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Egzemplarz bezpłatny

Wydanie B
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Rawa Mazowiecka

Piotrków Trybunalski

Latanie jest naszą pasją
W tym roku przypada setna rocznica piotrkowskiego lotnictwa. O przygotowaniach do tego święta, a także o codziennej pracy Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej rozmawialiśmy z Jarosławem Cempel, dyrektorem
AZP. W naszej rozmowie uczestniczył również szef wyszkolenia – Stanisław Ziębiec. Szerzej na str. 8.

Będziemy
przytulać zalew

Rawa Mazowiecka jest finalistą konkursu na najmilsze miasto w Polsce. Od soboty 8 czerwca już
głosujemy codziennie na Rawę na www.fioletowastrona.pl. W ramach tego konkursu w piątek 14
czerwca rawianie planują podjąć próbę objęcia zalewu Tatar rękoma mieszkańców. Szerzej na str. 2.

Bełchatów

Chciał
przekupić policjanta
Obywatel Niemiec, który chcąc uniknąć mandatu
za naruszenie przepisów drogowych chciał przekupić policjanta, trafił do aresztu. Szerzej na str. 14.

Tomaszów Mazowiecki
Piotrków Trybunalski

Zlikwidowana
Tylko dobre re:akcje kontrabanda
Bełchatów

Nagrodzono
najpiękniejszą elewację

Tomaszowscy policjanci ujawnili w jednym z garaży ponad 14 400 sztuk papierosów bez polskich
znaków skarbowych. Straty na jakie został narażony Skarb Państwa oszacowano na około 10 tysięcy
złotych.
Szerzej na str. 14.

Znamy już wyniki konkursu na najpiękniejszą elewację w Piotrkowie, czyli „Nowa Elewacja 2012”.
Pierwsze miejsce i 20 tys. zł zdobył Leszek Tuta,
właściciel odnowionej kamienicy przy pl. Czarnieckiego 2.
Szerzej na str. 2.
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Szukasz magazynu?
Hali produkcyjnej? W
A może lokalu użytkowego?
Wynajmij nieruchomość:
Bełchatów jako paliwowo-energetyczna stolica Polski oraz ośrodek gospodarczy o atrakcyjnej ofercie inwestycyjnej, dzięki nowemu logotypowi będzie promować się również jako miasto ekologiczne, odpowiadające
na potrzeby mieszkańców, turystów i inwestorów. Str. 4.

W

Bądź na bieżąco! Czytaj on-line:

www.gazeta-wiesci.pl

1. Powierzchnie magazynowo-biurowe
w Piotrkowie Trybunalskim:
W
- magazyny 2.500 m2, (możliwość dowolnego podziału)
- biura 300 m2, (od 15 m2)
Wynajem: od 4 zł/m2
- plac 3.000 m2
2. Kamienica w Brzezinach:
- 3 piętra + użytkowe poddasze,
Wynajem: od 15 zł/m2
- 600 m2,
- przy głównej ulicy handlowej miasta

lub kup nieruchomość


  

Kontakt: 502 814 323
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Rawa Mazowiecka

Piotrków Trybunalski

Będziemy przytulać zalew
Nagrodzono
najpiękniejszą elewację
Rawa Mazowiecka jest finalistą konkursu na najmilsze miasto w Polsce. Od
soboty 8 czerwca już głosujemy codziennie na Rawę na www.fioletowastrona.pl. W ramach tego konkursu w piątek 14 czerwca rawianie planują podjąć
próbę objęcia zalewu Tatar rękoma mieszkańców.

Znamy już wyniki konkursu na najpiękniejszą elewację w Piotrkowie, czyli
„Nowa Elewacja 2012”. Pierwsze miejsce i 20 tys. zł zdobył Leszek Tuta, właściciel odnowionej kamienicy przy pl. Czarnieckiego 2.

Na zdjęciu Prezydent Piotrkowa Tryb. i laureaci konkursu na tle najładniejszej kamienicy.

Była to już piąta edycja
tego konkursu. W tym roku
zgłoszono siedem wniosków. Komisja konkursowa
przyznała pięć nagród pieniężnych i dwa wyróżnienia.
- Kwoty wydane na remonty są o wiele większe
niż przyznane nagrody,
dlatego konkurs jest formą uhonorowania i uznania dla kamieniczników
za wniesiony trud i wysiłek – podkreślał podczas
wręczania nagród Krzysztof Chojniak, Prezydent
Piotrkowa Trybunalskiego.
Za najpiękniej odnowioną
elewację komisja uznała fasadę kamienicy przy placu
Stefana Czarnieckiego 2. W
nagrodę właściciel nieruchomości otrzymał 20 tys. zł.
– Tę kamienicę kupiłem
w 1998 czy 1999 r., a sam
remont robiłem kilkanaście lat – mówi laureat Leszek Tuta. - Za pieniądze,
które włożyłem w remont
kamienicy można by postawić kilka domów – mówi z
uśmiechem. Była to bardzo
kosztowna inwestycja – dodaje laureat. Naszej gazecie
pan Tuta zdradził, że pieniądze z nagrody zamierza
zainwestować w remont
wnętrza kamienicy.
Drugą nagrodę i 18. tys.
zł przyznano wspólnocie
mieszkaniowej, która w
ubiegłym roku odnowiła elewację swojej kamienicy przy
ul. Wojska Polskiego 63.
Trzecie miejsce i 15 tys.

zł przypadło właścicielowi
kamienicy przy ul. Rycerskiej 9.
Czwarte miejsce i 12 tys.
zł przyznano właścicielowi
budynku przy ul. Narutowicza 39.
Za piątą najładniej odnowioną elewację komisja uznała mury budynku przy ul. Owocowej
12. Nagroda to 10 tys. zł.
Wyróżnienie i dyplomy

otrzymały pozostałe zgłoszone do konkursu budynki: przy al. 3-go Maja 36/38
oraz kościół Panien Dominikanek przy ul. Rycerskiej 3.
Obecnie trwa już kolejna, szósta edycja konkursu.
Do końca lutego 2014 roku
można zgłaszać kamienice,
których remont zakończy
się najpóźniej do 31 grudnia
2013 roku.
JP

A będzie to rzecz niebywała, ponieważ zalew
Tatar to ponad 50 hektarowa powierzchnia wody, a
trakt pieszo-rowerowy, który będzie wyznaczał ramy
tego przedsięwzięcia liczy
ok. 3,5 km. Taka próba to
konieczność uczestnictwa
około 4 tysięcy mieszkańców miasta.
Organizatorzy zapraszają wszystkich do uczestnictwa w tak wyjątkowym
wydarzeniu. Wierzą, że
akcja zakończy się sukcesem. Warunkiem, jest zaangażowanie i włączenie się
wszystkich rawian.
Zbiórka nad zalewem
Tatar przy wiewiórce w piątek 14 czerwca o godz. 9.45.
Czy ten wyczyn rawianom
się powiedzie? Próby tak
spektakularnego przedsięwzięcia będzie można zobaczyć w internecie na fioletowej stronie.
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METALBUD HURTOWNIA
okna drzwi
okucia
NAJWIĘKSZY WYBÓR W REGIONIE!
ul. Karolinowska, tel. 604 555 905 Piotrków Trybunalski
ul. Łódzka-Gęsia 1b, tel. 44 732 63 84

REKLAMA

Salon Meblowy
"DEKORATOR"
OFERUJE:
meble
renomowanych
producentów
krajowych
i zagranicznych

tel. 44 616 37 29
Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 221

www.gazeta-wiesci.pl
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Angielski z Londynu w zasięgu ręki
- Excuse me, do you
speak English?
- Yes, I do.
- Where is the station?
- … yyyyyy
To nie jest scenka z
gimnazjalnego testu, ale
typowa odpowiedź większości Polaków. Znajomość języka angielskiego deklaruje ponad 80%
naszego
społeczeństwa,
jednak niewielu z nas tak
naprawdę potrafi porozumiewać się tym językiem
w życiu codziennym. Właśnie z myślą o tych osobach, które chcą nauczyć
się mówić swobodnie po
angielsku, powstała nowa
szkoła językowa w Piotrkowie Trybunalskim. Jest
to jedyna taka szkoła w
regionie.
Obecnie dzieci uczą się
języka angielskiego już od
przedszkola. Niestety, na-

wet wieloletnia nauka, która
średnio trwa 15 lat, skutkuje
dobrą znajomością gramatyki i języka teoretycznego,
ale nie znajomością języka
praktycznego. Najczęściej
boimy się tego, że nasza
wiedza językowa jest niekompletna pod względem
wymowy czy użytego słownictwa, co blokuje swobodną komunikację. Młodzież
po wielu latach nauki angielskiego, będąc na wakacjach
w kraju anglojęzycznym nie
potrafi szybko i swobodnie
rozmawiać w codziennych
sytuacjach, np. zamówić
lody. Ludzie dorośli wyjeżdżając do pracy za granicę,
także mają duży problem
z komunikacją. I nie są to
odosobnione przypadki. Polacy, pomimo znajomości
słownictwa i struktur gramatycznych mają barierę
mówienia w języku obcym.
Jeśli ciebie lub twoje dziecko

dotyczy również ten problem
i masz już dosyć wydawania
pieniędzy na kursy, które nie
przynoszą zadowalających
efektów, ta szkoła jest właśnie dla ciebie!
Dzięki nowej metodzie,
nie musisz wyjeżdżać do
obcego kraju, żeby mieć
kontakt z native speaker'em,
czyli nauczycielem, dla którego język angielski jest językiem ojczystym. Zajęcia
będą odbywać się on- line w
kilkuosobowych grupach w
multimedialnej sali, wyposażonej w projektor. Dzięki
temu, będziesz miał wrażenie, że lektor jest tuż obok
ciebie. To nie jest kurs ze
słuchawkami i komputerem,
gdzie czujesz się niekomfortowo niczym w laboratorium
językowym. Zajęcia będą
prowadzili
doświadczeni
i certyfikowani lektorzy.
Dzięki tej metodzie już po
kilku miesiącach pokonasz

