĘ PILZNO
PIOTR NOWAK TO KIEROWCA OMEGI PILZNO
Z 15-LETNIM STAŻEM PRACY. JAK SIĘ OKAZUJE,
GDYBY NIE JEGO SZWAGIER, PRAWDOPODOBNIE
NADAL PRACOWAŁBY ZA GRANICĄ. TERAZ
JEST PRACOWNIKIEM OMEGI PILZNO I, JAK SAM
TWIERDZI, POLECA INNYM PRACĘ W TEJ FIRMIE,
TAK JAK KIEDYŚ POLECIŁ MU JĄ SZWAGIER.

TEKST: ANNA MATUSZ-GAP ZDJĘCIA: KATARZYNA MICHNO

Zachęcał mnie do powrotu. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie
to, że miałem prawo jazdy na ciężarówkę, ale nie na naczepę.
Szwagier jednak nie odpuszczał. Powiedział, że praca będzie za
dwa miesiące, więc akurat zdążę zdobyć potrzebne uprawnienia.
I tak właśnie zrobiłem. Wróciłem z Hiszpanii, zrobiłem prawo
jazdy na naczepę i zacząłem pracę w Omedze Pilzno.

Według mnie dużo zależy od tego, jak układa się współpraca ze
spedytorem. Na pewno musi być oparta na wzajemnym szacunku
i zrozumieniu. To jest bardzo ważne. Nie ma co kaprysić, że tutaj
pojadę, a tam już nie, albo odmawiać ładunków. Jeśli zasady
wzajemnej, dobrej współpracy są zachowane, to nie ma żadnych
zgrzytów między kierowcą a spedytorem.

Jakie były pana początki w firmie?

Lubi pan swoją pracę?

Moim przewodnikiem po firmie został szwagier, nie mogło
być inaczej. Początkowo korzystałem z jego doświadczenia
i porad. Najpierw przez 3 lata jeździłem na, jak to wtedy
nazywaliśmy, „przerzutach”. Był to transport opon z TC
Dębica do tarnowskiego Centrum Logistycznego. Następnie
zmieniłem dział na tzw. „krajówkę”, czyli transport po Polsce.
Tutaj spędziłem około 2,5 roku. Później przeniosłem się do
działu Walking Floor, gdzie przepracowałem 5 lat, a następnie
do Działu Słowackiego, któremu jestem wierny już od 5 lat.
Jesienią będę obchodził kolejny jubileusz, bo wtedy minie 15
lat mojej pracy w Omedze Pilzno. I nie planuję nic zmieniać.

Oczywiście, jak już wspominałem, jazda samochodem to dla mnie
przyjemność. Dodatkowo w Dziale Słowackim odpowiada mi właśnie
system pracy przez tydzień i wolne weekendy, które mogę spędzać
w domu. Wiadomo, czasami zdarzają się sytuacje, kiedy przedłuży
się załadunek lub rozładunek i musimy zostać np. do soboty rano, ale
ma to miejsce bardzo rzadko. Są to krótkie trasy i jak wszystko jest
dobrze zaplanowane, to mamy gwarantowany weekend w domu.

W jakich kierunkach pan jeździ i czy poza granicami coś
pana urzekło?
W Dziale Słowacja jeździmy nie tylko na Słowację, ale też do
Czech, a czasami na Węgry, a wcześniej także do Austrii i Słowenii.
Właściwie Czechy czy Słowacja to kraje trochę podobne do Polski.
Jak przejeżdża się Hyżne i jest ładna pogoda, to są bardzo ładne
widoki, widać całe pasma górskie. Na Słowacji jest jeszcze dużo
starych, niszczejących zamków, podświetlanych nocą. Wygląda to
bardzo efektownie. Tym bardziej, że większość z nich znajduje się
na wzniesieniach.

Czy przydarzyła się panu jakaś przygoda na trasie?
Tak, mam w pamięci taką sytuację, chociaż nie była ona miła.
Stałem się ofiarą złodziei na jednym z, jakby się wydawało,
bezpiecznych i dobrze oświetlonych parkingów. Wtedy ukradli mi
paliwo ze zbiornika. Niestety takie sytuacje też się zdarzają.

Słyszał pan wcześniej o tej firmie?
Nie, dowiedziałem się o niej dopiero wtedy, kiedy mój szwagier zaczął
tam pracować. Widziałem żółto-czerwone ciężarówki na drodze, ale
nie zdawałem sobie sprawy, że Omega jest tak blisko mnie, w Pilźnie.

Jak trafił pan do Omegi Pilzno?

Poleciłby pan pracę w Omedze innym?

W Omedze pracuję już 15 lat. Wcześniej wraz ze szwagrem pracowałem
za granicą we Włoszech i Hiszpanii. Jednak szwagier wrócił do Polski
i zatrudnił się w Omedze Pilzno. Pewnego dnia zadzwonił do mnie
i powiedział, że w firmie, w której pracuje, będą potrzebowali kierowców.

Tak, jak najbardziej. Jak kiedyś szwagier polecił mi pracę
w Omedze, tak jak dzisiaj poleciłbym ją innym kierowcom. Na
koniec chciałbym jeszcze życzyć wszystkim kierowcom szerokiej
drogi, gumowych słupków i bezpiecznych powrotów!

OMEGA & MORE
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TUNING
CIĘŻARÓWEK
JAK TO SIĘ ROBI?

CZĘŚĆ 2

SAMOCHODY CIĘŻAROWE TO AUTA KUPOWANE
NIE TYLKO Z PASJI. TO SAMOCHODY, KTÓRE SĄ
JEDNOCZEŚNIE NARZĘDZIEM PRACY. Z TEGO TEŻ
WZGLĘDU W TEGO TYPU KONSTRUKCJACH O WIELE
WIĘKSZY NACISK KŁADZIE SIĘ NA TRWAŁOŚĆ ORAZ
UŻYTECZNOŚĆ, PRZEZ CO POZOSTAŁE ASPEKTY, W TYM
NAWET STYLISTYCZNE, ZOSTAJĄ CZĘSTO POMINIĘTE.

TEKST: PAULINA SUROWIEC ŹRÓDŁO: AUTOKULT.PL, 40TON.NET
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ZDJĘCIE: W W W.40TON.NET

DUŻO BARDZIEJ PRACOCHŁONNĄ ORAZ KOSZTOWNĄ
MODYFIKACJĄ JEST AEROGRAF. TĘ TECHNIKĘ
NAKŁADANIA FARBY I BARDZO PRECYZYJNEGO
MALOWANIA DETALI MOŻNA PORÓWNAĆ DO TATUAŻU.

ZDJĘCIE: PIX ABAY.COM

Z

awodowi kierowcy spędzają w nich całe tygodnie, niemal
przez całą dobę nie wychodząc z kabiny, która staje
się nie tylko miejscem ich pracy, ale także kuchnią, salonem
i sypialnią. Również z tych względów kierowcy lubią ozdabiać
swoje auta w różnego rodzaju dodatki, które czynią ich pojazdy
wyjątkowymi dla nich samych.

Orurowanie, spojlery i halogeny

Jednym z najpopularniejszych (i chyba najbardziej efektownych)
sposobów tuningu ciężarówek są modyfikacje polegające na
montażu orurowania. W samochodach ciężarowych ma to także
praktyczne zastosowanie, ta doskonale wiedzą o tym kierowcy
z Australii, którzy przejeżdżają tysiące kilometrów po nieutwardzonych drogach pośrodku niczego. Kiedy przed pojazd wyjdzie
zwierzę, a jest zbyt późno, nie zahamuje się.
Koszt tego typu modyfikacji uzależniony jest od tego, jak bardzo rozbudowane i fantazyjne orurowanie chcemy zamontować. Ceny rozpoczynają się od około 2000 zł za najskromniejsze zestawy chroniące dolny
zderzak czy służące jako podstawa do montażu halogenów. Za bardziej
rozbudowane układy z dodatkową siatką można zapłacić powyżej 5000 zł.

OMEGA & MORE

Na rynku samochodów osobowych istnieje obecnie prawdziwy
szał na diody LED. Znajdują one zastosowanie także w przypadku
samochodów ciężarowych, a ich łatwa dostępność sprawia, że za
kilkaset złotych możemy ozdobić auto różnokolorowymi światłami
niemal z każdej strony. Istnieją też gotowe zestawy reflektorów,
które przydają się zwłaszcza podczas nocnej jazdy po drogach. To
już jednak wydatek nawet ponad 2000 zł.
Ostatnim typem modyfikacji ingerującego w kształt nadwozia
są spojlery dachowe. Powstały one po to, by zmniejszyć spalanie.
W praktyce jednak kierowcy często montują do auta bardziej rozbudowane spojlery, których kształt nawiązuje do przodu nadwozia.
Często w ich okolicy pojawia się także dodatkowe oświetlenie
czy diody LED. Koszt takiej modyfikacji rozpoczyna się już od
kilkuset złotych.

chromowany zderzak czy gładki, świecący
się lakier na karoserii. Z tego też względu na
pojazdach malowane są pasy, wzory czy nawet
stosuje się nowocześniejsze metody, jak oklejanie folią 3M lub modny ostatnio Plasti Dip.
Ponadto na zlotach łatwo spotkać samochód
ciężarowy, którego właściciel zdecydował się
na chyba najtańszą możliwą formę tego typu
tuningu i okleił poszczególne elementy stickerbombami. Dużo bardziej pracochłonną oraz
kosztowną modyfikacją jest aerograf. Tę technikę nakładania farby i bardzo precyzyjnego

malowania detali można porównać do tatuażu.
W praktyce jest to niewiarygodnie efektowne, ale
koszty tego typu tuningu sięgają nawet kilkunastu
tysięcy złotych.
Często firmy decydują się nie tylko na pomalowanie ciągnika siodłowego, ale także na ozdobienie naczepy. Poza kolorowymi wzorami czy
obrazami w ten sposób maluje się także logo firmy
i numer telefonu, co dodatkowo przyciąga uwagę,
a kierowcy w ologowanych firmowych ciężarówkach bardzo łatwo mogą się rozpoznawać na trasach
po „barwach”.

Lakier i aerograf

Paradoksalnie europejscy truckerzy nie mają się czego wstydzić
przy amerykańskich kolegach po fachu. Za oceanem do tuningu
samochodów ciężarowych podchodzi się w nieco inny sposób –
tam zwraca się uwagę na stan poszczególnych detali, takich jak

ZDJĘCIE: W W W.40TON.NET
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J E DZ I E MY Z T E M AT E M
NASZ FIRMOWY VIDEOBLOG RUSZYŁ PEŁNĄ PARĄ. NIE ZWALNIAJĄC TEMPA,
PRZYGOTOWALIŚMY PIERWSZĄ SERIĘ TEMATYCZNĄ, POŚWIĘCONĄ WYMIANIE KÓŁ.
W NAJBLIŻSZYCH PLANACH MAMY M.IN. PODJĘCIE TEMATU CZASU PRACY KIEROWCY.

TEKST: MICHAŁ BOMBA ZDJĘCIA: AGENCJA AWARE

OMEGA & MORE

trakcie pisania tego tekstu już blisko 500 osób śledziło
w serwisie YouTube nasz autorski kanał „CplusE
Omega Pilzno videoblog”. W trakcie dystrybucji nowego numeru
„Omega&More” liczba subskrybentów z pewnością straciła już
na aktualności. Każdy nowy odcinek znajduje bowiem swoich
entuzjastów i poszerza grono stałych widzów. Udany start projektu
przypisujemy jego głównemu założeniu: przede wszystkim –
użyteczność. Zasada, od której na razie staramy się nie robić
wyjątków (na rozrywkę, ciekawostki, „ciężarówkowy lifestyle” oraz
branżowe fakty i mity jeszcze przyjdzie czas), zaowocowała dużym
zainteresowaniem i zaangażowaniem widzów. Tak jak domu nie
zaczyna się budować od dachu, tak projekt kanału nie przewidywał
już na początku realizacji tematów z serii „dla zaawansowanych”. Na
dobry początek i nabranie rozpędu wybraliśmy tematy podstawowe.
Dzięki temu można już obejrzeć odcinki o kontroli zestawu przed
wyjazdem w trasę, obsłudze tachografu, podnoszeniu kabiny ciągnika
siodłowego czy spinaniu ciągnika z naczepą.
Komentarze użytkowników prowadzą do wniosku, że w młodych
kierowcach drzemie głód wiedzy, która pozwoli nabrać pewności siebie na trasie. Zawodowi wyjadacze chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, opiniami i obserwacjami. To cieszy najbardziej. Pobudzenie
dyskusji, wymiana wiedzy, przenikanie się różnych punktów widzenia
to największa wartość kanału. Poprzez komentarze, polubienia
i subskrypcje, każdy może czuć się współtwórcą kanału. Dosłownie
i w przenośni. Odpowiadając na sugestię jednego z widzów, zrealizowaliśmy odcinek o obsłudze tachografu. Taka wizja przygotowywania
kanału obecna była od samego początku, stąd filmy nie są nagrywane

z wyprzedzeniem. Błędne byłoby jednak założenie, że Adam
Wołowiec – gospodarz kanału, do czasu pojawienia się kolejnych propozycji będzie siedział bezczynnie Zasób pomysłów
na rozwój kanału i koncepcji przygotowywania atrakcyjnych
treści daleki jest od wyczerpania.
Skoro na pokładzie „CplusE” znalazło się już spore
grono widzów, chcieliśmy wrzucić wyższy bieg, przygotowując pierwszą serię tematyczną. Paradoksalnie
wybraliśmy zagadnienie raczej statyczne, czyli wymianę
kół. Jeśli kierowca zdecyduje się samodzielnie wymienić
koło sterujące, napędowe lub na naczepie i dla pewności
szukał będzie filmowego instruktażu, z pewnością znajdzie nasz poradnik. Trzy osobne odcinki poświęciliśmy
właśnie specyfice, istotnym różnicom, ciekawostkom
i oczywiście samej zmianie wymienionych rodzajów
kół. Założenie jest proste, kierowca odtwarzając ruchy
pokazane w filmie powinien prawidłowo przeprowadzić
zmianę koła. Dlatego krok po kroku pokazane zostają
poszczególne czynności do wykonania. W przygotowaniu jest już kolejna seria, dotycząca czasu pracy
kierowcy. Kto miał do czynienia z tym tematem, ten wie,
że materiału, który zagadnienie opisałby kompleksowo,
spokojnie wystarczyłoby na krótki serial. Postaramy
się jednak podjąć rękawicę i spróbujemy przygotować
szczegółowy cykl tematyczny, opracowany w sposób
możliwie najbardziej obrazowy. Pierwsze efekty widzowie będą mogli ocenić już wkrótce.
„CplusE Omega Pilzno videoblog” staje się miejscem
wymiany opinii, integrującym środowisko kierowców,
sprzyjającym prowadzeniu dyskusji i przekazywaniu doświadczeń. Projekt został zaplanowany do długoterminowej
realizacji z częstotliwością pojawiania się nowych odcinków
raz w tygodniu. Duże zainteresowanie już na początku może
optymistycznie nastrajać na przyszłość, ale niewątpliwie
stałe utrzymywanie zainteresowania widzów będzie sporym
wyzwaniem. Kluczowe może być przygotowywanie różnorodnych treści i prowadzenie szerokiej dyskusji pod filmami.
Serdecznie polecamy kierowcom jeżdżącym pod znakiem
Omegi Pilzno, włączenie się w komunikację, zgłaszanie swoich propozycji tematów i angażowanie się w dyskusje. Setki
ciężarówek, przemierzających dziennie tysiące kilometrów,
to typowy dzień z życia naszej firmy. Szkoda żeby doświadczenia zbierane w każdym tygodniu zapisały się tylko w doświadczeniu i pamięci kierowców. Dlatego jeśli posiadają
Państwo ciekawe zdjęcia, nagrania lub inne materiały dotyczące tras i życia kierowcy, zapraszamy do ich przesyłania na
adres: cpluse@omega-pilzno.com.pl
PRZYPOMINAMY, ŻE KANAŁ
„CPLUSE OMEGA PILZNO VIDEOBLOG”
ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:
YOUTUBE.COM/C/CPLUSEOMEGAPILZNOVIDEOBLOG
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W OMEDZE PILZNO DBAMY
O TO, ABY TRANSPORT
ŁADUNKÓW CHŁODNICZYCH
ODBYWAŁ SIĘ ZGODNIE
Z NAJWYŻSZYMI
STANDARDAMI
SANITARNYMI.

