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MAMY II MIEJSCE W RANKINGU DRUKARŃ! 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, Ŝe Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. 
zajęły II miejsce w rankingu drukarń dziełowych Magazynu Literackiego 
KSIĄśKI!  
 
Jest to dla nas wielkie wyróŜnienie, zwłaszcza, Ŝe wybór dokonywany jest głosami 

Wydawców, dla których pracujemy.  

Cieszymy się, Ŝe doceniacie Państwo jakość naszych produkcji i zapewniamy, Ŝe nie 

spoczniemy na laurach. 

Będziemy się rozwijać i robić wszystko, by przyszłe nasze produkcje spełniały wszystkie 

Wasze oczekiwania.  

        
Z powaŜaniem 

Piotr Krzysztof Ciosk 
Prezes Zarządu 

Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A. 
 

Nowe inwestycje 

 

Obwoluty zakładane szybko i sprawnie 
 

Dbając o jakość naszych usług 

poszerzyliśmy park maszynowy 

introligatorni o maszynę do zakładania 

obwolut Kolbus SU 651. 
 

Dzięki tej unikatowej maszynie jesteśmy w 

stanie zakładać obwoluty automatycznie.  

Daje to nam moŜliwość przyspieszenia procesu 

produkcji ksiąŜek z obwolutą oraz zapewnia 

wystandaryzowaną jakość zakładania obwolut.   

W ciągu minuty Kolbus SU 651 wykonuje 65 

cykli, obwoluty zakładane są szybko i sprawnie 

niezaleŜnie od formatu ksiąŜki. 
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Lepsza organizacja pracy 

 

Metoda 5 S jako sposób na 
ustanowienie i utrzymanie wysokiej 
jakości pracy w Olsztyńskich 
Zakładach Graficznych S.A. 
 

Postanowiliśmy zadbać o jeszcze lepszą 

organizację pracy, by stworzyć środowisko 

sprzyjające produkcji oraz działaniom 

rozwojowym. - Dbając o efektywność 

naszego przedsiębiorstwa będziemy mogli 

podwyŜszyć jakość oferowanych przez nas 

usług – mówi Piotr Ciosk, prezes Zarządu. 

 

Praktyki 5 S są jedną z podstaw w tworzeniu 

środowiska przyjaznego działaniom 

projakościowym i innowacyjnym. Działanie 

skupia się na tworzeniu uporządkowanego i 

zorganizowanego miejsca pracy, ale nie tylko. 

Chodzi takŜe o podniesienie jakości 

produktów oraz zwiększenie efektywności 

wykonywanej pracy. Dbałość o porządek i 

skrzętne gospodarowanie to motyw 

przewodni działania. 

 

Metoda obejmuje 5 etapów, począwszy od 

uporządkowanie miejsca pracy a na 

samodyscyplinie pracowników skończywszy. 

Jest to działanie złoŜone i wymagające czasu, 

ale przynoszące spore efekty. 

- Jeśli myślimy o dobrym i efektywnym 

zakładzie pracy musimy rozwijać oraz 

doskonalić swoje miejsce pracy, nie tylko 

inwestując w maszyny – dodaje Piotr Ciosk.  

 

 

 

Wizyta wydawcy w OZGraf 

 

śeby lepiej pracować trzeba się lepiej 
poznać 
 

W czerwcu gościliśmy u siebie zespół 

Wydawnictwa Marginesy.  

Dla obu stron było to nowe doświadczenie. 

Pracownicy OZGraf poznali tajniki pracy 

zespołu wydawniczego, natomiast redakcja 

Marginesów mogła zobaczyć, jaką drogę 

pokonuje ksiąŜka, która jest efektem 

końcowym pracy wydawcy oraz drukarni. 

 

Zachęcamy wszystkich wydawców do takiej 

wymiany doświadczeń. 

 

 
 

Targi KsiąŜki we Frankfurcie 

 

Jak co roku, podczas Targów KsiąŜki we 
Frankfurcie, prezentowaliśmy swoje 
produkcje i usługi na stoisku Polskiego 
Instytutu KsiąŜki. 
 
 

W Targach brało 

udział ponad 

siedem tysięcy 

wystawców.  

Tegorocznym 

gościem 

honorowym była  

Indonezja.  

Z okazji Targów 

odbyło się ponad 4 

tysiące spotkań i 

dyskusji 

publicznych. 

Zapraszamy do 
odwiedzenia 

naszego stoiska za 
rok! 

OZGraf w liczbach 

345 – tyle kilometrów tasiemek do 
ksiąŜek załoŜyliśmy od początku roku. 

17 250 – tyle kilogramów farb 
zuŜyliśmy do druku od początku roku. 
 

42 205 – tyle metrów kwadratowych 
płyt naświetliło nasze studio CTP od początku 

roku. 

 