blokadę mówienia, a po roku
możesz nawet swobodnie
rozmawiać po angielsku.
W Polsce zajęcia on-line są
wciąż innowacyjną metodą,
w Anglii bardzo już popularną i skuteczną. Większość anglistów uczących
w Polsce ma do czynienia z
podręcznikową wersją danego języka, która niestety
ma niewiele wspólnego z
„prawdziwym” językiem,
używanym na ulicach danego kraju. Poprzez kontakt z
native speaker'em będziesz
miał okazję poznać język takim, jakim jest on naprawdę,
w codziennym życiu. Native
speaker skoryguje nasze błędy, czy to w gramatyce czy
w samej wymowie. Jeśli np.
planujesz podróż do kraju
anglojęzycznego i zależy ci
na zrozumieniu i byciu rozumianym, ten kurs jest idealną opcją dla Ciebie! Kurs
skierowany jest zarówno

do dzieci, jak i do osób
dorosłych. O zakwalifikowaniu uczestnika do danej
grupy, będzie decydował
test diagnozujący. Kurs ma
doskonalić dwie umiejętności - słuchanie (listening i
mówienie (speaking), które są na każdym tradycyjnym kursie czy to w szkole
państwowej czy prywatnej
niestety zaniedbywane. Ponadto poprzez mówienie,
kursanci
automatycznie
opanowują również struktury gramatyczne.
Native speaker przed
rozpoczęciem kursu oraz
raz na kwartał będzie w
Polsce, by spotkać się z
kursantami. Istnieje możliwość tworzenia grup z osób
znających się, co ma istotne znaczenie szczególnie
w przypadku dzieci, które
wśród swoich przyjaciół
czują się swobodniej. Niewątpliwą zaletą jest rów-

nież bardzo przystępna
cena kursu. Dzięki multimedialnemu rozwiązaniu,
cena lekcji z lektorem jest
dużo niższa niż w tradycyjnych szkołach językowych.
Metoda ta cieszy się ogromnym
zainteresowaniem,
zwłaszcza w przypadku
dzieci, które z reguły niechętnie uczą się języka. To
nie jest typowa szkoła, tutaj
dzieci nie przychodzą na
lekcje, tylko na spotkanie
z przyjacielem z Anglii, by
z nim porozmawiać. Dzięki przyjaznej atmosferze,
szybciej się uczą i skutecznie przyswajają wiedzę.
Kursy rozpoczną się na
przełomie września i października w Piotrkowie
Tryb. Więcej informacji
pod nr tel. 606 27 44 33 lub
drogą e-mailową katarzyna.krawczyk@cande.pl
Nie zwlekaj. Przełam
się i mów po angielsku! PJ

Praca sezonowa na wyjeździe
Przed nami okres wzmożonych wyjazdów zagranicznych do pracy sezonowej. Podjęcie tam pracy, pomimo jej atrakcyjności, wiąże się często z wieloma
czynnikami ryzyka.
Ministerstwo Pracy i kie honoraria. Często jest to
- uważne zapoznawanie
Polityki Społecznej opra- tylko fikcja.
się z ogłoszeniami,
cowało specjalny poradnik
Dlatego, żeby uniknąć
- sprawdzanie warundla wyjeżdżających z kraju, takich sytuacji, należy w ków zatrudnienia,
którzy korzystają z usług pierwszej kolejności za- szczegółowe zapoznapublicznego lub niepublicz- poznać się szczegółowo z nie się z umową,
nego pośrednictwa pracy poradnikiem „Co trzeba
- sprawdzenie firmy pooraz systemu EURES.
wiedzieć, aby bezpiecznie średniczącej w znalezieniu
Z usług niepublicz- wyjechać do pracy za grani- pracy oraz samego praconych agencji zatrudnienia cę?”. Każdy zainteresowany dawcy.
w zakresie podejmowania może zapoznać się z regulapracy za granicą, zgodnie cjami prawnymi i zasadami
Poza tym poradnik zaz danymi MPiPS, korzy- obowiązującymi przy ubie- wiera między innymi:
sta rocznie ok. 100 tysięcy ganiu się o pracę za granicą.
- wykaz agencji zatrudosób. Jednak istnieją także W poradniku zawarte są nienia działających legalnielegalni pośrednicy pra- również bezpieczne sposo- nie,
cy. Wykorzystują oni naiw- by poszukiwania zatrudnie- za co agencje zatrudność przeważnie młodych, nia.
nienia mogą, a za co nie
niedoświadczonych ludzi,
Do najważniejszych za- mogą pobierać opłaty z typobierając za załatwienie dań poszukującego pracę tułu świadczonego pośreddobrze płatnej pracy, wyso- należy:
nictwa pracy,

- co zrobić, gdy okaże
się, że warunki pracy czy
płacy nie odpowiadają zapisanym w umowie kierującej
do pracy za granicą, zawieranej z agencją zatrudnienia
lub umowie o pracę zawieranej z pracodawcą,
- kogo informować w
przypadku nielegalnej działalności agencji zatrudnienia,
- jak zabezpieczyć się
przed nielegalnymi pośrednikami pracy,
- jak postępować w trakcie pobytu za granicą w
przypadku zajścia nieprzewidzianych okoliczności,
- co to jest Europejska
Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
Poradnik „Co trzeba
wiedzieć, aby bezpiecznie

wyjechać do pracy za granicę?” jest dostępny na stronie
internetowej Ministerstwa

Pracy i Polityki Społecznej.
MAT
Na podst. MPiPS
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Bełchatów

Tylko dobre re:akcje

Bełchatów jako paliwowo-energetyczna stolica Polski oraz ośrodek
gospodarczy o atrakcyjnej ofercie inwestycyjnej,
dzięki nowemu logotypowi będzie promować się
również jako miasto ekologiczne, odpowiadające
na potrzeby mieszkańców,
turystów i inwestorów.
W nowym logotypie występuje symbol włączenia
urządzenia, zachęcający do
włączenia się i skorzystania z
oferty miasta. Kolejną jego częścią jest zielony liść, ukazujący

REKLAMA

REKLAMA

Bełchatów jako miasto pełne
terenów zielonych i dbające o
środowisko naturalne. Całość
tworzy jabłko, nawiązując w
ten sposób do herbu Bełchatowa. Logotyp podkreśla potencjał gospodarczy miasta, a
to dzięki zastosowaniu koloru
pomarańczowego, kojarzonego
z elektrownią, PGE oraz koloru brunatnego związanego z
węglem brunatnym. Nowy logotyp Bełchatowa ukazuje i komunikuje najważniejsze atuty
miasta, czyli dynamizm, innowacyjność, rozwój i aktywność
mieszkańców.

Logotyp
uzupełnia
nowe hasło reklamowe:
„Bełchatów - tylko dobre
re:akcje”.
- Przedrostek „re” stosowany z dwukropkiem jest
symbolem społeczeństwa
informacyjnego. Przedrostek ten pojawia się w korespondencji e-mailowej, w
momencie kiedy odpowiadamy na wiadomość wcześniej przez nas otrzymaną.
My jako Bełchatów odpowiadamy i chcemy odpowiadać nadal na potrzeby
mieszkańców, na potrzeby

www.gazeta-wiesci.pl

turystów i przedsiębiorców
– tłumaczy Ewelina Otręba,
koordynator zespołu. Słowo
„akcja” symbolizować ma
zaś wszelką aktywność Bełchatowa w różnych formach
funkcjonowania
miasta.
„Reakcja” podkreślać ma
z kolei dynamizm, sprawność i efektywność miasta.
- Jestem przekonany, że
nowy wizerunek Miasta
jest nowoczesnym wyjściem na zewnątrz z nowoczesną i dynamiczną ofertą.
Jednocześnie nawiązuje do
wszystkich ważnych elementów naszego Miasta
- energetyki, górnictwa odkrywkowego, historii Bełchatowa i jego herbu - mówi
prezydent Marek Chrzanowski.
Wprowadzane
zmiany są efektem prac nad realizowanym przez miasto
projektem pn. „Opracowanie Strategii Marki Miasta
Bełchatowa związanej z
województwem łódzkim”.
Przedsięwzięcie
współfinansowane jest w 85%
przez Unię Europejską ze
środków
Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
KK

Na przełaj przez paranoję
Disco polo dla inteligenta
Żaden tzw. inteligent, czy chociażby aspirujący
do tego tytułu nie przyzna się, że słucha
muzyki disco polo. Słuchanie disco polo jest
obciachowe, a podrygujące w rytm „Majteczek w
kropeczki” panienki to pozbawione gustu gąski.
Jak się to więc dzieje, że płyty z muzyką disco
polo sprzedają się jak świeże bułeczki a zespoły
wykonujące tę muzykę mogą pochwalić się kolekcją złotych i platynowych płyt o jakiej wielu
„poważnych” muzyków może tylko marzyć?
Na pierwszy rzut oka
mogłoby się wydawać,
że skoro inteligenci przechodzą z obrzydzeniem
obok płyt z muzyką disco
polo a mimo to muzyka
ta cieszy się tak wielką
popularnością, owych inteligentów jest w naszym
kraju bardzo mało. Tak
źle jednak nie jest. Inteligentów ci u nas dostatek.
Są oni jednak nie tylko
inteligentni ale i sprytni.
Inteligent potrafi (bo jest
inteligentny) rzeczowo i
bardzo pomysłowo (bo
jest sprytny) uzasadnić
dlaczego słucha disco
polo a jednocześnie unika
obciachu.
Rozwiązaniem, jakie
znalazł inteligent, jest
zespół Bracia Figo Fagot,
którego członkowie mówią wprost i głośno, że
ich muzyka nie jest wielką sztuką. Pomimo tej
jednoznacznej deklaracji
muzyków, ich koncerty
zapełniają
największe
kluby w Polsce rzesze inteligentów.
Piosenki Braci Figo
Fagot mają być (podobno)
żartem i czymś w rodzaju
pastiszu. Prześmiewczą,
miejską odpowiedzią na
szlagiery disco polo rodem z wiejskich dyskotek. Dzięki temu studenci i młodzi pracownicy
wszelkiej maści korporacji nie muszą obawiać
się obciachu słuchając i
świetnie się bawiąc przy
piosenkach Braci Figo Fagot. W przekonaniu tym
utwierdzają ich niektórzy
dziennikarze muzyczni.
A ostatnio nawet w obronie języka i stylu zespołu
głos zabrał pewien polityk i dziennikarz w jednym. Na nazwisko jego
spuszczę dyskretnie zasłonę milczenia.
Zespół święcił ostat-