PRAWIDŁOWY PRZEWÓZ
ARTYKUŁÓW CHŁODNICZYCH
JEDNYM Z GŁÓWNYCH TYPÓW ŁADUNKÓW, KTÓRE PRZEWOZI NASZA FIRMA, TO ARTYKUŁY
CHŁODNICZE. A W ZASADZIE NALEŻAŁOBY NAZWAĆ JE ARTYKUŁAMI WRAŻLIWYMI
TERMICZNIE, PONIEWAŻ ZAKRES MOŻLIWYCH TEMPERATUR JEST DUŻY – OD MINUS 25 DO
PLUS KILKUNASTU STOPNI CELSJUSZA.

TEKST: TOMASZ PIRÓG
OMEGA & MORE
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ą to ładunki wszelkiego typu: półtusze wieprzowe i wołowe,
mięso w innych postaciach, świeże owoce i warzywa,
lody, mrożonki, ciastka, słodycze i inne artykuły spożywcze,
a także artykuły przemysłowe, takie jak np. farby. Wszystkie
one wymagają naczepy chłodniczej, która jest szczelna oraz
zapewnia utrzymanie stałej temperatury zarówno w okresie
zimowym, jak i letnim. Grupa Omega Pilzno w swojej flocie
posiada 133 naczepy chłodnie marek Krone i Schmitz.
Wszystkie są wyposażone w agregaty wiodących marek, tj.
Thermoking i Carrier.
W Omedze Pilzno dbamy o to, aby transport ładunków
chłodniczych odbywał się zgodnie z najwyższymi standardami
sanitarnymi. Obowiązkiem każdego kierowcy chłodni jest
dbanie o czystość wnętrza chłodni, a więc jego dokładne
umycie przed podjęciem towarów spożywczych, przewietrzenie,

a w wielu przypadkach również dezynfekcja. Naczepy chłodnie
w naszej firmie posiadają Książeczki Kontroli Weterynaryjnej
wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Są również
wpisane do Rejestru Powiatowego Inspektora Sanitarnego
i podlegają Urzędowej Kontroli Sanitarnej. Również kierowcy
posiadają indywidualne Książeczki Zdrowia.
Przy przewozie ładunków chłodniczych kierowca musi
zwrócić uwagę także na inne aspekty. Pierwszy to prawidłowe
zabezpieczenie ładunku tyczkami, tak aby nie dopuścić do
przewrócenia, a nawet ruszania się palet, ponieważ powoduje to
często deformację kartonowych opakowań. Kolejny aspekt to
kontrola temperatury ładunku przy jego załadunku. Ma to duże
znaczenie przy owocach i warzywach, które czasem ładowane są
ciepłe i wówczas agregat nastawiony na dużo niższą temperaturę
może doprowadzić do przemrożenia górnych warstw towaru.
Część kierowców została wyposażona w pirometry, czyli
urządzenia do zdalnego, bezdotykowego pomiaru temperatury
towaru. Czasem zdarza się, że załadunek owoców odbywa się
bez ich wcześniejszego schładzania i zadaniem kierowcy jest
doprowadzenie do schłodzenia. Musi się to odbyć w powolny
sposób – kierowca musi kilkukrotnie zmniejszać temperaturę
w agregacie w przeciągu kilku godzin, tak aby schładzanie
odbyło się w kontrolowany sposób bez ryzyka uszkodzenia
towaru. I tego typu przypadki muszą być uzgodnione przez
spedytora ze zleceniodawcą.
Ostatni i najważniejszy aspekt to prawidłowe ustalenie
ze zleceniodawcą warunków przewozu – czyli temperatury
i trybu pracy. Warunki te określone są w zleceniu oraz w CMR.
Dokładniejszy opis jest w zleceniu. W CMR, który dostaje
kierowca, przeważnie widnieje jedynie wpis temperatury. Do
tego najczęściej wpisany jest on długopisem, dlatego spedytor
odpowiedzialny jest za to, aby kierowca nie popełnił błędu. Już
niedługo Omega Pilzno przejdzie na zdalną kontrolę nastaw
agregatów, co praktycznie wyeliminuje ryzyko popełnienia
błędu. Jednak na tę chwilę spedytor i kierowca muszą wykazać
się starannością w tym obszarze.
Proces obsługi agregatu jest wbrew pozorom dość prosty.
W fotorelacji prezentujemy skrócony przebieg obsługi, który
pokazuje Opiekun Techniczny Działu Chłodnie. Obsługa
odbywa się na agregacie marki Thermoking, ale w agregatach
Carrier przebiega ona podobnie. Menu jest przyjazne i czytelne –
oczywiście w języku polskim.

ZDJĘCIA: KATARZYNA MICHNO
OMEGA & MORE
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Opiekun pokazujący agregat sprawdza, czy założona
jest plomba blokująca drzwi agregatu. Jest to bardzo ważne,
gdyż zabezpiecza to możliwość manipulacji, która wpływa
niekorzystnie np. na stan techniczny agregatu oraz może
prowadzić do jego uszkodzenia. Od kiedy w naszej firmie
wprowadziliśmy taki obowiązek, znacznie spadła ilość awarii
wynikających z niezasadnych ingerencji. Jak widać, moduły
obsługiwane przez kierowcę umieszczone są z przodu z lewej
strony, co umożliwia szybką i wygodną obsługę. Kierowca
obsługuje sterownik oraz drukarkę.

„



KIEROWCA OBSŁUGUJE
STEROWNIK ORAZ
DRUKARKĘ.



Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawia się albo
aktualna temperatura w chłodni, albo zarówno aktualna
temperatura w chłodni, jak również tzw. nastawa – czyli
temperatura ustawiona przez kierowcę. Mierzona jest ona
czujnikami umieszczonymi w różnych punktach naczepy.
Temperatura musi być zgodna ze zleceniem i wpisem do CMR.
Jak wspomniano na wstępie, zakres temperatur jest duży,
umożliwia to zarówno przewóz w głębokim zamrożeniu, jak
również w temperaturach nawet 20 stopni na plusie. Kierowca
musi systematycznie kontrolować temperatury podczas
transportu, w czasie każdej pauzy, a wszelkie odstępstwa zgłaszać
do Spedytora i Opiekuna Technicznego.


Oprócz temperatury ważną nastawą jest tryb pracy agregatu.
Kierowca ustawia albo tryb ciągły, czyli kiedy agregat pracuje
cały czas, albo tryb przerywany. Tryb przerywany, zwany
automatycznym, działa podobnie jak w lodówkach domowych
– temperatura waha się w wąskim zakresie, a sterownik na
podstawie wskazań czujników włącza i wyłącza agregat.
Ustawienie tego trybu jest niewskazane, szczególnie przy
przewozie w temperaturach bliskich zeru, ponieważ skoki
temperatur, mimo że nieznaczne, bardzo źle wpływają na stan
towarów, np. owoców i warzyw. Tryb pracy również musi być
uzgodniony ze zleceniodawcą.
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Często zleceniodawca żąda wydruku dokumentującego
pracę agregatu. Jest on potwierdzeniem prawidłowego
wykonania przewozu. Drukarka połączona jest ze sterownikiem,
który zapamiętuje parametry pracy podczas przewozu, m.in.
dokładnie pokazuje, jaka była temperatura w chłodni.
Kierowca, podstawiając chłodnię pod załadunek, musi ją
wcześniej schłodzić do temperatury, w której będzie przewoził
ładunek. Konieczne jest to, aby zachować ciągłość łańcucha
chłodniczego. Załadunek odbywa się najczęściej w warunkach
ograniczających dopływ powietrza w znacząco innej temperaturze.

spalinowym, a także ekologiczna. Oprócz braku emisji spalin,
agregat pracuje znacznie ciszej, co również ma duże znaczenie
dla otoczenia. A czynnik emisji spalin jest dość istotny, ponieważ
silniki spalinowe w agregatach nie są objęte normami emisji
spalin, tak jak silniki montowane w samochodach osobowych.
Wszystkie powyższe wiadomości otrzymuje kierowca
podczas szkolenia przy przyjęciu do pracy. Otrzymuje
też opracowany w naszej firmie Podręcznik Kierowcy dla
transportów chłodniczych, a dodatkowo zostaje przeszkolony
przez Opiekuna Technicznego.

Kierowca po załadunku musi również zabezpieczyć tylne
drzwi naczepy przy użyciu blokady stalowej. Niestety jest to
konieczne z uwagi na kradzieże oraz na próby wejścia do wnętrza
chłodni przez osoby niepowołane. Szkody z tego tytułu mogą
być dość kosztowne i dlatego nasza firma wyposażyła wszystkie
naczepy w takie zabezpieczenie.
Sercem agregatu jest silnik spalinowy, bardzo podobny do
silnika w zwykłym samochodzie osobowym. Część naszej floty
wyposażona jest również w silnik elektryczny, który umożliwia
pracę tylko na tym silniku. Opcja ta jest wykorzystywana
podczas postoju w bazie firmy, gdzie dostępne są stanowiska
z instalacją elektryczną. Jest to ekonomiczna opcja, bo koszt
jest kilkukrotnie niższy, niż gdy agregat pracuje na silniku

WSZYSTKIE POWYŻSZE
WIADOMOŚCI
OTRZYMUJE
KIEROWCA PODCZAS
SZKOLENIA PRZY
PRZYJĘCIU DO PRACY.
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STREFA KIEROWCY

DR ABINA

ZOBACZ, JAK
PRACUJEMY
W OMEGA

PILZNO

CZYNNOŚCI,
KTÓRE KIEROWCA
WYKONUJE
PODCZAS ZJAZDU
Z DELEGACJI
I WYJAZDU W TRASĘ
ZDJĘCIA: KATARZYNA MICHNO
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MISJA SPECJALNA

POWTÓRNE
LĄDOWANIE DAKOTY
W BLISKO 25-LETNIEJ HISTORII OMEGI PILZNO NASZE
POJAZDY WOZIŁY TYSIĄCE, JEŻELI NIE DZIESIĄTKI
TYSIĘCY RÓŻNYCH RODZAJÓW PRODUKTÓW I TOWARÓW.
DO BOGACTWA DOŚWIADCZEŃ DOPISALIŚMY OSTATNIO
TRANSPORT, KTÓRY ZDECYDOWANIE WYRÓŻNIA SIĘ
W HISTORII FIRMOWYCH DOŚWIADCZEŃ.

TEKST: MICHAŁ BOMBA ZDJĘCIA: AGENCJA AWARE
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N

ietypowy ładunek stanowił wrak samolotu Douglas C-47 Skytrain/
Dakota, modelu, który złotymi zgłoskami zapisał się w dziejach
lotnictwa XX wieku. Generał Dwight Eisenhower zaliczał „Dakotę” jako jeden
z czterech amerykańskich wynalazków, które umożliwiły aliantom zwycięstwo
w II wojnie światowej. Każdy zachowany egzemplarz tego samolotu stanowi
cenny pomnik historii, stąd te maszyny są unikatami przedstawiającymi
wysoką wartość muzealną i kolekcjonerską. A w Polsce są zaledwie dwa
egzemplarze. Jednym z nich jest wrak, transportowany właśnie przez
Omegę Pilzno z Oławy, gdzie od 2005 roku był częścią kolekcji Przemysława
Pawłowicza, pasjonata lotnictwa i prywatnego kolekcjonera.
Eksponat naznaczony jest również osobliwą historią. Ten konkretny
model Douglas C-47 Skytrain/Dakota wyprodukowany został w 1944 roku
w Stanach Zjednoczonych. Samolot służył w armii amerykańskiej, później w 147.
Dywizjonie RAF, a następnie na Bliskim Wschodzie. W latach 90. „Dak” był
atrakcją parku rozrywki Euro Disneyland pod Paryżem, skąd trafił do jednego
z holenderskich muzeów. Obecny stan samolotu jest efektem wykupienia
eksponatu przez niemiecką ekipę filmową, która na potrzeby realizacji scen wojennych wysadziła go w powietrze. Przed całkowitym zapomnieniem uratował
„Dakotę” prywatny kolekcjoner, pan Przemysław.

MISJA SPECJALNA

„
OBOK SANKTUARIUM
PLANOWANE JEST POSTAWIENIE
HANGARU, KTÓRY OSŁONI
RESZTKI SAMOLOTU.
NAJPRAWDOPODOBNIEJ
ZNAJDĄ SIĘ W NIM TAKŻE INNE
CENNE PAMIĄTKI DOTYCZĄCE
AKCJI MOST III.

Ocalony eksponat przez długi czas nie mógł
znaleźć właściwego miejsca ekspozycji muzealnej.
Głównym problemem były kwestie finansowe
związane z transportem wraku. Momentem
przełomowym dla samolotu było zainicjowanie
przez parafię w Zabawie współpracy z darczyńcą
i podjęcie decyzji o stworzeniu miejsca pamięci
akcji Most III, w której taki sam model Dakoty
odegrał pierwszoplanową rolę. Brakujący
element idei powstania ekspozycji symbolizującej heroiczną akcję żołnierzy AK uzupełniła
Omega Pilzno, angażując się bezpłatnie w przeprowadzenie niestandardowego transportu,
który na początku maja trafił do Sanktuarium
Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie
k. Tarnowa. Ksiądz Zbigniew Szostak, kustosz
sanktuarium w Zabawie, zdradza plany związane
z wrakiem. Obok sanktuarium planowane jest postawienie hangaru, który osłoni resztki samolotu.
Najprawdopodobniej znajdą się w nim także inne
cenne pamiątki dotyczące akcji Most III.

Skomplikowane przedsięwzięcie transportu tego nietypowego ładunku doszło do
skutku dzięki wspólnemu zaangażowaniu
wielu osób. Szczególny wkład w organizację
akcji logistycznej miał Daniel Kuca, kierownik
Działów Transportu PPL Omega Pilzno oraz
nieoceniony kierowca Marek Ginalski, który
zadbał o bezpieczne przewiezienie eksponatu.
Omega Pilzno nigdy nie bała się trudnych wyzwań i zawsze starała się angażować
w ciekawe i realizowane w słusznej sprawie
inicjatywy. Doniosłe znaczenie i wyjątkowość akcji Most III pozwoliły na wzbudzenie zainteresowania tematem przewozu
samolotu dziennikarzy mediów branżowych,
lokalnych i ogólnopolskich. Zaowocowało
to szeregiem publikacji prasowych, radiowych, internetowych oraz telewizyjnych,
w tym publikacji w „Teleexpressie”, najchętniej oglądanym serwisie telewizyjnym
w Polsce, i na portalu Onet.pl.
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NACECHOWANY

SPEDYTOR
DOŚWIADCZENIE

PROFESJONALIZM

SPEDYTOR

WIEDZA

ZAUFANIE

towo-spedycyjnego oraz dyspozycyjności. Jedną z podstawowych
cech spedytora jest umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania
wspólnych celów, otwartość na dzielenie się informacjami oraz
wiedzą. Taka cecha tworzy więzi i pomaga współdziałać z innymi.
W tym zawodzie wymagane jest także, aby być cały czas w kontakcie zarówno z przewoźnikiem, jak i klientem. Poligloci, czyli
ludzie wielojęzyczni – potrafiący kontaktować się lub pisać w wielu
językach świata – to ogromny potencjał dla spedycji, w której pracują. W czasie globalnej gospodarki, a w szczególności w branżach
międzynarodowych i interkontynentalnych, między innymi takich
jak branża transportowa czy logistyczna, osoby wielojęzyczne mają
szansę realizować się na wielu poziomach.
Jednak oprócz znajomości wielu języków warto posiadać lub
wykształcić w sobie inne cechy, które pomogą w pracy na spedycji.
W Polsce nie kształci się specjalistów w zawodzie spedytora, dlatego też
do pracy na tym stanowisku najczęściej brani są pod uwagę absolwenci
kierunku transport, logistyka, zarządzanie lub osoby, które mają łatwość w nauce języków obcych. Do pracy przygotowują także technika
i szkoły policealne. Jak wywnioskować jednak można z analizy ofert
pracy, pracodawcy cenią sobie przede wszystkim doświadczenie w zawodzie oraz predyspozycje do wykonywania czynności spedycyjnych
– zaradność, zmysł analityczny, dążenie do celu, umiejętność pracy pod
presją czasu, pomysłowość, rzetelność oraz komunikatywność.

Nie tylko wykształcenie

Cechy charakteryzujące spedytora w szczególności to: odpowiednio
wysokie wykształcenie, wysoki poziom moralny, wynikający z etosu zawodowego, szczególna więź o charakterze osobistym między współpracownikami lub klientem a spedytorem. Świadczenia oparte na zaufaniu,
a nie tylko na wiedzy i kompetencjach, charakteryzują się uczciwością
w komunikacji i działaniu względem współpracowników oraz zleceniodawcy. Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe poparte
przygotowaniem praktycznym, przejawiają się w obdarzaniu zaufaniem
współpracowników, ale także szczerością i uczciwością w działaniu.

Ważne też cechy charakteru
„CO SPEDYTOR WIEDZIEĆ POWINIEN” –
O TYM PISALIŚMY W POPRZEDNIM NUMERZE.

łańcuchu usługi transportowej. W większości zawodów mówi
się „jesteś urodzonym kierowcą, prawnikiem, handlowcem czy
nauczycielem”. A co znaczy być urodzonym spedytorem?

W AKTUALNYM WYDANIU PORUSZAMY KWESTIĘ
TEGO, JAKI SPEDYTOR POWINIEN BYĆ, CZYLI
JAKIE WARTOŚCI POWINIEN WYZNAWAĆ I JAKIMI
CECHAMI POWINIEN SIĘ CHARAKTERYZOWAĆ,
ABY SPEŁNIAĆ SIĘ W TYM ZAWODZIE.

TEKST: PAULINA SUROWIEC ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

Z

apotrzebowanie na usługi spedytora systematycznie rośnie. Połączenie
większości terytoriów europejskich w jeden organizm gospodarczy
spowodowało, że mamy do czynienia z globalizacją gospodarki. A gospodarka
globalna stawia przed spedytorami coraz to nowe wyzwania. Dla firm
transportowych, spedycyjnych czy logistycznych posiadanie wykwalifikowanego
pracownika na stanowisku spedytora jest bardzo ważnym elementem w całym
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Po pierwsze odpowiedzialność

Spedytor musi być przede wszystkim odpowiedzialny, ponieważ to
na nim spoczywa organizacja bezpiecznego przewozu ładunku od
nadawcy do odbiorcy. Praca spedytora bardzo często dotyczy rynku
międzynarodowego, dlatego też aby sprostać wymaganiom klientów,
niezbędna jest wiedza w zakresie językowym. Narzędziem pracy spedytora jest nie tylko spora ilość samochodów i niemałe magazyny, duże
znaczenie mają także giełdy, będące merytoryczną podstawą skutecznej
działalności w tym zawodzie. Jednak przede wszystkim w tym zawodzie
podstawą są systemy informacyjne i komunikacyjne.
Absolutnym minimum dla pracownika spedycji jest znajomość
języka angielskiego w stopniu komunikatywnym lub biegłym. Im
więcej języków zna spedytor, tym lepiej. Poza tym od kandydata
na stanowisko spedytora najczęściej wymaga się: komunikatywności i otwartości, aby mógł budować trwałe relacje z klientami
i współpracownikami, bardzo dobrej znajomości rynku transpor-

„
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SPEDYTOR JEST ODPOWIEDZIALNY ZA
DYSPONOWANIE TOWAREM CZY ŁADUNKIEM,
NA KTÓRE PRZYJMUJE ZLECENIE.

Organizacja... i jeszcze raz odpowiedzialność

Osoba wyposażona także w taką cechę jak poczucie odpowiedzialności
za bezpieczeństwo pracy własne i innych oraz za powierzone mienie
to pracownik bardzo pożądany na rynku. Na takim stanowisku pracy
jest to cecha niezbędna, gdyż spedytor jest odpowiedzialny za dysponowanie towarem czy ładunkiem, na które przyjmuje zlecenie. Jednak
odpowiedzialność można także realizować na szerszym polu, m. in.
poprzez akceptowanie konsekwencji swoich decyzji i działań, dążenie
do tego, aby praca była wykonywania na ustalonym poziomie, a także
wywiązywanie się w terminie z ustalonych obowiązków.
Dodatkowo osoba ze zdolnościami organizacyjnymi i kierowniczymi może pretendować w czasie swojej kariery w spedycji do
bardzo wysokich stanowisk. Wystarczy, aby przykładała się do swojej
pracy, wykorzystując przy tym te swoje cechy oraz doświadczenie,
a firma, której będzie zależało na dobru tego pracownika, powinna
dać mu szansę na realizację i rozwój kariery w tym kierunku.
Ze względu na wielość cech, które spedytor powinien przejawiać,
aby zostać „urodzonym spedytorem”, jedni muszą w to włożyć więcej pracy, inni mniej. Wszystko zależy od cech, jakie już posiadamy
w swoim charakterze, a nad jakimi musimy popracować. Dzisiaj,
kiedy nic nas nie ogranicza, możemy wykonywać każdy zawód świata.
Jeżeli tylko bardzo mocno nam na tym zależy i czujemy, że wybrana
praca jest właśnie dla nas, starajmy się nacechować pożądanymi
w tym zawodzie właściwościami charakteru i trenujmy je poprzez wykonywanie codziennych czynności, starając się być coraz lepszym.

Także i w tym zawodzie są pewne wymagania psychofizyczne, które
już na początku mogą pomóc osobie decydującej się na ten fach
w podjęciu decyzji, czy się do niego nadaje. Osoba pretendująca
do zawodu spedytora lub wykonująca ten zawód powinna charakteryzować się zainteresowaniami technicznymi, wyobraźnią przestrzenną, zdolnością koncentracji oraz podzielnością uwagi. Musi
być zaangażowana w swoją pracę, czyli wewnętrznie przekonana
i zdeterminowana do wykonywania obowiązków spedytora. Poprzez
konsekwentne i systematyczne działania dążyć do osiągania celów.
Nieobce powinny być jej też takie cechy jak spostrzegawczość, zdolność kojarzenia, szybka orientacja, dokładność oraz zdyscyplinowanie, opanowanie w nerwowych sytuacjach. Te cechy pomogą jej lepiej
wykonywać obowiązki i bez większego zdenerwowania budować
relacje między współpracownikami, a sumiennością i systematycznością, gdzie obowiązków spedytor ma sporo, zaoszczędzi sobie dużo
czasu podczas kumulacji i nawału pracy. Cechy, które są równie
cenne w pracy na stanowisku spedytora to otwartość i innowacyjność,
czyli taki sposób myślenia, który pozwala na nieszablonowe podejście
do trudnych tematów, rozwiązywania problemów i podejmowania
wyzwań – co w pracy spedytora wymaga dużej odwagi. Innowacja
w sposobie myślenia spedytora to wybieganie z pomysłami poza przyjęte horyzonty i granice, gotowość na zmiany, otwartość oraz tworzenie i dzielenie się ciekawymi i wyjątkowymi rzeczami.

OMEGA & MORE

CZY
WIESZ , ŻE...
DR ABINA

CZY WIESZ , ŻE...

Słownik logistyczny
SŁOWNIK
LOGISTYCZNY

5 PYTAŃ DO

Paka (ang. overpack) – jednostka zawierająca jeden

lub więcej pakunków, używana przez pojedynczego nadawcę dla łatwiejszej manipulacji i sztauowania. Pakunki
z towarami niebezpiecznymi umieszczone w pace muszą
być właściwie zapakowane, oznaczone i znajdować się
we właściwym stanie, zgodnie z przepisami dotyczącymi
towarów niebezpiecznych.

TRENER I COACH W BIZNESIE

Spedycja (ang. forwarding) – organizacja przewozu
ładunków oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych
czynności z tym związanych.
Rezerwacja (ang. booking) – złożenie przez nadawcę
(spedytora) ładunku oferty dotyczącej transportu towarów i jej przyjęcie przez przewoźnika lub jego agenta.

PRZEŁADUNEK
KOMPLETACYJNY
– CROSS-DOCKING

Spedytor (ang. forwarder, shipper) – jednostka gos-

podarcza zajmująca się organizowaniem przemieszczania
towaru na trasie od dostawcy do odbiorcy. Do funkcji
spedytora należą: przygotowanie ładunku do przewozu,
sporządzenie dokumentacji transportowych, ubezpieczenie ładunku oraz załatwienie formalności celnych.

Lo-lo – load-on/load-of – załadowanie i wyładowanie

intermodalnej jednostki transportowej (ITU) przy wykorzystaniu urządzeń podnoszących.

Ładunek (ang. cargo) – a. dobra materialne (np.

surowce, materiały, półwyroby, wyroby gotowe), przemieszczane w łańcuchu dostaw; b. towary przewożone
lub przeznaczone do przewozu samolotem, z wyjątkiem poczty czy innego mienia przewożonego zgodnie z międzynarodową konwencją pocztową, bagażu
(włącznie z bagażem osobistym pasażera) i mienia
przewoźnika – zgodnie z lotniczym listem przewozowym
(airway bill).

Hub – centralny punkt dla zbierania, sortowania,

przeładunku i dystrybucji towarów dla danego obszaru.
Telematyka (ang. telematics) – dział telekomunikacji zajmujący się zagadnieniami związanymi z przekazywaniem
wiadomości w postaci statycznego obrazu (tekstu alfanumerycznego, znaków graficznych, fotografii i innych).

TINA (ang. Transport Infrastructure Needs

Assessment) – sieć europejskich korytarzy transportowych.
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TEKST: PAULINA SUROWIEC GRAFIKA: FOTOLIA.COM

1. Co to jest przeładunek kompletacyjny?

TIR – zbiór reguł, wynikający z konwencji celnej i służący

Przeładunek kompletacyjny (cross-docking) jest metodą zasadniczo
wspomagającą procesy dystrybucji. Polega na przeładowaniu i wysyłce
towarów do odbiorcy bezpośrednio po dostarczeniu ich do magazynu, bez
konieczności ich składowania.

ułatwieniu międzynarodowego, europejskiego towarowego transportu drogowego poprzez zastosowanie karnetów TIR.

Etykieta logistyczna (ang. logistics label, shipping

label) – oznaczenie indywidualne jednostki logistycznej, nazywane również etykietą transportową lub etykietą wysyłkową.

2. Czym jest istota cross-dockingu?

Embargo – przedłożona we właściwym czasie przez prze-

woźnika odmowa – ważna w ograniczonym okresie – przyjęcia
do transportu jakichkolwiek towarów czy typów ładunku na jakiejkolwiek trasie czy jej części, na lub z jakiegokolwiek terenu lub
punktu obsługiwanego przez innego przewoźnika.

Depaletyzator (ang. depalletizer) – maszyna, która rozformowuje paletowe jednostki ładunkowe, uformowane z opakowań
sztywnych lub opakowań zbiorczych. Wyróżnia się depaletyzatory: dolnopoziomowe, górnopoziomowe, jedno- i wielostanowiskowe. automatyczne i kolumnowe.

Deklaracja zgodności

(ang. declaration of conformity) – oświadczenie złożone przez
dostawcę, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że
produkt, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub
innym dokumentem normatywnym.

TEKST: ŹRÓDŁO „SŁOWNIK TERMINOLOGII
LOGISTYCZNEJ” BIBLIOTEKA LOGISTYKI.

4
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Istotą przeładunku kompletacyjnego są czynności związane
z rozładunkiem, załadunkiem, segregacją lub scalaniem towarów,
realizowane w magazynie bezpośrednio pomiędzy środkami transportu
zewnętrznego (samochód ciężarowy, wagon kolejowy) znajdującymi się
w dokach przyjęć i wydań z eliminacją magazynowania. Działania crossdockingu to również zebranie towarów z wielu punktów w jednym miejscu
lub przeciwnie – odbieranie przesyłek z wielu punktów i dostarczenie ich
do jednego odbiorcy.

3. Jakie są typowe zastosowania przeładunku
kompletacyjnego?
Najważniejszą jego cechą jest możliwość pominięcia procesów
magazynowych, a wszystkie operacje wykonywane są w strefach
przyrampowych. Metoda ta wymaga bardzo dokładnego
zsynchronizowania wszystkich procesów przyjmowania i wydawania
towarów. Typowe zastosowania cross-dockingu to: przeładunek
bezpośredni, przeładunek kompletacyjny, interdokowanie.

4. Czym charakteryzuje się każde z tych
zastosowań?
Przeładunek bezpośredni polegał do niedawna na
przenoszeniu towarów z samochodu do samochodu, bez
ich rozładowywania w jakimkolwiek punkcie dystrybucji.
W ten sposób można było jednak wykonywać tylko szybkie
dostawy. Obecnie dzięki zastosowaniu nowoczesnych
narzędzi w ten sam sposób realizowane są również bardziej
skomplikowane operacje.
Przeładunek kompletacyjny polega na tym, że
dokonywana jest szybka przesyłka towarów w formie gotowej
do wysyłki, jedynie pomiędzy dostawcami a klientami
docelowymi. Bardzo często jest on stosowany w przypadku
żywności i towarów szybko psujących się, bowiem
minimalizowane są przy tym przestoje produktu w drodze
do miejsca przeznaczenia od zakładu, w którym produkty
zostały wyprodukowane. W przeładunku kompletacyjnym
nie ma miejsca na składowanie zapasów w magazynie. Firma
nie ponosi więc kosztów jego utrzymywania, dzięki czemu
minimalizowane są koszty.
Interdokowanie polega na przeładowywaniu towarów
z ciężarówek centrum dystrybucji do ciężarówek, które
dostarczą je bezpośrednio do miejsc docelowych – sklepów,
hurtowni, itp.

5. Jakie są korzyści stosowania crossdockingu?
Korzyści ze stosowania przeładunku kompletacyjnego to:
•
•
•
•
•

Unikanie procesów składowania.
Minimalizacja zapotrzebowania na miejsce w magazynie.
Krótki czas wykonania.
Dostawa na czas.
Uproszczona dostawa do poszczególnych filii dzięki
prostej. zmianie mediów ładujących.
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W RAMACH AKADEMII OMEGA PRACOWNICY
FIRMY MUSZĄ SPROSTAĆ WIELU WYZWANIOM.
JEDNYM Z NICH JEST WCIELENIE SIĘ W ROLĘ
NAUCZYCIELI PO TO, ABY WPROWADZIĆ
UCZNIÓW KIERUNKÓW LOGISTYCZNYCH
SZKÓŁ, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE OMEGA

45
minut

PILZNO, W ARKANA ZAWODU LOGISTYKA.
TYM RAZEM LEKCJE ODBYŁY SIĘ W ZESPOLE
SZKÓŁ NR 4 W DĘBICY.

TEKST: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA
ZDJĘCIA: HONORATA SALWA

P

racownicy odwiedzili najpierw klasy pierwsze
o specjalności spedytor oraz logistyk. Pierwsza lekcja
była typowo zapoznawcza. Młodzi ludzie otrzymali garść
informacji na temat Grupy Omega Pilzno i specyfiki jej
działalności. Nietrudno było im później zmaterializować
zasoby wiedzy w formie plakatów reklamujących firmę.
Uczniowie z wielkim zapałem wcielili się w rolę pracowników
agencji kreatywnej i zaplanowali plakatową akcję promującą
Omegę Pilzno.
Z nieco trudniejszym tematem zmierzyli się natomiast
uczniowie klasy III. Zgłębili oni bowiem tematykę sprzedaży
ładunku i związanej z tym odpowiedzialności.
Takie spotkania pozwalają na wzajemne przenikanie się
dwóch światów: doświadczonych zawodowców funkcjonujących w branży od lat oraz młodych, którzy stawiają dopiero
pierwsze kroki w branży. To pożyteczna platforma wymiany
różnorodnych doświadczeń.