nio tryumfy na Juwenaliach w Poznaniu i
Piotrkowie Tryb., co
oczywiście świadczy o
jego dużej popularności
wśród tamtejszych żaków.
Bracia Figo Fagot
śpiewają:
„Wóda zryje banię
Uderzymy w taniec
Potem do kabiny
Takie życie świni”.
Jest to jeden z łagodniejszych tekstów zespołu.
Gdyby ktoś przypuszczał, że chodzi tu o
dostarczycielkę schabowego, golonki i szynki, to
śpieszę wyprowadzić go
z błędu. Świniami Bracia Figo Fagot nazywają
dziewczyny. W tym również studentki, które to w
czasie Juwenaliów szalały
z zachwytu przed estradą,
na której występowali ich
idole, śpiewając np. taki
tekst:
„Litr zrobiony kurwa
mać, teraz komu by wjebać;
Dawaj Fagot pod remizę, nabijemy komuś
pizdę;
Dobra Figo luz pomału, pizdy szukaj na portalu;
Zobacz tu za stówkę
średnia, czy dojeżdża?
Tak dojeżdża!”
Na temat poziomu
muzycznego artystycznych produkcji artystów z
zespołu Bracia Figo Fagot
nie będę się wypowiadać.
Poziom tekstów oceń sam
Drogi Czytelniku.
Pewnie zostanie to
przez inteligentów uznane za obciach, ale gdybym miał do wyboru
inteligentny występ Braci Figo Fagot i obciachowych Boysów czy Bayer
Full, zdecydowanie wybrałbym tę drugą opcję.
Zbigniew Wąsik
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Polsce potrzebna
Wadium
- zmora przedsiębiorców jest promocja
Konieczne jest jak najszybsze uregulowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących zatrzymywania wadium przez zamawiających.
Proceder finansowania usług, dostaw czy prac zlecanych przez instytucje w
drodze przetargów publicznych – z wadiów zatrzymanych wykonawcom na
skutek mało znaczących uchybień proceduralnych szkodzi małym i średnim
firmom – uważają przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca, który za- daje gwarancję, że przystę- uchybienie wykonawcy nie
mierza przystąpić do więk- pujące do przetargu przed- wynika z jego niedbalstwa.
szego przetargu publicznego siębiorstwa są rzeczywiście Urząd Zamówień Publiczzobowiązany jest do wpła- zainteresowane zawarciem nych dostrzegł problem
cenia wadium, czyli pewnej, umowy i wykonaniem pro- zatrzymywania wadium i
określonej przez zlecenio- jektu.
zaproponował odformalizodawcę, sumy zabezpieczaWątpliwości pojawiają się wanie postępowania. Takie
jącej zawarcie umowy. To w chwili, kiedy zamawiający rozwiązanie
zakładałoby,
warunek słuszny i potrzebny, wzywa firmę do uzupełnie- że wadium straci tylko ten
bowiem ogranicza zacho- nia dokumentów. Gdy firma wykonawca, którego oferwania nieetyczne i korupcję ich nie uzupełni, zamawiają- ta będzie najkorzystniejsza,
wśród potencjalnych wyko- cy bardzo często zatrzymują a który nie złoży kompletu
nawców, a zamawiającemu wpłacone wadium, chociaż wymaganych dokumentów.
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Procedura deregulacji niestety nie będzie obowiązkowa.
Instytucje zamawiające zatem nie będą zobowiązane do
korzystania z odformalizowania postępowania i w konsekwencji nic się nie zmieni.
Jak zauważa Marek Kowalski, prezes Polskiej Izby
Gospodarczej Czystości, niedopuszczalna powinna być
sytuacja, w której to strach
i wygoda urzędników dyktują warunki rozstrzygania
przetargów.
Wykonawca
nie powinien tracić dużych
pieniędzy – wadium może
bowiem osiągnąć sumę nawet do 3 proc. wartości zamówienia – tylko dlatego,
że nie dostarczył na
czas
brakujących
dokumentów lub co
gorsza zamawiający
uznał, że uzupełniona
dokumentacja jest niewystarczająca. Szczególnie kuriozalne są
przypadki, w których
na niewspółmierne do
uchybień konsekwencje finansowe narażone są spółki oferujące
usługę, dostawę czy
realizację prac na warunkach i w cenie wykluczającej możliwość
zdobycia zamówienia
publicznego.
Obecne, nieprecyzyjne brzmienie artykułu dostrzega także
Sąd Najwyższy, który
uznał, że „interpretowanie omawianego
przepisu w sposób pozwalający na zatrzymywanie wadium w
każdej sytuacji stwarza pole do nadużyć
ze strony zamawiających”. Wyrok Sądu
Najwyższego może
mieć wpływ na postępowanie urzędników,
którzy zdecydowanie
nadużywają tego przepisu. Niemniej jednak
żadna wykładnia nie
zastąpi dobrego prawa. Dlatego organizacje przedsiębiorców
opowiadają się za
usunięciem lub co najmniej złagodzeniem
kont r owe r s y jnego
przepisu.
ZBW

Mimo wielu prób nie udało się jeszcze stworzyć
spójnej koncepcji marketingu Polski, który powinien być przystosowany do wyzwań dzisiejszego
świata. W opinii Krajowej Izby Gospodarczej Polska potrzebuje marki, aby na trwale wejść do grona krajów bogatych, dumnych i pewnych siebie.
Strategia promocji gospodarczej powinna być kręgosłupem strategii promocji kraju.
Niestety, ostatnie doniesienia prasowe wskazujące
na wolę wycofania się Polski z udziału w wystawie
światowej w 2015 roku,
która odbędzie się w Mediolanie pokazują, iż takiej
strategii nie ma.
Nie możemy pozwolić
sobie na pokazanie słabości naszej promocji, nie jest
również prawdą, iż polskie
przedsiębiorstwa nie potrzebują działań wspierających
ich umiędzynarodowienie
właśnie w formie udziału
w wystawach promujących
Polskę jako markę. Mocna
marka narodowa, czyli dobra reputacja i wyrazisty,
pozytywny wizerunek, ułatwia istnienie kraju na każdym poziomie i w każdym
wymiarze. Wszystko jest
wtedy łatwiejsze i prostsze.
W ocenie Krajowej Izby
Gospodarczej udział Polski w Expo w Mediolanie,
którego głównym tematem
ma być problematyka zaopatrzenia Ziemi w pożywienie oraz energię, jest
szczególnie istotny z uwagi
na problemy wizerunkowe
związane z jakością eksportowanych polskich produktów
rolno-spożywczych.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż właśnie eksport
żywności jest głównym
z filarów naszej wymiany handlowej. Za bardzo
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ważne uznać należy więc
kreowanie
pozytywnego
postrzegania polskich produktów spożywczych jako
wysokojakościowych, zdrowych i smacznych.
Mocna marka narodowa, jak pokazują doświadczenia innych krajów, choćby Korei, wybitnie podnosi
konkurencyjność całej gospodarki zwłaszcza sektora
MSP.
Zdaniem KIG wdrożenie spójnej koncepcji marketingu Polski nie będzie
możliwe bez udziału i pomocy Ministra Gospodarki,
które powinno być głównym promotorem i rzecznikiem budowania strategii
Tożsamości Konkurencyjnej Polski (marka kraju,
reputacja kraju, wizerunek
marki kraju).
Przedsiębiorcy zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej apelują o ponowną
analizę zasadności udziału
Polski w EXPO 2015, gdyż
to właśnie tego typu wydarzenia w sposób faktyczny
wspierają udział polskich
firm na światowym rynku,
a właśnie eksport jest jednym z głównych motorów
naszej gospodarki i należy
podejmować wszelkie możliwe działania mające na
celu jego zwiększenie.
ZBW
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Kamieńsk bez azbestu

W Kamieńsku (powiat radomszczański) trwa nabór wniosków o sfinansowanie usuwania oraz
unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
W Polsce od kilkunastu
lat obowiązuje ustawa o
zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
Mimo tego na wielu budynkach wciąż można zobaczyć płyty eternitowe. Zakaz wprowadzania azbestu
i wyrobów zawierających
azbest, produkcja wyrobów
zawierających azbest oraz
obrót azbestem i wyrobami
go zawierającymi obowiązuje w Polsce od 1997 roku.
Wiele osób prywatnych jak
i zarządców budowli nie
zdaje sobie jednak sprawy
z zagrożeń, jakie wynikają z użytkowania takich
obiektów. W Polsce płyty
eternitowe, najbardziej po-
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pularne wyroby zawierające azbest, które używane są
do krycia dachów zaczęto
powszechnie stosować w
latach 70-tych. Eternit to
materiał ogniotrwały, odporny na warunki atmosferyczne oraz działanie wody,
a jednocześnie wytrzymały mechanicznie. Był
również relatywnie lekki
i dość tani. Ze względu na
udowodnioną szkodliwość
włókien azbestu stosowanie
eternitu zostało zakazane
w większości państw na
świecie, a istniejące pokrycia eternitowe są usuwane.
Demontażem
elementów
z eternitu powinny zajmować się specjalistyczne fir-

my stosujące odpowiednie
bezpieczne
technologie,
które nie szkodzą ludziom
w trakcie wykonywania
prac i nie skażają dodatkowo otoczenia. Zdemontowane elementy eternitowe
muszą być, jako materiał
niebezpieczny, składowany
w odpowiednich miejscach.
Obecnie, produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem
i wyrobami zawierającymi
azbest są zakazane pod karą
grzywny, ograniczenia lub
pozbawienia wolności do
5 lat. Zdając sobie sprawę
ze szkodliwości wyrobów
zawierających azbest władze Kamieńska wychodzą
naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców. Gmina planuje pozyskać środki na
dofinansowanie usuwania
oraz unieszkodliwiania od-

padów zawierających azbest
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Gmina Kamieńsk sfinansuje w całości koszty związane z usuwaniem czyli
odpowiednie zapakowanie i
oznakowanie odpadu, transport i przekazanie odpadów
do unieszkodliwienia na
odpowiednie składowisko
odpadów niebezpiecznych
oraz unieszkodliwieniem
odpadów
zawierających
azbest pochodzących z
demontażu pokryć dachowych, elementów elewacji
lub składowanych na terenie nieruchomości. Wnioski
należy złożyć w Urzędzie
Miejskim w Kamieńsku
w terminie do 28 czerwca
2013r.
IK
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PKB lekko w górę Własne „M” dla młodych
GUS poinformował, że w I kwartale br. PKB wzrósł o 0,5 proc. To więcej niż
wskazywały pierwsze szacunki.
Jednak gdyby nie niższy
import i ciągle rosnący eksport, mielibyśmy do czynienia, ze spadkiem wzrostu
gospodarczego. Nie widać
bowiem ożywienia w inwestycjach (spadły o 2 proc.,
chociaż to i tak lepiej niż
w IV kwartale 2012 roku,
kiedy były niższe o ponad 4 proc.), a konsumpcja
prywatna jest w stagnacji.
Wyraźnym sygnałem, że
nie należy spodziewać się

wyraźnej poprawy w kolejnych miesiącach jest to,
że czwarty kwartał z rzędu
przedsiębiorstwa
ograniczają zapasy. Spadek zapasów był w pierwszym kwartale 2013 r. większy niż w
czwartym kwartale 2012 r.
W drugim kwartale gospodarka zapewne nieco
przyspieszy, ale będzie to
raczej delikatne odbicie,
chyba że nastąpi znacząca
poprawa sytuacji gospo-

darczej w strefie euro, na
to się jednak nie zanosi. Na
ożywienie w konsumpcji i
inwestycjach musimy więc
trochę poczekać. Motorem
napędowym gospodarki pozostanie nadal eksport netto. Czeka nas więc kolejny
kwartał niewielkiego wzrostu PKB. To efekt niekorzystnej struktury wzrostu
gospodarki i bardzo słabego
popytu wewnętrznego.
ZBW

Stopy procentowe w dół
Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt
proc. Podstawowa stopa będzie wynosić 2,75 proc.
W obecnej sytuacji gospodarczej niezbędne są
zdecydowane działania Rady
Polityki Pieniężnej. Z punktu
widzenia wzrostu gospodarki
dobrze byłoby, aby RPP obniżyła stopy procentowe o 50
pkt. bazowych. Niższe cięcie
stóp w czerwcu oznacza, że

nia inflacyjne, utrzymuje się trudna sytuacja na
rynku pracy. Produkcja
sprzedana przemysłu ciągle spada. Wzrost spożycia
indywidualnego jest bardzo
słaby. Przedsiębiorstwa nadal zmniejszają zapasy –
tak wyrobów gotowych, jak

PKB. Właśnie od drugiego
kwartału 2012 r. ograniczanie zapasów przez przedsiębiorstwa zmniejsza dynamikę PKB. Potwierdziły to
także dane GUS dotyczące
PKB w pierwszym kwartale br. Wszystko wskazuje na
to, że i w drugim kwartale

w kolejnych miesiącach możemy się spodziewać poluzowania polityki pieniężnej o
kolejne 25 pkt bazowych.
Tym bardziej, że spada
inflacja, maleją oczekiwa-

i pozycji zakupowych. To
sytuacja charakterystyczna
dla osłabienia gospodarczego. Trwa ona od drugiego
kwartału 2012 r. i ma negatywny wpływ na wzrost

kurczące się zapasy będą
miały negatywny wpływ na
wzrost PKB. W tej sytuacji
RPP tnie stopy, bo chce pomóc słabnącej gospodarce.
ZBW

Klauzulą w podatnika
W
opublikowanych
przez Ministerstwo Finansów założeniach do
nowelizacji ordynacji podatkowej znalazła się propozycja
wprowadzenia
ogólnej klauzuli przeciwko
unikaniu opodatkowania.
Zapis ten uprawniałby organy administracji podatkowej do kwestionowania
czynności prawnych (np.
zawieranych transakcji) podejmowanych przez podat-

ników, jeśli fiskus stwierdziłby, że dane działania
zostały zrealizowane w
sposób sztuczny, a ich jedynym lub najważniejszym
celem jest uzyskanie korzyści podatkowej.
Przedsiębiorcy
uważają, że sama idea ogólnej
klauzuli obejścia prawa
podatkowego jako sposobu
na uszczelnienie systemu
podatkowego, a także instrumentu zapewniającego

uczciwą konkurencję pomiędzy podatnikami, jest
jak najbardziej słuszna i
zapewne nieunikniona wobec presji na zapewnienie
wpływów
budżetowych.
Niemniej jednak, wprowadzenie tego instrumentu
musi być poprzedzone dogłębną analizą potencjalnych skutków dla podatników, łącznie z odwołaniem
się do praktyk światowych.
ZBW

Kto z nas nie marzy o własnym mieszkaniu? Niestety zdecydowana większość młodych ludzi ze względów finansowych nie ma na to szans. Pierwszy
krok został już zrobiony. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w
nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych.
Program Mieszkanie dla rzące miejsca pracy. War- wany z budżetu państwa.
Młodych („MdM”) zakłada to podkreślić, że program Przyjęto, że w 2014 r. limit
pomoc państwa przy zaku- wymuszać będzie trend wydatków na realizację propie pierwszego własnego proobniżkowy, gdyż dofi- gramu wyniesie 600 mln zł
mieszkania przez młode nansowanie wkładu własne- i będzie stopniowo rósł w
małżeństwa, osoby samot- go będzie proporcjonalnie następnych latach. Źródłem
nie wychowujące dzieci większe, jeśli kupujący uzy- pokrycia wydatków będą
oraz osoby samotne do 35. ska niższą cenę niż kwota środki pochodzące z wyroku życia. W przypadku wartości odtworzeniowej gaszanego systemu zwrotu
małżeństw,
ograniczenie - powiedział Minister Sła- osobom fizycznym części
wiekowe do 35. roku ży- womir Nowak po przyjęciu wydatków związanych z
cia będzie dotyczyć tylko
jednego z małżonków. Projekt ustawy jest nowym
rozwiązaniem
wsparcia
gospodarstw
domowych
po wygaszeniu programu
mieszkaniowego “Rodzina na swoim”. Program
„MdM”,
przygotowany
przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zakłada
pomoc państwa osobom
młodym, które nie mają
odpowiedniej
zdolności przez Radę Ministrów pro- budownictwem mieszkakredytowej umożliwiają- gramu Mieszkanie dla Mło- niowym. Przewiduje się, że
cej zaciągnięcie kredytu na dych.
w 5-letnim okresie funkcjokupno mieszkania. DofiWsparcia finansowego nowania programu z dofinansowanie części wkładu będzie udzielał Bank Go- nansowania skorzysta ok.
własnego ułatwi zaciągnię- spodarstwa Krajowego ze 115,0 tys. beneficjentów.
cie kredytu mieszkaniowe- środków Funduszu Dopłat.
Opr. JP
go, zmniejszy jego wyso- Program ma obowiązywać
na podstawie materiakość i tym samym obniży przez 5 lat - od 2014 do 2018
łów z MTBiGM
wysokość spłacanych rat. roku. Będzie on finansoDodatkowe wsparcie otrzymają rodziny wychowujące REKLAMA
dzieci.
Kredyt będzie udzielany
wyłącznie w złotówkach a
wsparcie będzie dotyczyło
transakcji zawieranych na
rynku pierwotnym. Dodatkowym kredytobiorcą
będą mogły być członkowie
najbliższej rodziny. Projektowana ustawa przewiduje
dwie formy wsparcia: dofinansowanie wkładu własnego i spłatę części kredytu. Spłatę części kredytu
przewidziano dla nabywcy
mieszkania, któremu w
ciągu 5 lat od dnia nabycia
mieszkania urodziło się lub
który przysposobił trzecie
lub kolejne dziecko.
- Program Mieszkanie
dla Młodych zawiera elementy prorodzinne. Posiadanie własnego mieszkania
wpływa na decyzje o założeniu rodziny i posiadaniu
potomstwa. “MdM” będzie
oddziaływał także proinwestycyjnie i progospodarczo.
Program stymulować będzie nowe inwestycje two-
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Piotrków Trybunalski

Latanie jest naszą pasją

W tym roku przypada setna rocznica piotrkowskiego lotnictwa. O przygotowaniach do tego święta, a także o codziennej pracy Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej rozmawialiśmy z Jarosławem Cempel, dyrektorem AZP. W naszej
rozmowie uczestniczył również szef wyszkolenia – Stanisław Ziębiec.
Panie dyrektorze od
pierwszego lotu w Piotrkowie minęło 100 lat. Jak
Aeroklub zamierza tę
okrągłą rocznicę uczcić?
Jarosław Cempel: Historia lotnictwa na ziemi piotrkowskiej zaczęła się 100
lat temu. Postanowiliśmy
ten jubileusz oczywiście
uczcić. Od dawna szukaliśmy formuły na to święto,
bo w Polsce są już święta
lotnicze, festyny np. pokazy w Radomiu z okazji
Święta Lotnictwa Polskiego
czy pokazy organizowane w
Płocku. W ubiegłym roku w
Płocku jednak nie było pokazów, bo dwa lata temu zginął tam Marek Szufa. Był to
wychowanek naszego piotrkowskiego Aeroklubu. Płock
ma doskonałe warunki, żeby
organizować tego typu imprezy. Jest położony na wysokiej skarpie nadrzecznej i
samoloty, które uczestniczą
w pokazie latają na wysokości wzroku widzów. To jest
po prostu marzenie. Nasz
aeroklub chce zorganizować
Fly Fest 2013, który mamy
nadzieję, stanie się początkiem cyklu corocznych wydarzeń, promujących wiedzę
o lotnictwie w innej formie
niż dotychczasowe tego typu
imprezy.
Czy Aeroklub Ziemi
Piotrkowskiej ma wielu
pracowników?
Aeroklub składa się z
szefa wyszkolenia, szefa
technicznego, kilku mechaników,
instruktorów,
pracownika działu księgowości i dyrektora w mojej
osobie. Aaa i zapomniałem
jeszcze o naszym wiernym
psie Rumcajsie. Ciekawostką jest to, że jest to pies lotniskowy, który odprowadza
każdy startujący szybowiec
już od lat. Pokonuje w ten
sposób dziennie ok. 40 km.
Ale oczywiście najważniejszą osobą w naszym zespole
jest szef wyszkolenia, czyli
obecny tutaj kolega Stani-

sław Ziębiec. Znakomity
pilot i człowiek głębokiej
wiary. Młodzież go wręcz

Zgadza się. Miałem ten
ogromny zaszczyt być pilotem śp. papieża Jana Pawła

zobaczył krzyż na Giewoncie i Krupówki. Oczywiście
wszystko z bezpiecznej wysokości, bo przepisy bezpieczeństwa stawiamy ponad
wszystko. Wcześniej nad
lotniskiem Balice zrobili-

do zawodu pilota włącznie.
Szkolimy i egzaminujemy.
Szkolimy na szybowcach,
na samolotach ultralekkich
i samolotach normalnych.
Mamy Lotniczą Stację Paliw. Naszym atutem niewąt-

garstki ludzi i wsparciu
sponsorów. Pod względem
podatkowym jesteśmy traktowani jak zwykłe przedsiębiorstwo. Nie mamy z tego
tytułu żadnych ulg. Jeśli
chodzi o członków, to piotrkowianie stanowią zaledwie
5%. Sporo osób mamy z
okolicznych miast głównie
z Bełchatowa, Pabianic czy
Łodzi. Ok. 30% członków
to są osoby z Warszawy i
okolic. Z nazwy jesteśmy
aeroklubem ziemi piotrkowskiej, ale tak naprawdę jesteśmy aeroklubem otwartym dla wszystkich, z całej
Polski. To, czego oczekują
od nas ludzie to przyjazna
atmosfera i dobre szkolenie.
I to właśnie oferujemy, a do
tego w bardzo przystępnej
cenie. Nasze ceny szkoleń
należą do jednych z najniższych w Polsce.
Czy AZP jest właścicielem terenu lotniska?