Z OMEGĄ PILZNO

OMEGA & MORE

OMEGA & MORE

47

47

AK ADEMIA OMEGA

OMEGA PILZNO
OTWIERA SWOJE DRZWI

„
ŻADNE SŁOWA NIE PRZEMÓWIĄ TAK DO LUDZKIEJ
WYOBRAŹNI, JAK ZOBACZENIE CZEGOŚ NA WŁASNE
OCZY. HOŁDUJĄC TEJ ZASADZIE, OMEGA PILZNO,
W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA OMEGA, ZAPRASZA
UCZNIÓW I STUDENTÓW DO SWOJEJ SIEDZIBY.
hal autoryzowanego serwisu VOLVO
i towarzyszącej mu infrastruktury, a także
parku maszyn. Nie zabrakło również atrakcji
dla gości. Część warsztatową kończył
pokaz zmiany opony w samochodzie
ciężarowym, w wykonaniu starszych
kolegów praktykujących w serwisie VOLVO.
Uczniowie mieli także okazję zmierzyć się

na czas w konkurencji zsunięcia i zasunięcia
plandeki naczepy w celu umożliwienia
bocznego załadunku.
Wycieczka po firmie z pewnością
uświadomiła uczniom, że praca w transporcie
jest odpowiedzialna i wymagająca, ale daje
możliwości kroczenia różnymi ścieżkami
rozwoju zawodowego.

TEKST: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA

Ż

adne słowa nie przemówią tak do ludzkiej wyobraźni,
jak zobaczenie czegoś na własne oczy. Hołdując tej
zasadzie, Omega Pilzno, w ramach projektu Akademia Omega,
zaprasza uczniów i studentów do swojej siedziby. Z takiej okazji
skorzystali pod koniec kwietnia młodzi mechanicy z Zespołu
Szkół nr 1 w Dębicy oraz Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Pilźnie, a także gimnazjaliści, którzy swoją drogę
zawodową chcą związać z branżą mechaniczną.
Dni otwarte, które Omega Pilzno po raz drugi zorganizowała
w ramach Akademii Omega miały na celu pokazanie młodzieży

OMEGA & MORE

kulturę organizacji dużej firmy transportowej, a w jej
ramach profesjonalnego autoryzowanego serwisu,
miejsca, gdzie zawodowcy przekuwają teorię i praktykę
w konkretne działania.
Przewodnikami dla młodych ludzi byli pracownicy
firmy. Przyszli mechanicy z zaciekawieniem oglądali
zasoby sprzętowe, którymi dysponuje Omega Pilzno,
oraz obiekty tworzące główną bazę. Oczywiście
z racji przyszłej profesji szczególnie atrakcyjna
była dla odwiedzających możliwość obejrzenia

ZDJĘCIA: AGENCJA AWARE (1,3)
AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSK (2,4).
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jak się starał, ona tego nie zrobi, jeśli nie będzie chciała. Zmian
możemy dokonywać tylko w sobie. To twoja samodzielna decyzja,
że pragniesz danej zmiany, jest w stanie ją wywołać. Tak „zarażony”,
możesz dopiero wpływać na wzbudzanie chęci do zmiany u innych.

Trochę filozofii

W ludzkiej naturze leży przyglądanie się temu, co na zewnątrz,
wokół nas.
Patrzymy na wszystkich, tylko nie na samych siebie, toteż znamy
innych lepiej niż siebie. O sobie nie wiemy nic lub bardzo mało. Nie
przyglądamy się funkcjonowaniu naszego własnego umysłu, nie
obserwujemy swojego „wnętrza”.
Tu potrzebna jest zmiana. Być może nawet zwrot o sto osiemdziesiąt stopni. Trzeba zamknąć oczy i obserwować. Obserwuj swoje
reakcje pozawerbalne, założenia, przekonania, wyobrażenia, itp. Na
początku będziesz widział standardy, które charakteryzują zachowania
twojej grupy społecznej. Można by użyć metafory: „będziesz widział
ciemność”. Wielu ludzi się przestraszy i ucieknie z powrotem na zewnątrz, gdzie jest jaśniej, ale to światło cię nie oświeci, w niczym Ci nie
pomoże. Potrzebujesz swojego wewnętrznego światła, którym jest

ZMIANĘ ROZPOCZNIJ OD SIEBIE
– ROZWIJAJ SIĘ ALBO GIŃ C Z Ę Ś Ć
W KAŻDYM MOMENCIE NASZEGO ŻYCIA
SPOTYKAMY SIĘ Z OCZEKIWANIAMI. PIERWSZE
OCZEKIWANIA MAJĄ W STOSUNKU DO NAS
RODZICE. IDĄC DO SZKOŁY, SPOTYKAMY SIĘ
Z OCZEKIWANIAMI NAUCZYCIELI, KTÓRZY
ZAKŁADAJĄ, ŻE POSIĄDZIEMY PEWIEN OKREŚLONY
ZBIÓR CECH I WYNIESIEMY Z EDUKACJI PEWNE
UMIEJĘTNOŚCI. WSZYSCY Z NASZEGO OTOCZENIA

I

„Ślepota” na własne zaniedbania w tym zakresie, co widać szczególnie na przykładzie przełożonego. Dobre intencje to oczywiście
poczucie, że wywieranie na kimś presji w kwestii zmiany ma dla
niego dobre skutki. Przykład: dziadkowie. Oni niejednokrotnie
wiedzą najlepiej, bo już swoje przeżyli i nie potrafią zrozumieć, czemu
marnujesz się w tym związku, skoro mógłbyś mieć inną, bardziej
opiekuńczą partnerkę. Nie ma nic złego w dobrych intencjach. Są one
po prostu denerwujące dla ich adresata.
W natłoku tych wszystkich dobrych rad i zaleceń trzeba uzmysłowić sobie dwie kluczowe kwestie:

CZEGOŚ OD NAS CHCĄ, NIEJEDNOKROTNIE SAMI
NIE SPEŁNIAJĄC TYCH SAMYCH OCZEKIWAŃ.

TEKST: DR EWA KOSAK ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

CO JEST DOBRE DLA INNYCH,
NIE MUSI BYĆ DOBRE DLA CIEBIE.
ZMIENIĆ MOŻESZ TYLKO SIEBIE.

J

ak wiele mamy na co dzień takich sytuacji? Znajomy,
który ciągle się spóźnia, zwraca o to uwagę tobie. Partner
oczekujący, że będziesz się odchudzać w czasie, kiedy on sam
pochłania tony niezdrowego jedzenia. Przełożony wymaga, abyś
skończył projekt mimo tego, iż nie dostarczył odpowiednich
danych, abyś zorganizował sobie dalszą pracę zgodnie z jego
planem albo po prostu sam takiego planu nie ma. Kluczowa
w każdej z tych sytuacji jest „ślepota” i dobre intencje.

OMEGA & MORE

Bardzo ważna jest ta druga myśl: możesz zmienić tylko siebie. Bo
chociaż bardzo byś chciał, nie wymusisz na kimś zmiany, przedstawiając danej osobie milion argumentów. Choćbyś nie wiem

Świadomość

Stań się uważniejszy, bardziej świadomy, wnikając coraz głębiej
w siebie, aż dotrzesz do swojego „centrum”. Im głębiej wnikasz, tym
większa cisza, światło, radość; twoje życie nabierze innego wymiaru.
Błędy, wady zaczynają znikać.
Od kiedy stajesz się świadomy, dobroć podąża za Tobą jak cień.
Nie musisz czynić żadnych wysiłków, dobroć staje się czymś naturalnym. Trawa jest zielona, a Ty jesteś dobry.
Jestem zafascynowana moim uroczym, czteroletnim wnukiem
Ignacym, z którym spędzam cudowne chwile. Ani przez sekundę
się nie nudzi, ani przez sekundę nie jest smutny. Radość tryska
z każdego jego spojrzenia. Cokolwiek robi, angażuje się w to całkowicie. Śmieje się całym sobą, złości się z pasją, cieszy się wszystkim. Kombinuje, rozkręca, rozbiera sprzęt domowy na części
pierwsze, wszystkiego jest ciekawy. Tworzy i ani przez chwilę
nie wątpi w swoją doskonałość. Wszystko, czego potrzebuje do
radosnego życia, znajduje w sobie. Przecież każdy z nas był takim
dzieckiem, bez trosk, kompleksów i ograniczeń. Ty także, a więc
masz do czego powrócić.
Mahatma Gandhi był człowiekiem, który przez całe swoje życie
próbował być po stronie tego, co dobre. Ale nawet mając siedemdziesiąt lat, wciąż miał sny erotyczne, co dostarczało mu wielu cierpień. Mawiał: „Mogę trzymać się z dala od seksu w ciągu dnia, ale
jak sobie z nim poradzić w czasie snu? Wszystko, co odrzucam na
jawie, przychodzi do mnie w marzeniach sennych”.
Wszystkie wyparte sytuacje, zachowania, pragnienia, nie odchodzą, siedzą w Tobie. Stłamszone, czekają na sprzyjające okoliczności.
Kiedy się odprężysz, rozluźnisz kontrolę, a w czasie snu jest to oczywiście konieczne, powracają na nowo. Twoja ogromna uważność,
twoja wielka świadomość po prostu powoduje, że robisz wszystko,
co jest dobre, bez tłumienia w sobie tego, co złe.
Często naszą reakcją na ten pierwszy krok w kierunku odkrywania własnych emocji, wewnętrznego spokoju, radości z bycia
sobą i z innymi, jest uznanie nowej drogi za coś głupiego i bezsensownego. Być może wydaje się ona zbyt łatwa lub nie do zaakcep-

towania przez Twój umysł. Nie chcesz jej przyjąć. Opór okazuje się
bardzo silny. Możesz nawet odczuwać złość na samą myśl o zrobieniu tego. Jest to bardzo dobra reakcja, jeżeli zrozumiesz, że stanowi
pierwszy krok w procesie zmiany.
Jeśli myślisz o jakiejś sprawie, która jest dla ciebie bardzo trudna
do przeprowadzenia, widzisz, jak duży jest w Tobie opór, wtedy
masz przed sobą najważniejszą lekcję do przerobienia.

Przerabiaj ją świadomie

Zrezygnowanie z oporu i wewnętrzna zgoda na nauczenie się tej lekcji uczynią następny krok łatwiejszym. Nie pozwól, aby Twój dawny
schemat działania powstrzymał cię od dokonywania zmian. Możesz
pracować na dwóch poziomach:
• przyglądać się swojemu oporowi,
• kontynuować zmiany sposobu myślenia.
Obserwuj siebie, dostrzegaj swój opór i idź dalej pomimo niego.

LITERATURA:

• Kożuch B., Nauka o organizacji., Wydawnictwo Fachowe CeDeWu,
Warszawa 2011
• Osho., Świadomość-Klucz do życia w równowadze, Wydawnictwo Czarna
Owca, Warszawa 2015
• Sokołowska S., Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009
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SPOTKANIE DLA KLIENTÓW MAN

– ProfiDrive Day

A podczas szkolenia omawiane były zagadnienia:

•
•
•
•
•

PROFIDRIVE DAY TO WYDARZENIE
ORGANIZOWANE PRZEZ MAN POLSKA PRZY
WSPÓŁPRACY Z WYBRANYMI AUTORYZOWANYMI
SERWISAMI MAN TRUCK&BUS W POLSCE.
PODCZAS TAKIEGO JEDNODNIOWEGO
SZKOLENIA ZAPROSZENI UCZESTNICY POZNAJĄ

SPOTKANIE CZŁONKÓW

PODKARPACKIEGO KLUBU BIZNESU
ARŁAMÓW 2017

zasady pracy nowego silnika z podwyższoną mocą i obniżonym
momentem obrotowym
przedstawienie nowej generacji skrzyni biegów
zasady korzystania z efficient roll (tzw. wolnego koła) oraz efficient cruise (tzw. wspomaganie jazdy przy podjazdach pod górkę)
hamulec EBA – hamulec awaryjnego hamowania
funkcja rozbujania pojazdu – przy śliskiej nawierzchni kierowcy
jest łatwiej wystartować

Według specjalistów ekojazdy z MAN takie szkolenia jak ProfiDrive
Day, służące promocji nowych rozwiązań ekonomicznej jazdy
w pojazdach ciężarowych jest rzeczą bardzo ważną zarówno dla kierowców, jak i firm. Prawidłowo użytkowany pojazd przez kierowcę,
który jest świadomy ekojazdy, zna jej zasady i potrafi z nich mądrze
korzystać, jest dużą wartością dla firmy. „Samochody, których potencjał jest wykorzystywany i które są prawidłowo eksploatowane,
rzadziej występują w nich usterki. Przy ekonomicznej jeździe, którą
podczas szkoleń teoretycznych – omawiamy i tłumaczymy, a podczas
treningów praktycznych, już za kierownicą prezentujemy i uczymy
- oszczędność paliwa jest bezdyskusyjna” – potwierdził nam pan
Maksymilian, jeden z trenerów ProfiDrive Day marki MAN. „To jest
bardzo istotna wytyczna dla firm, które zakupują nasze samochody.”
Po jazdach testowych uczestnicy szkolenia zostali zaproszeni na gorący poczęstunek, a podczas posiłku nie obyło się
bez wymiany zdań, poglądów i doświadczeń na temat proekonomicznej jazdy i technik, jakie są stosowane i udoskonalane
przez kierowców samochodów marki MAN.

SPOSÓB JAZDY OSZCZĘDZAJĄCY PALIWO,
OGRANICZAJĄCY ZUŻYCIE CZĘŚCI SAMOCHODU,

PODKARPACKI KLUB BIZNESU JUŻ PO RAZ TRZECI

A TAKŻE PRZECHODZĄ ĆWICZENIA – TESTOWE

ZORGANIZOWAŁ DWUDNIOWE SPOTKANIE

JAZDY W CELU OPTYMALIZACJI BEZPIECZNEGO

INTEGRACYJNE DLA SWOICH CZŁONKÓW

I EKONOMICZNEGO PROWADZENIA CIĘŻARÓWKI.

W PIĘKNIE POŁOŻONYM HOTELU ARŁAMÓW.
TEKST: PAULINA SUROWIEC ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

TEKST: PAULINA SUROWIEC ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

W

poniedziałek 8 maja w autoryzowanym serwisie MAN Truck & Bus
Rzeszów odbył się ProfiDrive Day. Na plac przed serwisem zjechały
dwa samochody testowe MAN TGS 41.440 oraz TGX 18.500, a za ich kierownicą
zasiedli wyspecjalizowani trenerzy ekonomicznej jazdy.
„Jako autoryzowany Partner, blisko związany z MAN, z przyjemnością
zaprosiliśmy wybranych klientów naszego serwisu oraz ich kierowców, aby
odbyli trening jazdy ekonomicznej samochodami testowymi pod okiem trenerów ekojazdy z MAN” – mówi Dariusz Molenda, kierownik Autoryzowanego
Serwisu Samochodów Ciężarowych MAN Truck&Bus w Rzeszowie.
Zaproszenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Panowie chętnie
poznawali zasady proekonomicznej jazdy i jeszcze chętniej wdrażali i testowali
wskazówki, które podczas jazdy praktycznej sugerowali im trenerzy.
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W

ydarzenie to dało możliwość wzajemnego poznania się oraz
przedstawienia przez każdą z firm swojej oferty handlowej podczas
targów wystawienniczych. Taka inicjatywa sprzyja nawiązaniu nowych relacji
biznesowych i jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. OMEGA Pilzno
prezentowała całą kompleksową ofertę jako Operatora Logistycznego oraz
przedstawiła nowego członka w Grupie Omaga Pilzno – Autoryzowanego
Dealera i Serwis marki IVECO.
Po całodziennych targach uczestnicy spotkania udali się na uroczystą część
wieczorną. Rozpoczął się on od przywitania wszystkich gości i sponsorów przez
Małgorzatę Kucharską – Prezes PKB. Następnie Pani Prezes wspólnie z Panem
Adamem Góralem, założycielem PKB i przewodniczącym Rady Nadzorczej
wręczyli certyfikaty członkowskie kilkunastu nowym Członkom PKB.