uwielbia. Spędza z nią po
15-16 godz. na lotnisku.
Panie Stanisławie jest
Pan obecnie na emeryturze, ale nadal Pan szkoli?
Stanisław Ziębiec: Tak,
to prawda dziś jestem na
emeryturze, ale nie wyobrażam sobie życia bez latania.
Byłem pilotem Boeinga
737. Teraz chcę swoją wiedzę i umiejętności przekazać innym, głównie szkolę
młodzież. Jestem Szefem
Wyszkolenia AZP, Kierownikiem Ośrodka Szkolenia
Lotniczego i instruktorem.
Mój ogólny nalot to ponad
23300 godzin. Więc jakieś doświadczenie w tej
dziedzinie mam (uśmiech).
Najważniejsza jednak dla
mnie jest ta dobra atmosfera, jaka panuje w naszym
aeroklubie. Chyba ona jest
kluczem do sukcesu i tylko
dzięki niej jeszcze funkcjonujemy. Ci, którzy się u nas
szkolą są bardzo zadowoleni i polecają nas kolejnym
osobom.
Był Pan pilotem papieża....

II. Odwoziliśmy Ojca Świętego z Polski do Rzymu. To
była jego ostatnia wizyta w
Ojczyźnie. Kapitanem załogi był Alojzy Bylok, pierwszym pilotem Józef Byrdy,
a drugim pilotem ja. O tym,
że będę członkiem załogi
tego lotu dowiedziałem się
będąc na pieszej warszawskiej pielgrzymce do Częstochowy. To było dla mnie
niesamowite zaskoczenie i
przeżycie. Myślę, że śmiało
mogę powiedzieć, że to był
dla mnie lot życia.
Proszę coś więcej powiedzieć o samym locie?
Jak wyglądało spotkanie z
Janem Pawłem II?
Papież był bardzo zmęczony. Nigdy nie widziałem tak zmęczonej osoby.
Proszono, aby z Papieżem
nie rozmawiać. Pocałowaliśmy tylko papieski pierścień.
Wystartowaliśmy
z Krakowa w kierunku do
Wadowic. Lecieliśmy nad
Wawelem, Wadowicami i
Zakopanem. To była nasza inicjatywa jako załogi.
Otrzymaliśmy wszystkie
zgody. Dlatego też papież

śmy dwa okrążenia i jedno
wokół centrum Krakowa. Z
perspektywy czasu żałuję,
że nie polecieliśmy też nad
Jasną Górą w Częstochowie. Do Rzymu dotarliśmy
trasą wiodącą nad Bratysławą, Wiedniem, Gratzem,
Lublaną, Zagrzebiem i Adriatykiem. Lecieliśmy 11
tys. m nad ziemią, z prędkością 850 km na godz. Mieliśmy godzinne opóźnienie.
Ale dzięki temu, w Rzymie
ominęła nas burza. Ona,
jakby uciekła przed Ojcem
Świętym. W Rzymie papież
po przebytej podróży był
już w lepszej formie, poprosił każdego członka załogi
na indywidualną kilkuminutową rozmowę. Byłem
bardzo wzruszony a zarazem szczęśliwy.
Panie dyrektorze, jesteście aeroklubem ale
także Ośrodkiem Szkolenia Lotniczego...
Jarosław Cempel: Tak,
jesteśmy aeroklubem ale
przede wszystkim jesteśmy
Ośrodkiem Szkolenia Lotniczego. Mamy unijny certyfikat FTO na szkolenia

pliwie jest dobre położenie
nie tylko w centrum Polski
ale i na dogodnych trasach
dolotowych. Lotnisko położone jest na południowym
skraju Piotrkowa Tryb., pomiędzy torami kolejowymi
a wylotem drogi na Radomsko. Dysponujemy 950 metrowym pasem asfaltowym,
szerokości 18 metrów wraz
z drogą kołowania.
Czy AZP ma jakąś
konkurencję w województwie?
Mamy oczywiście konkurencję w województwie.
Jest jeszcze prywatny ośrodek szkolenia lotniczego
Bartolini w Łodzi oraz
Aeroklub Łódzki. Ogólnie
województwo łódzkie ma 2
lotniska i 2 aerokluby. Niestety nie jesteśmy ani przez
województwo ani przez
miasto dotowani. W wielu innych województwach
jest pod tym względem
o wiele lepiej. My nie dostajemy żadnych dotacji.
To, że istniejemy mieści się
tylko w kategoriach cudu.
Funkcjonujemy nadal tylko dzięki mozolnej pracy

Od ubiegłego roku Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej
stał się właścicielem terenu
o powierzchni przekraczającej 60 hektarów i szeregu
naniesień w tym budynku
portowego, hangarów, stacji
paliw i pasa startowego. A
dokładniej, jesteśmy wieczystym użytkownikiem,
zaś właścicielem jest Skarb
Państwa. Wcześniej aeroklub tylko zarządzał lotniskiem, a właścicielem był
Aeroklub Polski. Jest to dla
nas korzystne rozwiązanie,
bo w momencie gdy Aeroklub Polski był właścicielem
tego terenu, to np. jeśli AP
byłby dłużnikiem kogokolwiek i ten dłużnik komorniczo wszedł mu na konto,
to groziło nam lub innym
aeroklubom, że wybiórczo
komornik na spłatę długu
wybierze sobie lotnisko np.
w Piotrkowie. Więc w tym
momencie, gdy jesteśmy już
uwłaszczeni, takiego zagrożenia nie ma.
Trzeci rok jest pan
dyrektorem. Co się panu
udało przez te lata zrobić?
Tak od trzech lat jestem
dyrektorem, a wcześniej by-
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łem prezesem. Jeśli chodzi
o jakiekolwiek osiągnięcia, to chcę od razu mocno zaznaczyć, że nie jest
to tylko moją zasługą, ale
nas wszystkich, całego Zarządu, pracowników oraz
większości członków Aeroklubu. Ja jedynie tym bezpośrednio zarządzam. To,
że w ogóle przetrwaliśmy
jako aeroklub i nadal istniejemy, to już w obecnych
czasach, znacznego regresu
gospodarczego jest duży
sukces.Regres ten my właśnie w lotnictwie, odczuwamy szczególnie. Mimo
to, Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej działa normalnie,
a nawet się rozwija w tym
trudnym okresie. Ze spraw
gospodarczych udaje nam
się na bieżąco wykonywać
kosztowne bieżące remonty
infrastruktury i statków powietrznych. Hangar powstał
w latach 20-tych, budynek
w ciągu kilku miesięcy w
roku 1980 na mistrzostwa
świata, bez żadnej prawie
dokumentacji, bez piwnic, bez dobrego drenażu.
To dzisiaj się przekłada na
wielki problem jaki mamy,
ale mimo to trwamy i powoli rozwijamy się. W 2003
r. zbudowaliśmy asfaltowy
pas o długości 800 m. W
2006 przedłużyliśmy go
jeszcze o 150 metrów.Niedawno
zainstalowaliśmy
profesjonalne oświetlenie
pasa startowego. Był to

W
koszt 1 mln zł. Od ubiegłego roku uruchomiliśmy
lotniskową stację paliw.
Sprzedajemy paliwa lotnicze. Dzięki tej stacji paliw
i centralnemu jej położeniu
rozwijamy się, bo zarabiamy również na sprzedaży
paliwa. To nam daje dodatkowe pieniądze na szkolenia
i bardzo kosztowne utrzymanie statków powietrznych. Roczne utrzymanie
szybowca to ponad 10.000
zł. Samo ubezpieczenie to
parę tysięcy złotych. Stacja
paliw się rozwija, choć jest
to inwestycja jeszcze niespłacona. Zaciągnęliśmy na
nią pożyczkę. Światła nie
powstałyby pewnie nawet
za 100 lat, gdybyśmy liczyli
na własne pieniądze. Musieliśmy pozyskać sponsora,
tak samo jak na pas startowy. Nie da się tutaj przecenić pomocy firmy Hearing
Polska. Jej właścicielem
jest Niemiec Anton Häring,
największy pracodawca w
Piotrkowie Trybunalskim.
Słynie ze swej szczodrości. Jest naszym Członkiem
Honorowym. Sam jest pilotem, zna nasze lotnisko.
Postanowił
wybudować
nam pas startowy bez warunków wstępnych. Nie ma
wątpliwości, że gdyby nie
ogromna pomoc finansowa
pana Häringa, to nie przetrwalibyśmy tego trudnego
okresu. Mimo dużej ofiarności członków aeroklubu,

Wywiad
to jednak nie dalibyśmy sobie sami rady. Tym bardziej,
że nie mieliśmy do tej pory
żadnego wsparcia. Kiedyś
aerokluby były utrzymywane przez wojsko. Teraz nie
dostajemy z budżetu państwa ani złotówki.
Ostatnio gościliśmy u
nas marszałka województwa Witolda Stępnia, z czego jesteśmy bardzo dumni.
Dziękujemy za tą wizytę i
zainteresowanie się problemem lotnictwa w naszym
województwie. Patrzymy
dzięki temu optymistyczniej w przyszłość.
Oprócz kłopotów finansowych, z jakimi jeszcze problemami boryka
się aeroklub?
Naszym dużym problemem i wyzwaniem na przyszłość jest brak ogrodzenia
terenu lotniska. Czasami
w weekendy spacerują pasem betonowym wręcz wycieczki okolicznych mieszkańców
nieświadomych
zagrożenia. Nie do rzadkości należą przejażdżki
na rowerach a nawet na
koniach! Ludzie przywożą
i wyrzucają na nasz nieogrodzony teren również
śmieci. Ogrodzenie musiałoby mieć ok. 3 km długości
i min. 1,80 m wysokości. A
to są już ogromne koszty.
Zależy nam na tym, żeby
to ogrodzenie było “przezroczyste”. Wówczas lu-

dzie spacerujący drogami
ogólnodostępnymi wzdłuż
lotniska, mogliby wszystko
oglądać. Zrobiliśmy plac
dla widzów, który ciągle
powiększamy, by w soboty i niedziele przychodziły
całe rodziny i spędzały tu
mile czas. Można coś zjeść,
podziwiać loty samolotów
oraz skoki skoczków.