Jednym z ważnych punktów wieczoru była aukcja
charytatywna, w trakcie której licytowano prace artystów plastyków oraz niespodzianki sportowe. Klub
Asseco Resovii przekazał na licytację medal za drugie
miejsce, zdobyty przez drużynę podczas turnieju
Final Four Ligi Mistrzów (Berlin 2015) oraz koszulkę
zaprojektowaną na rozgrywki Ligi Mistrzów sezonu
2016/2017. Zlicytowane zostały również pałeczka sztafetowa i klaser z Pekinu, przekazane przez Roberta
Korzeniowskiego, wielokrotnego mistrza olimpijskiego, świata i Europy w chodzie sportowym.
Dzięki hojności Gości udało się zebrać imponującą
kwotę 83 tys. złotych. Dochód przeznaczony zostanie na
wakacyjny wypoczynek dla najuboższej młodzieży z naszego
województwa, zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnej młodzieży oraz zakup wyprawek szkolnych dla
potrzebujących dzieci ze szkół podstawowych.
Gwiazdą wieczoru był najpopularniejszy polski
zespół łączący w swojej twórczości elementy tradycyjnej muzyki góralskiej z różnymi gatunkami muzycznymi, Golec uOrkiestra.
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W YBORY MISS
PODK ARPACIA 2017
TEKST: PAULINA SUROWIEC ZDJĘCIA: ANDRZEJ BILSKI

PREZES ADAM GODAWSKI GRATULUJE MISS PODKARPACIA

MISS NASTOLATEK PODKARPACIA

PO

OBRADY JURY

MISS PODKARPACIA 2017 NATALIA BAROŃSKA

OMEGA & MORE

sukcesie pierwszej edycji Wyborów Miss Podkarpacia,
gdzie finalistki podkarpackiej edycji z wysokimi notami przystąpiły do ogólnopolskiego konkursu i wzięły udział w Gali
Miss Polski w Krynicy Zdrój, postanowiono kontynuować sukces
i ogłosić drugą edycję Wyborów Miss Podkarpacia.
Omega Pilzno już drugi raz była głównym sponsorem Gali
Wyborów Miss Podkarpacia 2017, która odbyła się w niedzielę
02.04.2017r. w sali „Wehikuł Czasu” w Grand Chotowa Resort
& Spa. Wydarzenie było oficjalnym konkursem na licencji Miss
Polski. Na scenie wystąpiły 24 najpiękniejsze dziewczyny z całego
województwa podkarpackiego, które walczyły o koronę i tytuł Miss
Podkarpacia 2017 oraz Miss Nastolatek Podkarpacia 2017. Podczas
castingów i wyborów tej najpiękniejszej w jury zasiadała Dyrektor
Administracyjna OMEGA Pilzno – Katarzyna Godawska. Finalistki
do tytułu korony Miss zaprezentowały się m.in. w bieliźnie, strojach
kąpielowych, futrach oraz sukniach wieczorowych i ślubnych.
Ogromna scena, oprawa muzyczna i świetlna, doskonale przygotowana choreografia, a także towarzyszące jej efekty specjalne
sprawiły, że było to niezwykle efektowne show. Tytuł Miss zdobyła
24-letnia Natalia Barańska z Dębicy. 1 Wicemiss została Monika
Serwińska z Krosna, a 2 Wicemiss Jagieńka Preisner ze Strzyżowa.
Zielone karty otrzymały: Katarzyna Sadowska (ubiegłoroczna Miss
Podkarpacia Nastolatek), Zuza Uzdowska, Anna Łyda, Dominika
Pinderska. Wśród nastolatek za najlepszą jurorzy uznali 17-letnia Kinga Kozioł z Mielca. Wicemiss zostały: Wiktoria Cymbor
i Katarzyna Zając. Koronę zwyciężczyniom osobiście założyli nasi
honorowi goście: Paulina Maziarz – Miss Polski 2016 oraz Patrycja
Pabis – Miss Polski Nastolatek 2016.
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CAŁE WYDARZENIE
CIESZYŁO SIĘ DUŻYM
ZAINTERESOWANIEM
I FREKWENCJĄ...

IV ULTRAMARATON

WALCZYLI
O PUCHAR

PODKARPACKI
JUŻ OD PIERWSZEJ EDYCJI JESTEŚMY
PARTNERAMI ULTRAMARATONU
PODKARPACKIEGO. W TYM ROKU BYŁY
CZTERY DYSTANSE: 30, 50, 70 I 115 KM,
PONAD STU WOLONTARIUSZY ORAZ PONAD
400 ZGŁOSZONYCH BIEGACZY. TRASY
BYŁY PRZYGOTOWANE PERFEKCYJNIE,
A UCZESTNICY DOSKONALE PRZYGOTOWANI
I WYTRENOWANI. NA ULTRAMARATON
PRZYBYWAŁY CAŁE RODZINY: BYŁY ATRAKCJE
DLA DZIECI I DOROSŁYCH.

TEKST I ZDJĘCIA: PAULINA SUROWIEC

N

ie tylko bieganie. Celem biegu była promocja Podkarpacia,
jego krajobrazu i przyrody, zabytków oraz biegania jako
aktywnej, zdrowej formy spędzania czasu. Impreza miała charakter
zarówno sportowy, jak i turystyczny, edukacyjny oraz poznawczy.
Ultramaraton to gratka nie tylko dla biegaczy, ale i tych, którzy
interesują się sportem.
Osoby kibicujące uczestnikom biegu nie nudzili się;
zawodom towarzyszyły pokazy, konkursy i koncerty zespołów
muzycznym na rzeszowskim Rynku.

OMEGA & MORE

OMEGA Pilzno już czwarty raz zapewniła atrakcje

dla najmłodszych. Były to m. in: dmuchańce do
dopingowania zawodników, konkurs na kolorowanki
i rysowanki samochodów transportowych i TIR-ów,
malowanie buziek najmłodszym na podobieństwo
ulubionych postaci z kreskówek, a także formowanie
z baloników kwiatów, misiów, i autek i samolotów.
Jednak główną atrakcją był żywy pluszowy kierowca
TIR-a – Tygrys Omeguś, który rozdawał balony
i cierpliwie fotografował się z każdym małym fanem
swojej postaci. Całe wydarzenie cieszyło się dużym
zainteresowaniem i frekwencją mieszkańców oraz
przybyłych na Ultramaraton gości z całej Polski.

FIRMY OMEGA PILZNO
TEKST: PAULINA SUROWIEC
ZDJĘCIA: URZĄD MIASTA PILZNO

W

niedzielę, 21.05.2017 odbył się XIII Turniej
Szachowy o Puchar Firmy OMEGA Pilzno.
Wzięły w nim udział 102 osoby.
Zawodnicy przyjechali do Pilzna niemalże z całego
Podkarpacia, a nawet spoza, bo ze Lwowa.

Turniej podzielony został na 3 grupy:
• W grupie A 1. miejsce zajął Pylyp Lornye, LWÓW, 2.
miejsce – Jerzy Markiewicz, GKSz HETMAN Pilzno,
3. miejsce – Mieszko Miś, LKSz Czarna.
• W grupie B 1. miejsce zajął Piotr Szpila, UKS
Leżajsk, 2. miejsce – Piotr Gągała, GKSz HETMAN
Pilzno, 3 miejsce – Wojciech Okręt, HETMAN
Ostrowiec Św.
• W grupie C 1. miejsce zajął Jakub Zieliński, Uks
Wiśniowa, 2. miejsce – Hubert Frydryk, UKS Brzozów,
3. miejsce – Filip Białek, TKSzach Tarnobrzeg.
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Z NAUKOWEGO PUNKTU WIDZENIA CZAS JEST
SKALARNĄ WIELKOŚCIĄ FIZYCZNĄ, OKREŚLAJĄCĄ
KOLEJNOŚĆ NASTĘPUJĄCYCH PO SOBIE ZDARZEŃ.
W PRAKTYCZNYM UJĘCIU CIĘŻKO WSKAZAĆ JEDNĄ,
DR ABINA
PRZYJĘTĄ PRZEZ OGÓŁ LUDNOŚCI DEFINICJĘ. CZAS
TO NIEUBŁAGANE PRZEMIJANIE, ODDZIAŁUJĄCE
NA NASZE ŻYCIE. NIE MOŻEMY ZATRZYMAĆ
UPŁYWAJĄCEGO CZASU. NIE MOŻEMY SIĘ COFNĄĆ,
ABY POWRÓCIĆ DO CHWILI, W KTÓREJ BYLIŚMY
NAPRAWDĘ SZCZĘŚLIWI. PLANUJMY ZATEM SWÓJ
CZAS PRYWATNY W TAKI SPOSÓB, ABY UMIEĆ
ODDZIELIĆ GO OD PRACY I WYKORZYSTAĆ
sauny, kąpieli solankowych,Witd.
Sesje
dzień
15 minut
TAKI
SPOSÓB, BY NIE Zacznij
ZABRAKŁO
NAM
ŻYCIA wcześniej, by
saunowe są idealną formą odpoczynku,
móc w spokoju
pomedytować lub w bez
NA PRZYJEMNOŚCI, RELAKS
I SATYSFAKCJĘ

Koncentracja i eliminacja
,,rozpraszaczy”
Masz problemy z koncentracją i skupieniem? Nie
potrafisz wyeliminować rozpraszaczy, a to utrudnia
ci efektywną realizację zadań? Po raz kolejny czas na
wypoczynek przeznaczyłeś na pracę? To dowód na to,
że nie potrafisz umiejętnie zaplanować własnego czasu.
Zacznij od pracy nad sztuką skupienia. Ćwicz i praktykuj
koncentrację, aby krok po kroku wprowadzać zmiany
w swoim życiu. Jest to ważne zarówno w pracy, jak i życiu
prywatnym. Od Ciebie zależy, jak zaplanujesz swój
czas. Ustal priorytety. Zrób selekcję informacji. Jeśli
muzyka pomaga Ci się zrelaksować, włącz ją i postaraj
się wyciszyć. Dobroczynny wpływ na koncentrację może
mieć również medytacja. Ciężko skoncentrować się na
przyjemnym wykorzystaniu swojego czasu wolnego, jeśli
masz w głowie niezamknięte tematy, sprawy i mnóstwo
innych problemów. Na poprawę skupienia z pewnością
doskonale wpłynie sen i odpowiednia dieta. Nie szukaj
wymówek. Nie zasłaniaj się obowiązkami. Wypocznij,
zregeneruj się i zaplanuj czas tylko dla siebie.

67

czy szermierka – nie ma znaczenia, co to będzie. Ważne, żebyś
poczuł się silny, zdrowszy i dotleniony, a przy tym w ciekawy
sposób spędził swój czas wolny.

Dużo czytaj
Twój czas wolny z pewnością wzbogacą książki. Stwórz
swoją własną bibliotekę i zastanów się, jakie książki mogą Ci
najbardziej odpowiadać. Wypełnij swój czas wolny spotkaniami
z bohaterami literackimi i podziel się ich historiami ze
znajomymi i przyjaciółmi. Jeżeli to właśnie komputer zabiera
Twój czas wolny – wyłącz go. Nic się nie stanie, jeśli na chwilę
wyłączysz skrzynkę pocztową i przeczytasz książkę, którą
odkładasz już od dawna. Wyrobienie nawyku czytania książek,
a przy tym efektywnego planowania czasu, jest możliwe.
Wystarczą dobre chęci i plan, który wcielisz w życie.

czas pracy od czasu prywatnego. Nie musisz być aktywny.
Sposobów na spędzenie wolnego czasu jest naprawdę dużo.
Masz ochotę leżeć i nic nie robić? Nie ma w tym nic złego, pod
warunkiem, że potrafisz wypocząć, nabrać sił i odpowiednio się
zrelaksować. Codzienny proces, którego celem jest zarządzanie
własnym czasem, pozwala organizować się w sposób najbardziej
efektywny. Ma na to wpływ rytm dnia i odpowiednia koncentracja.
Zarządzając swoim czasem, myśl przede wszystkim o priorytetach
osobistych, które powinny być wyraźnie sprecyzowane. Pamiętaj,
życie jest krótkie, a czasu nie cofniesz, więc znajdź chwilę dla
siebie i spełniaj swoje marzenia! Czemu to takie ważne? Ponieważ
planowanie czasu przynosi wymierne korzyści i pozwala zwiększyć
skuteczność naszego działania.

Podróżuj i zwiedzaj świat
ale też i odnowy biologicznej.
Zmiany
pośpiechu wypić filiżankę kawy czy
Z OSIĄGANYCH
CELÓW.
Czas prywatny to doskonały moment na podróżowanie. Nawet
temperatur pobudzają do pracy układ
herbaty
krótkie wycieczki pozwolą Ci się oderwać od problemów dnia
odpornościowy i przyśpieszają krążenie
Przeznacz kilka minut w ciągu dnia
codziennego. Zacznij od terenów wokół własnego miejsca
TEKST: MONIKA CZARNIK ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM
zamieszkania. Może okaże się, że otaczają Cię miejsca,
krwi. Z sauny należy korzystać mądrze –
na odpoczynek – np. w pracy podczas
o których do tej pory nie miałeś pojęcia? Twój czas wolny
najlepiej w dniu wolnym od treningu.
przerwy, zamiast rozmawiać z koleżanką,Bądź kreatywny
mogą wypełnić spacery lub wycieczki rowerowe, a przeżycia
Nie tylko osoby aktywne potrzebują
wyjdź
na,,tuzewnątrz,
pooddychać
zasztobiura
moment
i teraz”, danyby
nam
tylko
Tworzenie czegoś nowego daje szczęście i satysfakcję.
i doświadczenia uwiecznią fotografie z odwiedzonych miejsc.
raz w danej
chwili. Nie można
kupić lub z pracy
Nawet niewielka rzecz wykonana samodzielnie daje
Podróżowanie to bez wątpienia jedna z najciekawszych form
relaksu. Jest on niezbędny osobom
świeżym
powietrzem,
a pogoprzyjściu
zmagazynować. Jest nieuchwytny i trudno o nim
poczucie dumy i owocuje radością. Czas prywatny
spędzania czasu prywatnego.
narażonym na stres, ciężko pracującym
posłuchajJedyną
ulubionej
piosenki
decydować.
rzeczą, którą
możemy zrobić, to
możesz więc wykorzystać na przygotowanie kartki
DR ABINA
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nauczyć
się efektywniej
nim zarządzać.
Nic dziwnego,
okolicznościowej, np. z okazji świąt bądź urodzin jednego
zarówno
jak fizycznie – czy to
Wykorzystaj
stanie
w korkach
na
Zadbaj
o
swoją
edukację
że coraz trudniej oddzielić nam czas prywatny od
z członków rodziny. Warto zacząć również rysować, bo
w domu, czy w pracy. Kiedy po ciężkim dniu koncentrację na swoim oddechu i emocjach
JEŚLI
CHCESZ JEŚĆ ZDROWO, JEDZBy nie nudzić się po pracy, warto postawić na rozwój osobisty.
zawodowego. Obie te sfery przenikają się i wzajemnie
to pozwala odreagować stres i odwzorować rzeczywistość
wracamy do domu, najłatwiej rozsiąść się na na siebie
Róboddziałują.
sobie kilkuminutowe
„wakacje”,na swój sposób. Może spróbuj założyć własny blog
Kursy i szkolenia kreatywnie wypełnią Twój czas wolny, a przy
Wiele osób pracujących
KOLOROWO.
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7 6 tymCIEK
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które
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to
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motoryzacji? Jak wiadomo, trening czyni mistrza. Trzeba
NABIAŁU,
MIĘSA
I
RYB
PAMIĘTAJ
nie ruszać. Ważne jest jednak, aby zadbać
negatywnego
myślenia
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– jest
to nie
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Pomoże
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planować
i organizować.
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spacerując z przyjaciółmi, można wypić
zaplanować nasze 24 godziny, by na wszystko
w którym moglibyśmy pobujać w obłokach,
CODZIENNIE NA SWOIM TALERZU, TYM LEPIEJ. OZNACZA
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Choć w dzisiejszych czasach
Wiele osób nie odczuwa potrzeby
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DZIĘKI ODPOCZYNKOWI MAMY
SZANSĘ NA ODZYSKANIE
HARMONII W ŻYCIU

„

R

W

kwasu foliowego i witamin A, E i C.

DZIĘKI ODPOCZYNKOWI MAMY
SZANSĘ NA ODZYSKANIE N
HARMONII W ŻYCIU

PODRÓŻE
MAŁE I DUŻE

„

Produkty
warzywne i owocowe
o białawym
OBOWIĄZKAMI
DOMOWYMI
I SŁUŻBOWYMI.