Będzie się działo dużo i ciekawie. Będzie dużo atrakcji. Postaramy się aby nikt
nie pożałował uczestnictwa
w tym festynie. A wszystko
to uzupełnione występami
czołowych gwiazd estrady.
Nie chciałbym zdradzać
dziś wszystkich szczegółów. Wstęp oczywiście bezpłatny.

Jakie są plany, jeśli
chodzi o najbliższą przyszłość?
Najbliższe nasze plany to oczywiście organizacja FLY FEST 2013,
czyli 100-lecie lotniska w
Piotrkowie Trybunalskim.
Festiwal odbędzie się w
dniach 31.08-01.09.2013 r.
(sobota, niedziela). Będzie
to pierwszy w Polsce projekt poświęcony historii,
teraźniejszości i przyszłości polskiego lotnictwa.
Zapraszamy
serdecznie
wszystkich mieszkańców
ziemi piotrkowskiej, całego
województwa i regionów
przyległych. Postaramy się,
żeby ta uroczystość była na
miarę rocznicy 100-lecia
historii lotnictwa na ziemi piotrkowskiej. To jest
doskonała okazja, aby zainaugurować wydarzenie
jakiego w Polsce jeszcze nie
było. Między innymi będą
występy samolotów bojowych, wystawa samolotów
obecnych i historycznych
oraz wystawy samochodów.

Mija 100 lat od pierwszego lotu na piotrkowskim lotnisku. Co to był
za lot?
Dzisiaj nie zdradzę
wszystkiego. Pierwszy lot
miał miejsce w 1913 r. Kilku uczniów miejscowego
liceum zbudowało szybowiec, na którym tu, na tym
polu wystartowali w powietrze. Czterech kozaków na
koniach ciągnęło szybowiec
na linach i samolot wbił się
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w powietrze. Przeleciał nawet kilkadziesiąt metrów,
niestety przy lądowaniu się
nieco uszkodził. Niemniej
jednak, zaczęło się pięknie i myślę, że jest to dobra wróżba na przyszłość.
Uchylę rąbka tajemnicy, że
zbierane są materiały i niebawem ukaże się książka
„100 lat lotnictwa na ziemi
piotrkowskiej” autorstwa
Agnieszki Warchulińskiej. I
z tej książki będą mogli się
Państwo dowiedzieć więcej.
Czego należy życzyć
Panu i aeroklubowi?
Myślę, że tego, na co tak
naprawdę nie mamy wpływu, czyli zawsze dobrej lotniczej pogody.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Justyna Pająk

Sylwetka:

J

arosław Cempel urodził się 6 marca 1944 roku w Warszawie. Pilot samolotowy, szybowcowy, paralotniowy, skoczek
spadochronowy. Absolwent Uniwersytetu
Gdańskiego, oficer Marynarki Wojennej,
Radiooficer Polskiej Marynarki Handlowej,
płetwonurek i żeglarz. Od wielu lat związany
z Aeroklubem Ziemi Piotrkowskiej. Obecnie
dyrektor istniejącego od 1975 roku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej.
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Dyscyplinowanie Nowy
bezrobotnych
pomysł Ministerstwa Finansów

Bezrobotny, który odmówi przyjęcia już pierwszej
oferty zaproponowanej przez urząd pracy zostanie
wykreślony z rejestru na dziewięć miesięcy i straci dostęp do bezpłatnej służby zdrowia. Zdaniem
Konfederacji Pracodawców Polskich „Lewiatan”
jest to rozwiązanie idące w dobrym kierunku, ale
niewystarczające.
Wykreślenie z rejestru
osoby bezrobotnej, która
nie chce podjąć zatrudnienia jest bez wątpienia elementem dyscyplinującym
do uczestnictwa we wszelkich formach aktywizacji
zawodowej. Utrata prawa
do bezpłatnej opieki zdrowotnej i to aż na 9 miesięcy
jest bowiem dużą niedogodnością dla osób bezrobotnych. Z tego punktu widzenia można uznać taką
propozycję jako słuszną,
chociaż nie jest ona niczym
nowatorskim. Na pewno
zyskają na tym statystyki
bezrobotnych – spadnie stopa bezrobocia i liczba osób
zarejestrowanych.

Jest to jednak rozwiązanie połowiczne, ponieważ nie zlikwiduje innych
problemów. Urzędy Pracy
skarżą się na konieczność
obsługi administracyjnej
bezrobotnych, którzy nie są
zainteresowani podjęciem
zatrudnienia, a rejestrują się
wyłącznie dla bezpłatnego
ubezpieczenia zdrowotnego. I nadal (aż do wykreślenia z rejestru) będą musiały
się takimi osobami zająć, co
nie wpłynie znacząco ani
na jakość pracy PUP-ów ani
na obniżenie kosztów funkcjonowania
publicznych
służb zatrudnienia.
ZBW

Resort finansów, w przekazanym do konsultacji społecznych, projekcie ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym chce wprowadzić nową opłatę, która zwiększy obciążenia finansowe banków. To pomysł, który budzi wątpliwości – uważa Konfederacja Lewiatan.
Projekt zawiera też
pozytywne
rozwiązania
umożliwiające BFG przeprowadzenie pozasądowego
postępowania uporządkowanej likwidacji banków.
Mają one umożliwić szybką interwencję w przypadku zagrożenia upadłością
instytucji finansowych i
ochrony ich stabilności finansowej oraz interesów
klientów.
Jednak wiele wątpliwości budzi obciążenie banków nową opłatą roczną na
rzecz BFG. Projekt zakłada, że obok istniejącej już
opłaty rocznej na fundusz
wypłaty środków gwarantowanych, oraz przygotowywanej opłaty ostrożno-

ściowej na tzw. fundusz
stabilizacyjny, banki będą
zobowiązane uiszczać kolejną – trzecią – opłatę na
rzecz BFG, na nowo tworzony fundusz uporządkowanej likwidacji banków.
Oznacza to dalszy wzrost
obciążeń finansowych sektora bankowego.
Co więcej, wprowadzono również niezrozumiałe i niespójne systemowo
rozwiązanie, polegające na
tym, że opłaty na fundusz
wypłaty środków gwarantowanych i fundusz uporządkowanej likwidacji banków
stanowią koszt uzyskania
przychodu, zaś opłata na
fundusz stabilizacyjny już
nie. Tymczasem, opłata

ta, podobnie jak pozostałe dwie jest podstawowym
kosztem związanym z bieżącą działalnością banków.
Brak jest więc podstaw,
aby opłaty te różnicować z
punktu widzenia podatkowego, zwłaszcza, że projekt
dopuszcza możliwość przeniesienia środków zgromadzonych w funduszu stabilizacyjnym na pozostałe
fundusze.
Bardzo duże zastrzeżenia budzi też wyposażenie
Rady BFG w kompetencję
do ustalenia pobrania obowiązkowych opłat rocznych
z góry za okres dłuższy niż
roczny, sięgający nawet do
5 lat, gdy wielkość zobowiązań BFG przekroczy

wielkość jego aktywów.
Okres ten jest bardzo długi
i pozostaje w sprzeczności
z generalnym celem ustawodawstwa unijnego zmierzającego do zapewnienia
bankom wysokiej jakości
kapitałów. Nie służy to więc
stabilności finansowej sektora bankowego.
Oznacza to też, że w danym roku bank może być
obowiązany do wniesienia
opłat rocznych w wysokości
nawet pięciokrotnie wyższej, niż pierwotnie zakładanej. Co więcej, brakuje
mechanizmów, które różnicowałyby wysokość opłaty
od aktualnej sytuacji finansowej konkretnego banku.
ZBW