GDZIE WARTO POJECHAĆ
NA WAKACJE?

organizmu po zakończonym treningu jest
dieta byłaWYBIERZEMY,
zbilansowana pod kątem
zawar-OD
z warzyw czy owoców suszonychTO,
i mrożojest jeść na surowo. Odmienią one zwykłą
JAKIE MIEJSCE
ZALEŻY
tak samo istotna jak sam trening. Z tego

Dzięki odpoczynkowi mamy szansę na
prze Paclele Mari, jeden z trzech terenów wulkanów błotnych,
odzyskanie harmonii w życiu, pogłębienie
w których możemy obserwować stożki wulkaniczne. Warto, bo
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WYPEŁNIJ SWÓJ CZAS
WOLNY SPOTKANIAMI
Z BOHATERAMI
LITERACKIMI I PODZIEL
SIĘ ICH HISTORIAMI
ZE ZNAJOMYMI
I PRZYJACIÓŁMI.

NAUCZ SIĘ
UMIEJĘTNIE
ZARZĄDZAĆ
CZASEM

A MOŻE TO WŁAŚNIE TERAZ
MIJA CZAS, DO KTÓREGO
BĘDZIESZ CHCIAŁ WRACAĆ
ZA KILKA LAT?

Z NAUKOWEGO PUNKTU WIDZENIA CZAS JEST
SKALARNĄ WIELKOŚCIĄ FIZYCZNĄ, OKREŚLAJĄCĄ
KOLEJNOŚĆ NASTĘPUJĄCYCH PO SOBIE ZDARZEŃ.
W PRAKTYCZNYM UJĘCIU CIĘŻKO WSKAZAĆ JEDNĄ,
PRZYJĘTĄ PRZEZ OGÓŁ LUDNOŚCI DEFINICJĘ. CZAS
TO NIEUBŁAGANE PRZEMIJANIE, ODDZIAŁUJĄCE
NA NASZE ŻYCIE. NIE MOŻEMY ZATRZYMAĆ
UPŁYWAJĄCEGO CZASU. NIE MOŻEMY SIĘ COFNĄĆ,
ABY POWRÓCIĆ DO CHWILI, W KTÓREJ BYLIŚMY
NAPRAWDĘ SZCZĘŚLIWI. PLANUJMY ZATEM SWÓJ
CZAS PRYWATNY W TAKI SPOSÓB, ABY UMIEĆ
ODDZIELIĆ GO OD PRACY I WYKORZYSTAĆ
W TAKI SPOSÓB, BY NIE ZABRAKŁO NAM ŻYCIA
NA PRZYJEMNOŚCI, RELAKS I SATYSFAKCJĘ
Z OSIĄGANYCH CELÓW.

TEKST: MONIKA CZARNIK ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM

C

zas to moment ,,tu i teraz”, dany nam tylko
raz w danej chwili. Nie można go kupić lub
zmagazynować. Jest nieuchwytny i trudno o nim
decydować. Jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, to
nauczyć się efektywniej nim zarządzać. Nic dziwnego,
że coraz trudniej oddzielić nam czas prywatny od
zawodowego. Obie te sfery przenikają się i wzajemnie
na siebie oddziałują. Wiele osób pracujących
w domu miesza pracę z czasem, który powinien
być poświęcony na odpoczynek. Aby oddzielić czas
prywatny od zawodowego, trzeba go umiejętnie
planować i organizować.

OMEGA & MORE

Znajdź przyjemne hobby

Koncentracja i eliminacja
,,rozpraszaczy”
Masz problemy z koncentracją i skupieniem? Nie
potrafisz wyeliminować rozpraszaczy, a to utrudnia
ci efektywną realizację zadań? Po raz kolejny czas na
wypoczynek przeznaczyłeś na pracę? To dowód na to,
że nie potrafisz umiejętnie zaplanować własnego czasu.
Zacznij od pracy nad sztuką skupienia. Ćwicz i praktykuj
koncentrację, aby krok po kroku wprowadzać zmiany
w swoim życiu. Jest to ważne zarówno w pracy, jak i życiu
prywatnym. Od Ciebie zależy, jak zaplanujesz swój
czas. Ustal priorytety. Zrób selekcję informacji. Jeśli
muzyka pomaga Ci się zrelaksować, włącz ją i postaraj
się wyciszyć. Dobroczynny wpływ na koncentrację może
mieć również medytacja. Ciężko skoncentrować się na
przyjemnym wykorzystaniu swojego czasu wolnego, jeśli
masz w głowie niezamknięte tematy, sprawy i mnóstwo
innych problemów. Na poprawę skupienia z pewnością
doskonale wpłynie sen i odpowiednia dieta. Nie szukaj
wymówek. Nie zasłaniaj się obowiązkami. Wypocznij,
zregeneruj się i zaplanuj czas tylko dla siebie.

Bądź kreatywny
Tworzenie czegoś nowego daje szczęście i satysfakcję.
Nawet niewielka rzecz wykonana samodzielnie daje
poczucie dumy i owocuje radością. Czas prywatny
możesz więc wykorzystać na przygotowanie kartki
okolicznościowej, np. z okazji świąt bądź urodzin jednego
z członków rodziny. Warto zacząć również rysować, bo
to pozwala odreagować stres i odwzorować rzeczywistość
na swój sposób. Może spróbuj założyć własny blog
internetowy poświęcony swojej pasji, np. gotowaniu lub
motoryzacji? Jak wiadomo, trening czyni mistrza. Trzeba
doskonalić swoje umiejętności. Jest to dobry pomysł na
zagospodarowanie swojego czasu wolnego.

Hobby od każdego z nas wymaga pewnego zaangażowania. To
dobry pomysł, aby zapomnieć o pracy i skupić się tylko na sobie.
Jeśli chcesz spędzić swój wolny czas w niezwykle przyjemny
sposób, znajdź sobie pasję, dzięki której poczujesz się lepiej.
Uprawiaj sport. Kolarstwo, bieganie, pływanie, gimnastyka, golf
czy szermierka – nie ma znaczenia, co to będzie. Ważne, żebyś
poczuł się silny, zdrowszy i dotleniony, a przy tym w ciekawy
sposób spędził swój czas wolny.

Dużo czytaj
Twój czas wolny z pewnością wzbogacą książki. Stwórz
swoją własną bibliotekę i zastanów się, jakie książki mogą Ci
najbardziej odpowiadać. Wypełnij swój czas wolny spotkaniami
z bohaterami literackimi i podziel się ich historiami ze
znajomymi i przyjaciółmi. Jeżeli to właśnie komputer zabiera
Twój czas wolny – wyłącz go. Nic się nie stanie, jeśli na chwilę
wyłączysz skrzynkę pocztową i przeczytasz książkę, którą
odkładasz już od dawna. Wyrobienie nawyku czytania książek,
a przy tym efektywnego planowania czasu, jest możliwe.
Wystarczą dobre chęci i plan, który wcielisz w życie.

FELIETON

Obejrzyj ciekawy film lub serial
Czas prywatny to moment, w którym możesz nadrobić zaległości
i obejrzeć kilka odcinków ulubionego serialu lub od dawna polecany
przez znajomych film. Jeżeli sprawia Ci przyjemność oglądanie
jednego filmu kilkanaście razy, zrób to! To Twój prywatny czas, więc
wykorzystaj go w taki sposób, na jaki masz ochotę.

Rozerwij się
Postaraj się też znaleźć czas na kino, teatr, koncert czy spotkanie
w klubie lub dyskotece. Lubisz puby, czy może wolisz domówkę ze
znajomymi przy piwie? Każdy rodzaj aktywności, którą lubisz sprawi,
że poczujesz się dobrze. Z przyjaciółmi nie rozmawiaj o pracy, chyba
że sprawia Ci to przyjemność. Spróbuj też na chwilę zapomnieć
o innych obowiązkach. Pomyśl o sobie. Zaplanuj wcześniej
spotkanie tak, abyś nie musiał go później odwoływać z powodu
braku czasu wolnego.
Doba trwa 24 godziny i jest to wystarczająco dużo, aby oddzielić
czas pracy od czasu prywatnego. Nie musisz być aktywny.
Sposobów na spędzenie wolnego czasu jest naprawdę dużo.
Masz ochotę leżeć i nic nie robić? Nie ma w tym nic złego, pod
warunkiem, że potrafisz wypocząć, nabrać sił i odpowiednio się
zrelaksować. Codzienny proces, którego celem jest zarządzanie
własnym czasem, pozwala organizować się w sposób najbardziej
efektywny. Ma na to wpływ rytm dnia i odpowiednia koncentracja.
Zarządzając swoim czasem, myśl przede wszystkim o priorytetach
osobistych, które powinny być wyraźnie sprecyzowane. Pamiętaj,
życie jest krótkie, a czasu nie cofniesz, więc znajdź chwilę dla
siebie i spełniaj swoje marzenia! Czemu to takie ważne? Ponieważ
planowanie czasu przynosi wymierne korzyści i pozwala zwiększyć
skuteczność naszego działania.

Podróżuj i zwiedzaj świat
Czas prywatny to doskonały moment na podróżowanie. Nawet
krótkie wycieczki pozwolą Ci się oderwać od problemów dnia
codziennego. Zacznij od terenów wokół własnego miejsca
zamieszkania. Może okaże się, że otaczają Cię miejsca,
o których do tej pory nie miałeś pojęcia? Twój czas wolny
mogą wypełnić spacery lub wycieczki rowerowe, a przeżycia
i doświadczenia uwiecznią fotografie z odwiedzonych miejsc.
Podróżowanie to bez wątpienia jedna z najciekawszych form
spędzania czasu prywatnego.

Zadbaj o swoją edukację
By nie nudzić się po pracy, warto postawić na rozwój osobisty.
Kursy i szkolenia kreatywnie wypełnią Twój czas wolny, a przy
tym dadzą okazję do wyjścia z domu i poznania nowych osób.
Warto zrobić coś tylko dla siebie. Jeśli masz plany wakacyjne, to
może warto wybrać kurs nauki nowego języka? Pomoże w lepszej
komunikacji z obcokrajowcami.

OMEGA & MORE
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DETEKTYW HARRY HOLE NA TROPIE!

MARC ELSBERG, „ZERO” (2016)

TEKST: MONIKA CZARNIK

TEKST: MAGDALENA MATEJEK

Harry Hole to główny bohater serii powieści Jo Nesbø, norweskiego
pisarza i muzyka rockowego, który jest fenomenem w świecie kryminału.
Perypetie śledczego Hole’a opisuje już 11 tomów. Urodził się on w 1965
roku w Oslo. Ma młodszą siostrę z zespołem Downa. Ich rodzice nie żyją.
To bezkompromisowy policjant i detektyw, nie uznaje żadnych autorytetów.
Poznajemy go jako nałogowego alkoholika i palacza, który okazuje się
sprawcą śmiertelnego wypadku. To traumatyczne przeżycie, w wyniku
którego ginie przyjaciel Harry’ego, wpływa na jego pracę i życie prywatne.
Policjant przybywa do Sydney, aby rozwiązać zagadkę zabójstwa Inger
Holter. Spacerując ulicami, poznaje dzielnicę domów publicznych i handlu
narkotykowego. Bohater walczy z nałogiem i siłą pożądania. Nawiązuje
przyjaźń z aborygeńskim policjantem i poznaje kobietę, która decyduje się
mu zaufać. W kolejnych częściach poznajemy nowych bohaterów. Zagadki
policyjne z przeszłości nabierają nowego znaczenia i rzutują na teraźniejszość.
W II tomie, „Karaluchy”, Hole zajmuje się sprawą morderstwa norweskiego
ambasadora z Tajlandii. Wśród świątyń i zaułków Bangkoku odkrywa, że
w sprawie chodzi o coś więcej niż tylko zwykłe zabójstwo. W „Trzecim
kluczu” komisarz bada sprawę masowych napaści na banki. Do drużyny
śledczego dołącza również nowa tajemnicza postać – Beate Lønn.
W kolejnych tomach komisarz rozwiązuje tajemniczą sprawę Kuriera
Śmierci, który krąży po ulicach Oslo. Udaje się w pościg za nieuchwytnym
dotąd płatnym zabójcą z byłej Jugosławii. Mimo niekonwencjonalnych,
dalekich od prawa metod walki, jest człowiekiem niezwykle inteligentnym.
Jest doskonały w tym co robi. Inną niewyjaśnioną sprawą, którą monitoruje,
jest kwestia niejakiego „Bałwana”. Wszystko wskazuje na to, że w Oslo znów
grasuje płatny zabójca. Po rozwiązaniu zagadki bohater porzuca pracę, szukając
zapomnienia w alkoholu i hazardzie. Dochodzi do tajemniczego zabójstwa
dwóch kobiet, a szef wydziału zabójstw decyduje się ściągnąć do Norwegii
jedynego specjalizującego się w morderstwach człowieka – Harrego Hole’a.
„Pragnienie” to jedenasty tom cyklu powieści detektywistycznych.
Premierowe wydanie ukazało się 29 marca 2017 roku. Harry Hole powraca,
aby rozwiązać zagadkę morderstwa młodej kobiety. Sprawa jest bardzo
trudna, a dodatkowo pogarsza ją presja ze strony mediów. Detektyw jest
jednak odmieniony. Uczestniczy w wykładach tematycznych w Wyższej
Szkole Policyjnej. Walczy z nałogiem. Ma żonę. Wydaje się, że jest
szczęśliwy. Czy policjant rozwiąże tajemnicze zabójstwo? Czy morderstwo
może mieć związek z jego nierozwiązaną sprawą z przeszłości?
Odpowiedzi na te i inne pytania poznamy po przeczytaniu powieści
o detektywie Harrym Hole’u. Ciekawe i fascynujące perypetie głównego
bohatera czyta się jednym tchem. Zabójstwa i morderstwa wciągają nas
w mroczny świat kryminałów. Książek nie musimy czytać po kolei. Każdy
tom to osobna historia z kryminalną zagadką i jej rozwiązaniem.

Czy kiedykolwiek mieliście jeszcze nadzieje związane z anonimowością
w sieci? Zastanawialiście się, jaki ślad po sobie bezwiednie zostawicie?
Jaki będzie świat w dobie pogłębiającej się cyfryzacji?
Na co dzień korzystamy z internetu, aplikacji mobilnych,
komunikatorów społecznościowych. Pomimo, że są one
teoretycznie darmowe, to tak naprawdę ceną ich użytkowania
jest prywatność. Kiedy w grę dodatkowo wchodzą interesy głowy
państwa, automatycznie generuje to wzrost poziomu zainteresowania
tematem. Historia opisana przez Marka Elsberga w „Zero” zaczyna
się właśnie w momencie zagrożenia bezpieczeństwa prezydenta USA
poprzez nagranie z drona, które uczyniło prezydenta pośmiewiskiem
w Internecie. Jak się okazuje, za tym atakiem stoi haker o pseudonimie
Zero. Szef gazety „Daily” wpada na pomysł jego wytropienia. W tym
celu wysyła dziennikarkę, Cynthię, której dodatkowym zadaniem jest
przyniesienie sławy gazecie dzięki uczynieniu z całego wydarzenia
medialnego hitu. Śledztwo rozpoczęte przez Cynthię może przynieść
pożądane skutki, jednak należy pamiętać, że każdy jej ruch jest
zapisywany w sieci, na liniach telefonicznych czy na taśmach
monitoringu i jednocześnie śledzony przez jednego z najlepszych
hakerów. Wszystko obraca się także wokół aplikacji Freemee, która
wskazuje ludziom, jakie decyzje powinni podejmować, by poprawić
swoje życie. Z aplikacją związany jest drugi wątek książki, czyli śmierć
przyjaciela nastoletniej córki naszej reporterki. Podobnie jak w realnym
świecie, w tym książkowym niewielu zastanawia się nad faktycznym
przeznaczeniem tej aplikacji, jej wiarygodnością oraz biznesem, który
za tym wszystkim stoi.
Czy Cynthii uda się dotrzeć do sławnego Zero? Czy będzie potrafiła
pozostać anonimową i nie zdradzić żadnego śladu swojej obecności na
cyfrowych nośnikach? Jakie niebezpieczeństwa związane z technologią
mogą stanąć na drodze zarówno bohaterki, jak i naszej?
Autor, Marc Elsberg, w podtytule zawarł zdanie: „Oni wiedzą, co
robisz”. Moim zdaniem w ciekawy sposób opisał przyszłość, która
powoli staje się teraźniejszością. Co i rusz uświadamia czytelnika
o pewnych kwestiach związanych z nieraz nieco bezmyślnym
użytkowaniem dobrodziejstw techniki, jak również zmusza do
refleksji nad beztroską korzystania i poruszania się w wirtualnym
świecie. Niepozorne karty lojalnościowe, zapisy z GPS, konta
na portalach, o których dawno zapomnieliśmy, jednak nadal
przechowują nasze dane, aplikacje prozdrowotne, pliki multimedialne
publikowane w mediach społecznościowych – sami podajemy siebie
na złotej tacy i jeśli stracimy nad tym kontrolę, ktoś może w najmniej
oczekiwanym momencie wykorzystać to przeciwko nam.

OMEGA & MORE

66

DR ABINA

DR ABINA

ZADBAJ
O RELAKS

R
RELAKS TO ODŚWIEŻENIE DUSZY I CIAŁA. W OSTATNICH
LATACH PANUJE MODA NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ.
ĆWICZYMY CORAZ WIĘCEJ I BARDZIEJ INTENSYWNIE.
NIEZALEŻNIE OD TEGO, JAKĄ FORMĘ SPORTU
UPRAWIAMY (JAZDA NA ROWERZE, PŁYWANIE, ZUMBA,
FITNESS), TRENING MUSI ZOSTAĆ UZUPEŁNIONY
O ODPOWIEDNI RELAKS. NAWET OSOBY, KTÓRE NIE
SPĘDZAJĄ AKTYWNIE CZASU, POTRZEBUJĄ RELAKSU,
BY ODPRĘŻYĆ SIĘ PO CIĘŻKIM DNIU WYPEŁNIONYM
OBOWIĄZKAMI DOMOWYMI I SŁUŻBOWYMI.

TEKST: ŁUKASZ PILCH ZDJĘCIA: PEXELS.COM
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elaks odmładza nasze ciało i umysł.
Dostają one przestrzeń i czas, żeby się
zregenerować. Odprężeni, odzyskujemy
dobre samopoczucie. Relaks zmniejsza
ryzyko depresji, znacznie obniżając poziom
lęku. Korzystnie wpływa na ciśnienie, co
zapobiega chorobom serca. Wypoczynek
zwiększa też naszą odporność. W dłuższej
perspektywie oddawanie się relaksowi
wpływa korzystnie na funkcjonowanie
mózgu, zwłaszcza na pamięć. Zbadano,
że kiedy jesteśmy zrelaksowani,
podejmujemy korzystniejsze dla nas
decyzje. Dzieje się tak, ponieważ jesteśmy
mniej impulsywni, a nasze widzenie
rzeczywistości ma lepszą ostrość.
Relaks należy się również osobom
uprawiającym sporty. Forma regeneracji
organizmu po zakończonym treningu jest
tak samo istotna jak sam trening. Z tego
powodu planując trening, musimy w nim
uwzględnić czas na odpowiedni wypoczynek.
Form jest wiele. Można skorzystać z jacuzzi,

„

sauny, kąpieli solankowych, itd. Sesje
saunowe są idealną formą odpoczynku,
ale też i odnowy biologicznej. Zmiany
temperatur pobudzają do pracy układ
odpornościowy i przyśpieszają krążenie
krwi. Z sauny należy korzystać mądrze –
najlepiej w dniu wolnym od treningu.
Nie tylko osoby aktywne potrzebują
relaksu. Jest on niezbędny osobom
narażonym na stres, ciężko pracującym
zarówno umysłowo, jak fizycznie – czy to
w domu, czy w pracy. Kiedy po ciężkim dniu
wracamy do domu, najłatwiej rozsiąść się na
kanapie przed telewizorem i do wieczora się
nie ruszać. Ważne jest jednak, aby zadbać
o to, by odpoczywać w odpowiedni sposób.
No tak, ale osoby zapracowane często
cierpią na chroniczny brak czasu, nie znajdą
go więc, by pójść na saunę, masaż czy do
kriokomory. Można oczywiście wziąć ciepłą
kąpiel w domu czy zadbać o aromaterapię.
A jeżeli ktoś ma tylko prysznic? Relaksować
można się przy spokojnej muzyce,
spacerując z przyjaciółmi, można wypić
filiżankę dobrej herbaty.
Choć w dzisiejszych czasach
trudno znaleźć czas na relaks, jest na to
kilka sposobów:

DZIĘKI ODPOCZYNKOWI MAMY
SZANSĘ NA ODZYSKANIE
HARMONII W ŻYCIU

Zacznij dzień 15 minut wcześniej, by
móc w spokoju pomedytować lub w bez
pośpiechu wypić filiżankę kawy czy
herbaty
Przeznacz kilka minut w ciągu dnia
na odpoczynek – np. w pracy podczas
przerwy, zamiast rozmawiać z koleżanką,
wyjdź z biura na zewnątrz, by pooddychać
świeżym powietrzem, a po przyjściu z pracy
posłuchaj ulubionej piosenki
Wykorzystaj stanie w korkach na
koncentrację na swoim oddechu i emocjach
Rób sobie kilkuminutowe „wakacje”,
które polegają na ucieczce od
negatywnego myślenia
Jednym z najważniejszych sposobów na
relaks jest zdrowy sen. Sen, który powinien
trwać między 6 a 8 godzin. Tak, wiem, wielu
z nas znów szkoda czasu na spanie: po co
spać, wyśpimy się w grobie! Tylko że jeśli
nie zadbamy o sen, to kwiatki od spodu
będziemy wąchać dużo szybciej niż sądzimy.
Najwyższy czas się zorganizować i tak
zaplanować nasze 24 godziny, by na wszystko
starczyło czasu i tego planu się trzymać!
Wiele osób nie odczuwa potrzeby
relaksacji. Czasem, gdy zamiast jakichś
wieczornych zadań wybierają chwilę
na odpoczynek, robią to z wyrzutami
sumienia. Moment odpoczynku staje się
czymś zupełnie zbędnym – to przecież
koszmarne marnotrawienie czasu, prawda?
Przykładowo podczas godziny spędzonej
na spacerze moglibyśmy zamknąć projekt,
uporać się z zaległościami, itp. W czasie,
w którym moglibyśmy pobujać w obłokach,
zrealizowalibyśmy cel. A później okazuje
się, że po kilkudniowym maratonie pełnym
obowiązków dopada nas marazm, spada
energia i witalność. Nie odkładajmy
odpoczynku na później. Każdy człowiek
potrzebuje regularnego ładowania
baterii, tak jak każdy sprzęt elektroniczny,
komputer czy telefon. Osoby, które
odpoczywają, mają więcej motywacji do
działania. O wiele lepiej radzą sobie ze
stresem i są produktywniejsi w pracy.
Wiedzą, że wkrótce odpoczną, dlatego
lepiej radzą sobie z listą zadań.
Dzięki odpoczynkowi mamy szansę na
odzyskanie harmonii w życiu, pogłębienie
relacji i zauważymy, że poza projektami,
obowiązkami, planami i celami jest jeszcze
cały świat. Zatem zadbajmy o relaks!
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JEŚLI CHCESZ JEŚĆ ZDROWO, JEDZ
KOLOROWO. OPRÓCZ SPOŻYWANIA
NABIAŁU, MIĘSA I RYB PAMIĘTAJ
O JEDZENIU KOLOROWYCH
WARZYW I OWOCÓW.

KOLOROWO

czy kanapkę z wędliną czy masłem posypać
szczypiorkiem czy rzeżuchą – jest to nie
tylko zdrowe, ale i kolorowe, a kolorowa dieta
poprawia humor. Aby zwalczyć chandrę, codziennie spożywajmy po kilka orzechów albo
posypujmy kanapki ziarnami. Orzechy czy
nasiona, podobnie jak ryby morskie, zawierają zdrowe nienasycone kwasy tłuszczowe,
a te pozytywnie wpływają na układ nerwowy
i poprawiają sprawność mózgu.
Czemu jeszcze warto komponować kolorowe posiłki? Oczywiście ze względu na
dzieci! Każde dziecko kocha kolory i lubi, jak
na talerzu coś się dzieje. Dzieci chętniej jedzą
kolorowe produkty niż pospolity, nudny obiad.
Dlatego nawet ze względu na najmłodsze pociechy warto tworzyć kolorowe posiłki, a przy
okazji jesteśmy w stanie przemycić dzieciom
wiele wartościowych, a niekoniecznie lubianych przez nie produktów.

CHCESZ JEŚĆ SMACZNIE I ZDROWO? JEDZ KOLOROWO!
TO NAJPROSTSZA I NAJSKUTECZNIEJSZA DIETA DLA
WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ ZADBAĆ O SWOJE ZDROWIE
I PRZEMIANĘ MATERII. IM WIĘCEJ KOLORÓW WIDZISZ
CODZIENNIE NA SWOIM TALERZU, TYM LEPIEJ. OZNACZA
TO, ŻE JESZ ZRÓŻNICOWANE POSIŁKI I W TWOJEJ
DIECIE JEST DUŻO WARZYW I OWOCÓW, GDYŻ TO
ONE POSIADAJĄ CAŁĄ GAMĘ KOLORÓW W SWOIM
REPERTUARZE. WITAMINY, MINERAŁY, ENZYMY – TO
WSZYSTKO ZNAJDZIE SIĘ W TWOICH POSIŁKACH,
JEŻELI BĘDZIESZ JEŚĆ KOLOROWO. NIECH WIĘC TWOJE
JEDZENIE BĘDZIE TĘCZOWE

TEKST: ANNA PIETRASZ ZDJĘCIA: PEXELS.COM
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arzywa i owoce o czerwonym zabarwieniu zawierają
mnóstwo przeciwutleniaczy, które chronią nasz organizm
przed starzeniem i nowotworami. Wspomagają one również układ
odpornościowy, gdyż zawierają mnóstwo witamin A, C, K i B6 oraz potasu
i błonnika. Wspomagają one również układ krążenia.
Wszystkie warzywa i owoce, które przybierają kolor zielony, zawierają luteinę. Pomaga ona m.in. przeciwdziałać chorobom siatkówki oka.
Warzywa kapustne są bogate w indolo-3-karbinol, działający przeciwnowotworowo. Zielone warzywa i owoce zawierają też chlorofil, który wspomaga pracę wątroby i usuwanie toksyn z organizmu. Są także źródłem
kwasu foliowego i witamin A, E i C.
Pomarańczowe czy żółte warzywa i owoce są idealnym źródłem karotenu, który ochrania skórę przed promieniami słonecznymi. Karoten
poprawia wzrok oraz wpływa na poprawę włosów i paznokci. Owoce cy-
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trusowe o tym zabarwieniu posiadają dużą
zawartość witamy C, która jest doskonałym
przeciwutleniaczem.
Warzywa i owoce o fioletowym zabarwieniu zawierają antocyjany, które obniżają ryzyko zachorowania na nowotwory.
Wpływają też na lepszy wygląd naszej skóry
i wzrok. Fioletowe zabarwienie w tych produktach wspomaga pracę układu pokarmowego i moczowego.
Produkty warzywne i owocowe o białawym
i szarym zabarwieniu zawierają mnóstwo
składników przeciwbakteryjnych. Działają
także przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Ze

względu na sporą zawartość siarki pomagają
w utrzymaniu odpowiedniej proporcji złego
i dobrego cholesterolu. Siarka jest też niezbędna dla dobrej kondycji skóry i włosów.
Świetnym dodatkiem do kanapek, sałatek czy obiadów są kiełki. W tym drobnym
produkcie znajduje się ogrom witamin i minerałów, są bogate w błonnik i dostarczają
niewiele kalorii. Rozróżniamy kilka rodzajów
kiełków o różnych kolorach. Kiełki najlepiej
jest jeść na surowo. Odmienią one zwykłą
kanapkę i dodadzą charakteru pospolitej
zupie pomidorowej. Można je dodawać do
sałatki warzywnej lub owocowej, jajecznicy,

omletu, jogurtu, itd. Znakomicie zastępują
natkę pietruszki, koperek czy szczypiorek.
Kiełki, które są ostre w smaku, jak rzeżuchy
czy rzodkiewki, dobrze komponują się z wędliną, twarogiem i sosami. Delikatne (np. ze
słonecznika czy pszenicy) można dodać do
koktajli mlecznych. Natomiast kiełki roślin
strączkowych (np. fasoli, soczewicy) pasują
do duszonych warzyw, potraw mięsnych i rybnych. Aby usunąć gorycz, przed jedzeniem
wystarczy je sparzyć.
Czekając na naturalne nowalijki, sięgajmy po całoroczne warzywa, takie jak
marchew, kapusta, papryka. Korzystajmy
z warzyw czy owoców suszonych i mrożonych. Przeżywamy teraz pozimową chandrę
i brakuje nam energii. Jest to wynikiem
ubogiej zimowej diety. Tymczasem wystar-

Jeśli chcesz jeść zdrowo, jedz kolorowo.
Oprócz spożywania nabiału, mięsa i ryb
pamiętaj o jedzeniu kolorowych warzyw
i owoców. By zachować dobre zdrowie,
energię i humor przez cały dzień, zacznij od
zjedzenia kolorowego śniadania, gdyż, jeżeli
pierwszy posiłek zjesz w okolicy południa,
od rana możesz być niezadowolony i zmęczony. Warzywa i owoce są źródłem błonnika pokarmowego, witamin, składników
mineralnych oraz związków regulujących
funkcje organizmu. Nie jest więc obojętne,
które witaminy są obecne w jadłospisie,
a które nie. Najlepszą sytuacją byłaby, gdyby
dieta była zbilansowana pod kątem zawartości wszystkich witamin. W tym celu warto
zadbać o wzbogacenie jadłospisu w kolorowe warzywa i owoce.
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ZDROWIE POD LUPĄ

DOWCIPY

HUMOR

Kupiłem nowe audi na raty.
– Ile wyciąga?
– Ty to zawsze musisz człowieka zdołować...
Dwa tysiące plus odsetki.

DOWCIPY

Pani pyta Jasia, jakie zęby wyrastają
u człowieka najpóźniej.
Jasiu odpowiada:
– Sztuczne, proszę pani.

Chłopak do dziewczyny:
– Co robisz wieczorem?
– Karmnik.
– Jaki karmnik?
– Jak to jaki? Normalny, drewniany dla ptaków.
– Szkoda... Bo chciałem cię zaprosić do kina...
– No to zaproś, na co czekasz?
– Poszłabyś ze mną do kina?
– Dziś nie mogę.
– Czemu?
– Bo muszę zrobić karmnik.

Ile będę zarabiał? – pyta młody człowiek podejmujący pierwszą
w życiu pracę.
– Na początek dostanie pan 600 zł, ale później będzie pan mógł zarobić dużo więcej.
– Doskonale – ucieszył się młodzieniec. – To ja przyjdę później.
W nocy żona budzi męża:
– Słyszysz? Ktoś się do nas włamuje!
– To co mam zrobić?
– Idź obudź psa!
Baba w sklepie pyta:
– Mogę przymierzyć tę sukienkę na wystawie?
– Bardzo proszę, ale mamy też przymierzalnię.
Dwa szczury jedzą taśmę filmową.
– Dobry film – mówi jeden.
– Tak – odpowiada drugi – ale książka była lepsza.
Jasiu spóźnia się na lekcję. Nauczycielka pyta go:
– Dlaczego się spóźniłeś?!
Jasio odpowiada:
– Proszę pani, myłem zęby, to już więcej się nie powtórzy!
– Panie doktorze, mój rozrusznik serca ma chyba defekt.
– Dlaczego pan tak sądzi?
– Jak kaszlnę, to mi się brama od garażu otwiera.
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Tata pyta Jasia:
– Synku, dobrze cię ubrałem?
– Tak, ale mama najpierw zakłada skarpetki, a później buty.

Policjant podchodzi do płaczącego na ulicy chłopca.
– Dlaczego płaczesz?
– Bo się zgubiłem.
– A gdzie mieszkasz?
– Nie wiem. Przedwczoraj przeprowadziliśmy się do nowego
mieszkania.
– To powiedz chociaż, jak się nazywasz!
– Nie pamiętam. Wczoraj mama znowu wyszła za mąż...

– Jak się nazywa lekarz leczący pandy?
– Pandoktor.
W sądzie trwa przesłuchanie:
– Na jakiej podstawie świadek utrzymuje, że oskarżony był
pijany? – pyta sędzina.
– Bo wykrzykiwał, że nie boi się żony.