Wstęp do muzeów za złotówkę
Dzieci do lat 7 do muzeów państwowych wchodzą za darmo. Teraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce wyjść naprzeciw starszym
dzieciom, które muzea już od 1 września będą mogły zwiedzać za przysłowiową złotówkę.
Jest to jeden z elementów procesu zwiększania
dostępności do dóbr kultury

ok. 4,5, - 5 mln zł rocznie.
- Ministerstwo kultury zabezpieczyło te środki finan-

spędzający swój wolny czas
nie tylko przed komputerem, ale także na koncer-

dla najmłodszych.
- Jak wynika z wyliczeń
resortu, do tej pory zaledwie kilka procent dzieci
brało udział w przedsięwzięciach muzealnych. Z
mojego punktu widzenia
to niedopuszczalne. Państwo wydaje ogromne środki - ponad 300 mln zł - na
przedsięwzięcia i utrzymanie instytucji muzealnych,
a zwiedza je zaledwie kilka
procent maluchów i starszych dzieci - mówił minister Bogdan Zdrojewski.
Jak dodał, złotówka przeznaczana na wejście dziecka do muzeum to - po odliczeniu podatku VAT - koszt

sowe. Dzięki temu ta ważna
akcja obejmie wszystkie
dzieci, a nie tylko te, które
było do tej pory stać na wizytę w muzeum - podkreślił
szef resortu.
Kontakt dzieci ze sztuką
rozwija w nich takie cechy
jak otwartość, wrażliwość
czy kreatywność, co z kolei
przekłada się na potencjał
intelektualny
społeczeństwa. Jeśli od najmłodszych
lat zaszczepi się w dzieciach
zamiłowanie do sztuki, to z
pewnością zaprocentuje to
w przyszłości pielęgnowaniem przez nie kontaktu
z kulturą. Wyrosną z nich
świadomi odbiorcy kultury,

tach, wystawach, sztukach
teatralnych, w muzeach czy
kinach.
Szczegółowy
wykaz
muzeów i instytucji, w których od 1 września wstęp
dla dzieci do 16 roku życia
będzie za złotówkę, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Docelowo wstęp za złotówkę ma umożliwić dzieciom
także większość instytucji
samorządowych w całym
kraju.
JP
Na podstawie informacji z MKiDN
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Warto zobaczyć
Noc oczyszczenia
Reżyser James DeMonaco zabiera widzów do
Ameryki przyszłości, gdzie
prawie zniknęły zbrodnia
i bezrobocie. Wszystko
to dzięki corocznej Nocy
Oczyszczenia, w czasie której każdy obywatel może
bezkarnie popełnić dowolne przestępstwo. Ukraść,
zniszczyć, pobić, a nawet
zabić.
Błogosławiona
niech
będzie przemoc! Zdaniem
twórców filmu ten jeden
prosty pomysł - otwarte
przyznanie, że prawie każdy ma w sobie mordercę, i
pozwolenie na to, aby raz w
roku można było wyprowadzić go na spacer - starczy
za fundament utopii.
Świat „Nocy Oczyszczenia” wydaje się rzeczywiście idealny, tak bardzo,
że odruchowo szuka się w
jego obrazie śladów ironii.
Słońce radośnie świeci nad
nowobogackimi osiedlami,
sąsiedzi rozmawiają przy
równo przystrzyżonych żywopłotach o nadchodzącej
rzezi, jakby to był mecz
piłkarski, a w telewizji psycholodzy i kryminolodzy
dyskutują o przynależnym
obywatelom prawie do katharsis.
Katharsis to jednak nie
wszystko. Noc Oczyszczenia pozwala odsiać w społeczeństwie ziarno od plew.
W pierwszej kolejności giną

bezdomni, a w drugiej - ludzie, których nie stać na
odpowiednio wytrzymałe
zamki w drzwiach. Na polu
bitwy zostają bogaci, także
ci, którzy wzbogacili się
właśnie dzięki krwawemu
świętu. Rodzina Sandinów
żyje w gigantycznej posiadłości za pieniądze ze
sprzedaży
superskutecznych systemów antywłamaniowych.
Nihilizm, darwinizm,
nierówna walka klas - para-

Księgarnia

frazując stary dowcip, mocne słowa jak na horror klasy C. „Noc Oczyszczenia”
sięga po tematy, których nie
potrafi unieść. Kiedy powtórzone zostają kilka razy
tezy o konieczności wyładowania agresji, kiedy zapada zmrok i w powietrzu
rozbrzmiewa ostrzegawcza
syrena, rozpoczyna się gatunkowe karaoke, i to takie
wykonywane przy akompaniamencie zdartej płyty.

W

poleca:

1. Życie i śmierć Anny Boleyn

Eric Ives

2. Bądź aniołem swojego życia

Ewa Foley

3. Atlas grzybów

Patrycja Zarawska

4. Matrioszka Rosja i Jastrząb

Maciej Jastrzębski

5. Joyland

Stephen King

6. Kronos

Witold Gombrowicz

7. Kuracja życia metodą dr Clark

Hulda Clark

8. Lecznicze nalewki

Andrzej Sarwa

9. Skarby w cieniu swastyki

Leszek Adamczewski

10. Podziemia III Rzeszy

Jerzy Rostkowski

Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 5A tel. 888 69 20 39
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Czas grillowania Pstrągi

Gotuj z nami

Ciepłe dni sprzyjają spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Warto jest wtedy zaprosić przyjaciół i zorganizować grilla. Nie ograniczajmy się jednak tylko do pieczenia kiełbasek. Można przecież naszym
gościom zaproponować pieczone na ruszcie ryby,warzywa czy owoce.

Zwyczaj organizowania
posiłków na świeżym powietrzu przyszedł do Europy w połowie ubiegłego
wieku. Nie ma bowiem nic
przyjemniejszego, niż wieczór spędzony z rodziną
i przyjaciółmi, a wspólne
przygotowywanie
posiłków staje się dodatkową
atrakcją. Do grillowania
możemy użyć rusztów stacjonarnych jak i o wiele
bardziej popularnych rusztów przenośnych. Do palenia pod rusztem używa się
węgla drzewnego, który
jest wygodny, łatwo się rozpala i nie daje dużo dymu.
Można go kupić w marketach, sklepach osiedlowych
i na stacjach benzynowych.
Wygodnie jest też stosować
brykiety ze sprasowanego
węgla drzewnego. Dla nadania potrawom aromatu
możemy podczas pieczenia
dorzucić do ognia trochę
suchych gałązek. Do rozpalania ognia użyć możemy
różnego rodzaju podpałek z
naturalnego drewna lub węgla drzewnego. Są one nietoksyczne i bezwonne. W
czasie grillowania przydadzą się nam również metalowe łopatki, szczypce czy
widełki służące do zdejmowania i obracania potraw.
Wiele potraw sporządza się
przy użyciu folii aluminiowej. Folia gładka pozwala

bb

Piaskowiec,
kamień
ozdobny, kora i ziemia ogrodowa, siatka i słupki ogrodzeniowe Rawa Mazowiecka,
Kolejowa 1, tel. 511 605 066

Czas przygotowywania: 50 min
Danie dla: 4 osób

Potrzebne składniki:
► 4 pstrągi(po 30 dag)
► 2 cytryny
► 8 ząbków czosnku
► 2 łyżki oliwy
► gałązki świeżej szałwii,
tymianku i rozmarynu
na szczelne owinięcia potrawy, folia karbowana może
pełnić natomiast rolę patelni. Folia chroni też nasze
potrawy przed szkodliwymi substancjami, które wydzielają się podczas kapania
tłuszczu na rozżarzony węgiel. Trzeba też pamiętać o
dokładnym wyczyszczeniu
rusztu. Pozostałości spalonego tłuszczu czy środków czyszczących mogą
nie tylko zepsuć smak dań
ale również niekorzystnie
wpływać na nasz organizm.
Najbardziej popularne
jest grillowanie kiełbasek.
Na ruszcie można jednak
opiekać właściwie wszystko: mięsa, ryby, warzywa
(cebule, paprykę, kukurydzę) a także grzyby i owoce

(jabłka, gruszki). Na ruszcie można też przygotować
wiele potraw jednogarnkowych (zapiekanki, gulasze). Mięso na grilla powinno być świeże i niezbyt
tłuste. Warto je wcześniej
zamarynować, gdyż wtedy
szybciej się upiecze i będzie bardziej kruche. Mięso
powinno mieć formę kotleta o grubości nie przekraczającej 2,5 cm. Produkty
przygotowane do pieczenia
powinny mieć temperaturę
pokojową. Mięsa nie należy solić wcześniej tylko
bezpośrednio przed pieczeniem lub po. Czas pieczenia
zależy od jakości i grubości
mięsa. Jagnięcinę i wołowinę można piec krótko i
podawać krwistą, natomiast

Do wynajęcia magazyny i
biura w Piotrkowie Tryb.
Niskie
ceny/duże
powierzchnie. Tel. 502 814
323

Poszukuję makijażystki
do współpracy. MLM tel.
607149739.

Ogłoszenia
USŁUGI
Banery, szyldy od 45 zł/
m2 www.drukarnia-wam.pl

cytrynowo- ziołowe

Kostka brukowa renowacja 5 zł m2. Tel.886-338458 w godz. 10-18
Sprzedam dom kilkuletni o współczynniku
k=0,19. 2 odrębne mieszkania. Działka 980m2, Internet. Do 15km dużo zakładów pracy, 2 przedszkola,
podstawówka,gimnazjum,
przychodnia. Do trasy katowickiej 500m, Warszawa
37km. Radziejowice tel.
(46)8577056, 512030301.

Słupki betonowe do
sadu, CAŁA POLSKA,
www.slupkibetonowe.pl,
tel. 603 265 743
Strony internetowe, profile społecznościowe, kampanie internetowe. Szybkie
terminy.
www.drukarnia
-wam.pl
Kamieniarstwo budowlane: schody, kominki, blaty, parapety
elewacje. Strona internetowa: www.raf-stone.pl
tel. 696 007 520.

wieprzowina i cielęcina powinny być zawsze wypieczone. Ryby przeznaczone
na grilla powinny być tłuste
(łosoś, pstrąg, karp). Można je przyrządzić w całości
lub podzielone na części.
Ryby dobrze jest przyprawić ziołami: szałwią, majerankiem. Na ruszcie można
też przyrządzić różnego
rodzaju grzanki czy tosty.
Przypieczone kromki bułki czy chleba są świetnym
dodatkiem do ryb i kiełbasek. Na ruszcie możemy też
upiec warzywa czy owoce.
Pieczone warzywa mogą
być nie tylko dodatkiem do
dań mięsnych, ale też samodzielnym daniem. Najlepiej
smakują pieczone bakłażany, cukinia, pieczarki, papryka i cebula. Nieodzownym dodatkiem do dań z
grilla są sałatki i surówki.
Najlepiej przyrządzić je
bezpośrednio przed podaniem. Odpowiednią temperaturę rusztu łatwo określić
umieszczając rękę 2-3 cm
nad rusztem. Jeżeli ręki nie
da się utrzymać dłużej niż 5
sekund można zacząć pieczenie.
Ciepłe dni zachęcają do
przebywania na świeżym
powietrzu. Najczęściej odpoczywamy na działce lub
w ogrodzie, tam też spożywamy posiłki. Nie czekajmy więc na specjalną
okazję, żeby zaprosić gości
i zorganizować grilla.
IK