– Czy ten film ma szczęśliwe zakończenie?
– O tak, wszyscy są szczęśliwi, kiedy on się kończy.
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„
„UPRZEJMOŚĆ
TO WALUTA,
CO BOGACI NIE
TEGO, KTO JĄ
OTRZYMUJE,
ALE TEGO, KTO
JĄ ROZDAJE”
PRZYSŁOWIE PERSKIE
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ZWROTY
GRZECZNOŚCIOWE
W ROZMOWIE
I KORESPONDENCJI
TEKST: NATALIA BIAŁEK ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM
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najomość zwrotów grzecznościowych to nie
wszystko. Potrzebna jest jeszcze umiejętność
ich odpowiedniego użycia w zależności od sytuacji.
Co innego tytuł, a co innego stanowisko. Jeżeli
ktoś zajmuje stanowisko np. wiceprezesa czy
wicepremiera, to w nagłówku pisma, w miejscu
umieszczania danych adresata, a także na kopercie
wpisujemy „Wiceprezes” lub „Wicepremier”, a na
początku listu użyjemy zwrotu grzecznościowego:
„Szanowny Panie Prezesie/Premierze”. Podobnie

zwrócimy się do tej osoby podczas rozmowy twarzą w twarz
czy przez telefon. Natomiast podczas prezentacji podamy już
stanowisko.
Dużo wątpliwości pojawia się także w sytuacji, kiedy
rozmawiamy lub piszemy korespondencję do osoby, która
już przestała zajmować stanowisko reprezentujące jakiś
urząd. Możemy to często zaobserwować np. w wywiadach
telewizyjnych, kiedy zapraszani są byli prezydenci czy
premierzy. W takich sytuacjach na początku pisma użyjemy
zwrotu grzecznościowego, jak „Szanowny Panie Prezydencie”,
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TAJEMNICE SAVOIR-VIVRE

ZNAJOMOŚĆ ZWROTÓW
GRZECZNOŚCIOWYCH TO NIE
WSZYSTKO. POTRZEBNA JEST
JESZCZE UMIEJĘTNOŚĆ ICH
ODPOWIEDNIEGO UŻYCIA...
ale w nagłówku przy danych adresata wpiszemy już aktualne
stanowisko. Reasumując, tytuły przysługują dożywotnio
z wyjątkiem sytuacji, kiedy ktoś podał się do dymisji. Zrzekając
się urzędu, traci się prawo do przysługującego tytułu.
Należy pamiętać, że podczas pisania pisma po zwrocie
grzecznościowym stawiamy zawsze przecinek i zaczynamy

DR ABINA

pisać od nowej linijki, z malej litery. Niekiedy spotykamy
się z wykrzyknikami po zwrotach grzecznościowych, np.
„Szanowny Panie Prezesie!” - nie jest to błędem, ale uznaje
się to za formę przestarzałą. Jednak jeżeli ktoś już zdecyduje
się zastosować tę formę, to kolejne słowa zaczynamy pisać od
wielkiej litery.
Na zakończenie listu możemy zastosować następujące zwroty
grzecznościowe:
„Z wyrazami szacunku”
„Z wyrazami najwyższego szacunku”
„Łączę wyrazy szacunku”
„Z poważaniem”
„Wyrazy szacunku przesyła”
„Przesyłam wyrazy prawdziwego szacunku”
„Łączę ukłony/Ukłony niskie/Kłaniam się pięknie” - zwroty
pozazawodowe, towarzyskie.

WYBRANE ZWROTY
GRZECZNOŚCIOWE

PREZYDENT RP
tytuł : Panie Prezydencie
/ Pani Prezydent
Na kopercie i w nagłówku listu:
Pan / Pani Prezydent
Tytuły rozpoczynające list:
Szanowny Panie Prezydencie
/ Szanowna Pani Prezydent

PREMIER
Tytuł: Panie Premierze / Pani Premier
Na kopercie i w nagłówku listu:
Pan / Pani Premier
Tytuły rozpoczynające list:
Szanowny Panie Premierze
/ Szanowna Pani Premier

MINISTER
Tytuł: Panie Ministrze / Pani Minister
Na kopercie i w nagłówku listu:
Pan /Pani Minister
Tytuły rozpoczynające list:
Szanowny Panie Ministrze
/ Szanowna Pani Minister

AMBASADOR
Tytuł: Panie Ambasadorze
/ Pani Ambasador
Na kopercie i w nagłówku listu:
Pan / Pani Ambasador
Tytuły rozpoczynające list:
Szanowny Panie Ambasadorze
/ Szanowna Pani Ambasador

PREZYDENT
/ BURMISTRZ / WÓJT
tytuł : Panie Prezydencie
/ Burmistrzu / Wójcie
Pani Prezydent / Burmistrz / Wójt
Na kopercie i w nagłówku listu:
Pan/Pani Prezydent / Burmistrz / Wójt
Tytuły rozpoczynające list:
Szanowny Panie Prezydencie
/ Burmistrzu / Wójcie
Szanowna Pani Prezydent
/ Burmistrz / Wójt

REKTOR/PROREKTOR
WYŻSZEJ UCZELNI
Tytuł: Panie Rektorze / Pani Rektor
(Wasza) Magnificencjo – używane
w chwilach uroczystych
Na kopercie i w nagłówku listu:
Pan / Pani Rektor
Jego / Jej Magnificencja
Tytuły rozpoczynające list:
(Wasza) Magnificencjo

PROFESOR
Tytuł: Panie Profesorze / Pani Profesor
Na kopercie i w nagłówku listu:
Pan Profesor / Pani Profesor
Tytuły rozpoczynające list:
Szanowny Panie Profesorze
/ Szanowna Pani Profesor

DYREKTOR
Tytuł: Panie Dyrektorze
/ Pani Dyrektor
Na kopercie i w nagłówku listu:
Pan / Pani
Tytuły rozpoczynające list:
Szanowny Panie Dyrektorze
/ Szanowna Pani Dyrektor
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Piękna świata nie zamkniesz w kliszy, nie schowasz
w pociągnięciach pędzla, nie ukryjesz w cyfrowym świecie.
Trzeba je podziwiać w naturze, chłonąć wszystkimi zmysłami,
dotykać, czuć, smakować… Zachęcamy do tego, podpowiadamy, co
warto zobaczyć, gdzie pojechać tu – blisko i tam – daleko…
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CIEK AWI ŚWIATA

„
CO WARTO ZOBACZYĆ? OTO
KILKA MIEJSC, WYBIERANYCH
CHĘTNIE PRZEZ TURYSTÓW
Z CAŁEGO ŚWIATA.

PODRÓŻE
MAŁE I DUŻE

GDZIE WARTO POJECHAĆ
NA WAKACJE?
KAŻDY Z NAS ZASŁUŻONE PODRÓŻE
I WYJAZDY PLANUJE Z WYPRZEDZENIEM.
WYCZEKIWANY ODPOCZYNEK, REGENERACJA
CIAŁA I UMYSŁU POZWALA ODERWAĆ SIĘ OD
PRACY I PROBLEMÓW ŻYCIA CODZIENNEGO.
TO, JAKIE MIEJSCE WYBIERZEMY, ZALEŻY OD
TEGO, CO LUBIMY.

TEKST: MONIKA CZARNIK ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM

OMEGA & MORE

N

ajpopularniejsze rankingi atrakcyjnych miejsc
zagranicznych każdego roku publikuje portal Lonely
Planet. Na liście „Best in Travel” znajdziemy zarówno bliższe
nam kierunki europejskie, jak i kilka miejsc zza oceanu. Co
warto zobaczyć? Oto kilka miejsc, wybieranych chętnie przez
turystów z całego świata.

Magiczna Rumunia
Rumunia leży nad Morzem Czarnym, w południowo-wschodniej
Europie. Ten przepiękny i niedoceniany turystycznie kraj
ma do zaoferowania wiele pięknych miejsc. Najlepszym
przykładem są Wulkany Błotne we wsi Berca koło Buzau.
Substancja wydobywająca się z wulkanów jest zimna, zawarte
w niej gazy wypychają na powietrze błoto i słoną wodę. Nie
ma to nic wspólnego z kraterami lawinowymi. Ich widok
przypomina księżycowy krajobraz. Najlepiej dotrzeć tam
prze Paclele Mari, jeden z trzech terenów wulkanów błotnych,
w których możemy obserwować stożki wulkaniczne. Warto, bo
jest to spektakularny widok.
Rumunia to także zapierające dech w piersiach trasy, jak
droga Transfogarska czy Transalpina. Zaczyna się w Sebes,
a kończy w Novacy. Długość Transalpiny wynosi około 130

km. Nazywana Diabelską Ścieżką, obfituje w serpentyny i ostre
zakręty nad przepaścią. Jest to granica pomiędzy krainami
Transylwanii i Munteni. Zielone górskie zbocza, stare osady
miejskie, miasteczka z rumuńską scenerią, Przełęcz Urdele
i wąwozy Karpat Rumuńskich to tylko część niezwykłego
krajobrazu Transalpiny. Przejażdżka samochodem po stromych
krawędziach dostarcza olbrzymich emocji i niezapomnianego
zastrzyku adrenaliny.
Przemieszczając się bardziej na wschód Rumunii, zbliżamy
się do Morza Czarnego. Na uwagę zasługuje Delta Dunaju,
druga co do wielkości w Europie. Tworzy labirynt dopływów,
kanałów, jezior, bagien i trzcinowisk. Jest to teren niemal dziki,
z najmniejszą w kraju liczbą mieszkańców.

krótko po północy, na niecałe 2 godziny. Rejsy statkami zawijają do dużych
portów morskich – Oslo, Bergen, Geirangerfjord i Stavanger – które
można zwiedzić. Im bardziej na północ Norwegii tym więcej krajobrazów
i malowniczych widoków. Najbardziej popularnym fiordem norweskim
jest Nærøyfjord i Geirangerfjord. To miejsca położone wśród wysokich
gór i wodospadów. Do większości z nich prowadzą drogi lub przeprawy
promowe. Drewniane kościoły słupowe i zjawiskowe fasady, wykonane
z poczerniałego drewna, tworzą niepowtarzalny skandynawski krajobraz.
Archipelag Vega znajduje się w południowej części Norwegii, w okręgu
Nordlant. To skupisko około 6 tysięcy małych wysp, skupionych wokół
dużej wyspy Vega. Można tu spotkać największą na świecie kolonię
kormoranów. To doskonałe miejsce do wypoczynku. Piękna przyroda,
skaliste wysepki, pejzaż wiosek rybackich i wielowiekowa historia wysp
zachęca do górskich wycieczek – pieszych i rowerowych.

Norweskie Fiordy
Krajobrazy Norwegii przyciągają do niej turystów z całego świata.
„Skandynawski Raj”, jak mówi się o tym państwie, ma długą,
liczącą ponad 20 tysięcy kilometrów linię brzegową, popularną
dzięki charakterystycznym zatokom, zwanymi fiordami.
Rejsy po fiordach to najpopularniejsza atrakcja turystyczna
w tym kraju. Podczas letnich rejsów można zaobserwować „białe
noce”, kiedy słońce praktycznie nie zachodzi, a mrok pojawia się
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Włoska Toskania
Toskania to kraina leżąca w środkowych Włoszech, w Apeninach
Północnych. Region jest jednym z najpopularniejszych centrów
światowej turystyki. Dla podróżników, którzy nie potrzebują
dostępu do morza, górskie miasta Toskanii to strzał w dziesiątkę.
Na szczególną uwagę zasługuje stolica Toskanii, Florencja.
To jedno z najpiękniejszych włoskich miast. Większość
zabytków znajduje się w centrum miasta. Godna uwagi jest
katedra Santa Maria del Fiore, symbol miasta, który zachwyca
wspaniałą architekturą. Jej ciekawa kopuła z fasadą marmurową
i dzwonnica Campanile to charakterystyczne zabytki Florencji.
Warto przejść również przez najpiękniejszy most Vecchio, na
którym znajduje się skupisko sklepików z biżuterią i warsztatów
rzemieślniczych. Ulubionym miejscem mieszkańców Florencji
są Ogrody Boboli, które zawdzięczają swój urok licznym
fontannom, sztucznym grotom i antycznym posągom.
Kolejnym ciekawym miastem Toskanii jest średniowieczna
Siena. Historia miasta sięga czasów rzymskich. Najsłynniejszym
festynem, na który corocznie wybierają się turyści, jest festyn
na cześć Matki Boskiej. Odbywa się wtedy szalony wyścig
galopujących konno Włochów. Sienę wyróżnia ceglany plac
Piazza del Campo, kształtem przypominający muszlę. To
najpopularniejsze miejsce spotkań. Do Sieny prowadzą ruchome
schody, składające się z 5 poziomów. Na uwagę zasługuje
również katedra Duomo, najstarsza świątynia w mieście.
Nie każdy z nas jest jednak miłośnikiem długich podróży
zagranicznych. Setki ciekawych i intrygujących miejsc, które
warto zobaczyć w czasie wakacyjnego wypoczynku, jest w Polsce.
Do jakiego regionu Polski warto pojechać?

Polskie Mazury
Kraina tysiąca jezior. Swoje ukształtowanie Mazury zawdzięczają
ostatniemu zlodowaceniu. Sieć kanałów wodnych, łączących
liczne jeziora, to atrakcja dla rybaków i żeglarzy.
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Dlaczego warto pojechać na Mazury? To proste. Mamy tam piękne
pałace parkowo-ogrodowe, architekturę mazurskiej wsi, a przede
wszystkim jeziora. Rejs po Giżycku i Mikołajkach łączy w sobie walory
widokowe i poznawcze. Wypływając z portu w Giżycku, możemy podziwiać
jeziora: Niegocin, Boczne, Mazurski Równik, Jagodne i wieś Szymonkę ze
swoją charakterystyczną, neogotycką bryłą kościoła. Kolejne etapy rejsu to
Jezioro Szymon, Kanał Lelecki, Jezioro Tałty aż do Jeziora Mikołajskiego.
To idealne miejsce na wypoczynek dla osób, które kochają naturę
i aktywny wypoczynek.
Mikołajki to gwarne, zatłoczone miasteczko, nazywane letnią
stolicą Mazur. To miejsce dla amatorów żeglarstwa i wszelkiej maści
sportów wodnych. Warto zwiedzić zabudowę miasta, dwór w Baranowie
i sąsiednie Mrągowo.

Nadmorskie Jelitkowo
Jelitkowo to nadmorska dzielnica Gdańska. Jej nazwa wywodzi się
od właściciela i założyciela dawnej osady. Znajduje się tam jedna
z najładniejszych plaż w Gdańsku. To miejsce idealne dla ludzi ceniących
sobie ciszę i spokój. Przylegający do plaży Park Jelitkowski posiada świetne
połączenie komunikacyjne, a także ścieżki dla pieszych i rowerów.
Spacer z Jelitkowa do Sopotu trwa kilkanaście minut. Większość drogi
to deptak przystosowany zarówno dla rowerów, jak i pieszych, w otoczeniu
restauracji, barów i sklepów pamiątkowych. Oczywiście największą
atrakcją turystyczną Sopotu jest molo. Ma ponad pół kilometra długości.
Nie sposób nie przejść się ulicą Bohaterów Monte Casino, słynnym
sopockim deptakiem. Ciekawostką architektoniczną jest tamtejszy Krzywy
Domek. Z kolei ze szczytu latarni morskiej w Sopocie możemy podziwiać
wspaniały widok okolicy.

Wakacje na Roztoczu
Roztocze leży w południowo-wschodniej Polsce. Znajdują się tam
Roztoczański Park narodowy i inne liczne rezerwaty przyrodnicze. Gęste
lasy, rzadka zabudowa i liczne atrakcje turystyczne sprawiają, że region
cieszy się uznaniem wielu podróżników.
Zamość, Zwierzyniec i Krasnobród to tutejsze popularne miasteczka
wypoczynkowe. Warto udać się nad zalew w Krasnobrodzie i odwiedzić
rezerwat św. Rocha. Kalwaria Krasnobrodzka to upodobane przez wiele
osób miejsce do modlitwy i refleksji. Miasteczko Zwierzyniec to stolica
Roztoczańskiego Parku Narodowego, z rezerwatem w Bukowej Górze
i charakterystycznym kościołem na wodzie. Z kolei miastem Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO jest Zamość. Zabytkowy Ratusz otoczony
XVI-wiecznym rynkiem stanowi symbol miasta.
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