► pieprz czarny mielony

Sposób przygotowania:
Umyte i osuszone pstrągi z zewnątrz i wewnątrz natrzeć pieprzem. Czosnek obrać i pokroić w plasterki. Ryby natrzeć w środku oliwą
i włożyć plasterki czosnku. Zioła umyć i grubo
pokroić. Cytryny pokroić w plastry. Ziołami i
plastrami cytryny obłożyć ryby i zawinąć w folię
aluminiową. Piec na ruszcie z każdej strony po
15-20 minut.
REKLAMA
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Tradycyjny diesel czy hybryda?
Test porównawczy: Peugeot 508 SW 2.0 HDI 163 KM i 508 RXH
Decydując się na komfortową limuzynę marki Peugeot podejmujemy dopiero pierwszą decyzję. Przed
nami kolejne - m.in. wybór napędu. Tradycyjny, dwulitrowy diesel czy hybryda? - oto przewodnie pytanie
tego porównania.
W skrócie o Peugeot 508:
Duży, elegancki i komfortowy. To trzy przymiotniki
najlepiej charakteryzujące
model 508. Limuzyna zadebiutowała na naszym rynku
na początku 2011 roku jako
następca i zarazem rozwinięcie wysłużonego modelu
407. Nadwozie auta należy
do najdłuższych w klasie,
rozstaw osi zostawia w tyle
m.in. głównego konkurenta
rynkowego, czyli Volkswagena Passata. Dzięki
większym gabarytom, 508
gwarantuje dużo miejsca
w środku. Mimo sporych
rozmiarów, jest lżejszy od
407 o ponad 20 kg. Bardzo
dobry współczynnik oporu powietrza ma korzystny
wpływ na spalanie.
Zawieszenie 508 to kolumny McPhersona z przodu oraz układ wielowahaczowy z tyłu. Typowa dla
segmentu, ale nadzwyczaj
dobrze zestrojona konfiguracja daje duży komfort
jazdy nawet na nierównych
i dziurawych (czyt. polskich) drogach. Wszystkie
drogowe uniedogodnienia
tłumione są efektywnie, ale
i bardzo łagodnie. Może nawet zbyt łagodnie, bo przy
wchodzeniu w zakręty z
wyższą prędkością auto lubi
się wychylać na boki. 508
wymaga od kierowcy roz-

wagi w korzystaniu z mocy
silnika. Zwłaszcza, gdy pod
maską znajduje się najlepszy diesel grupy PSA (oferowany także przez Volvo)
- 2.0 HDI.
W skrócie o napędzie
hybrydowym RXH: Peugeot jako pierwszy wprowadził hybrydy z silnikiem
diesla. Zastosowano tu
zautomatyzowaną skrzynię
biegów i ,,odrębny” napęd
elektryczny. Silnik spalinowy napędza przednie koła,
a silniki elektryczne tylne.
Oczywiście mamy tu układ
odzyskiwania energii z hamowania. W trybie sportowym, diesel działa jako generator energii dla silników
elektrycznych, co pozwala
na osiągnięcie maksymalnej mocy. W 508 Hybrid
możemy ,,wymusić” napęd

REKLAMA

KIEROWCO!
Sprawdź ciśnienie w oponach!
U nas zrobisz to bezpłatnie!

na cztery koła dzięki trybowi 4WD - ale 508 nie jest
typową ,,terenówką”. Korzystając z silników elektrycznych możemy przejechać góra 4 km, poruszając
się z niską prędkością.
Silnik wysokoprężny i
elektryczny
Różnica pomiędzy 508
w wersji tradycyjnej i hybrydowej wbrew pozorom
nie jest oczywista. Pierwszą myślą, która się nasuwa
jest porównanie spalania.
Zapewne hybryda spali
mniej... Ok, jest tak w rzeczywistości, ale różnica nie
jest znaczna. 508 2.0 HDI
spalił podczas testu 6,5 l
na 100 km w trybie mieszanym. W takich samych warunkach, hybrydowa wersja
RXH osiągnęła wynik 6.0 l
na 100 km. Czy ok. pół litra mniej wystarczy, by dopłacić za auto kilkadziesiąt
tysięcy złotych? Otóż, nie
tylko o to tutaj chodzi...
Cena a możliwości
Oba egzemplarze testowe to najwyższa wersja wyposażeniowa (w przypadku
RXH jedyna dostępna),
wzbogacona dodatkowo o
prawie wszystkie elementy
dodatkowe jakie można domówić za dopłatą.
508 SW (wersja kombi)
w porównywalnej wersji,
doposażonej o to, co RXH
ma w standardzie kosztuje
ok. 130 tys. zł. Cena RXH
zaczyna się od 161 500 zł.
Ok. 30 tys. zł nie dopła-

camy tylko za nieznacznie
niższe spalanie w mieście.
Dużą przewagą RXH nad
,,zwykłym” 508 jest to, że
dysponuje on napędem na
wszystkie koła. Tylna oś,
napędzana jest przez silniki elektryczne, łącznie
generujące 37 KM. Wraz
z silnikiem diesla daje to
200 KM, ale wykorzystanie
pełni tej wartości, nawet w
trybie ,,Sport” jest niemal
niemożliwe. ,,Zwykły” 508
nie ma dołączanego napędu
na tylną oś, ale w normalnej
eksploatacji, mimo teoretycznie mniejszej mocy nie
jest wolniejszy. Waży w
końcu o 300 kg mniej!
Inną zaletą 508 SW w
wersji ,,niehybrydowej” jest
większy bagażnik. Ogólnie
508 na tle rywali z segmentu D nie wypada najlepiej
pod względem przestrzeni
bagażowej (612 litrów). To
koszt aerodynamicznej linii
dachu. Hybryda dysponuje
zaledwie 423 l pojemności gdzieś w końcu trzeba było
umieścić baterie.
Problemem
Peugeot,
czy też ogólnie grupy PSA
jest brak dobrej skrzyni automatycznej. Hybryda, co
typowe, posiada w ofercie
wyłącznie
automatyczną
skrzynię. Niestety jest to
tak naprawdę zautomatyzowany manual, który ze
zmianą przełożeń radzi sobie bardzo słabo i skutecznie ogranicza wysoki potencjał znakomitego silnika 2.0

HDI. Kupując ,,zwykłego”
508 również możemy wybrać tę skrzynię (nie róbcie
tego), ale także zdecydować
się na tradycyjny, 6-stop-

niowy manual, który radzi
sobie o wiele lepiej.
Zalety i wady obu rozwiązań
Podsumujmy,
wersja
hybrydowa daje kierowcy więcej możliwości - np.
jazdy z napędem 4x4 czy
przejechania
niewielkiej
odległości wyłącznie na

REKLAMA

silnikach elektrycznych (niska prędkość). Gwarantuje
też niższe, ale nie znacząco niższe, spalanie. Wersja
tradycyjna ma za to pojemniejszy bagażnik i kosztuje
ok. 30 tys. zł mniej. Można
też zakupić ją w wersji z
manualną skrzynią, która
ze względu na brak dobrego automatu w ofercie, będzie najlepszym wyborem.
508 to w obu przypadkach
bardzo nowoczesny samochód. RXH jest pierwszym
podejściem Peugeota do tematu hybryd i jest to na razie raczej melodia przyszłości. Już teraz na tą wersję
zdecydować się mogą fani
ekologii czy też osoby, które chcą posiadać auto rzadko spotykane. Co pokaże
nam Peugeot w najbliższych
latach? Zobaczymy, póki co
współpraca z marką Bosch
w zakresie konstrukcji nowego układu hybrydowego
rozwija się ponoć nieźle.
Witold Hańczka
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Bełchatów

Piotrków Trybunalski

Chciał przekupić policjanta

Agresywny
imprezowicz

Obywatel Niemiec, który chcąc uniknąć mandatu za naruszenie przepisów
drogowych chciał przekupić policjanta, trafił do aresztu.
3 czerwca 2013 roku na
krajowej ósemce w Piotrkowie Trybunalskim policjanci z Wydziału Ruchu
Drogowego
bełchatowskiej komendy zatrzymali
do kontroli mercedesa na
niemieckich tablicach rejestracyjnych.
Kierujący
wyprzedzał na przejściu dla
pieszych, za co grozi mandat karny w wysokości 200
złotych i 10 punktów karnych. Okazało się, że pojazd
prowadził 50-letni obywatel
Niemiec, z którym jechała
dwójka pasażerów. Kierujący chcąc uniknąć mandatu
rozmawiając z policjantem
wrzucił do radiowozu 20

Policja zatrzymała mężczyznę, który zranił nożem 15-latkę.
Do zdarzenia doszło
1 czerwca około godziny
21.00 na Osiedlu Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas spotkania
towarzyskiego w jednym z
bloków doszło do sprzeczki
pomiędzy 15-latką a starszym od niej o kilkanaście
lat mężczyzną. W momencie gdy dziewczyna nie
euro sugerując w ten sposób na inne rozwiązanie
sprawy. Został zatrzymany
jako osoba podejrzewana o
przestępstwo korupcyjne,

za które grozi kara do 10
lat pozbawienia wolności.
O zdarzeniu powiadomiono
Ambasadę Niemiec.
IK

Tomaszów Mazowiecki

Zlikwidowana kontrabanda
Tomaszowscy policjanci ujawnili w jednym z garaży ponad 14 400 sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych. Straty na jakie został narażony
Skarb Państwa oszacowano na około 10 tysięcy złotych.

zareagowała na adorację
słowną 31-latka, ten wyjął
z kieszeni nóż i niespodziewanie zadał jej cios. Kiedy
nastolatka zrobiła unik,
nóż ranił ją w przedramię.
Zaskoczeni zachowaniem
mężczyzny inni uczestnicy
imprezy sprowadzili dziewczynę na dół i wezwali pogotowie.
Pokrzywdzona

z obrażeniami ręki trafiła
do szpitala. Policjanci zatrzymali podejrzewanego
w mieszkaniu, w którym
wcześniej odbywała się impreza. 31- latek był pijany.
Został objęty dozorem policyjnym . Sprawcy grozi
kara do 5 lat pozbawienia
wolności.
MAT

Radomsko

Kradzież dla zabawy
Zatrzymano dwóch radomszczan, którzy dla zabawy ukradli samochód.
Na początku czerwca
policjanci przyjęli zawiadomienie o kradzieży pojazdu. Do zdarzenia doszło
na terenie jednej z posesji
w miejscowości Lipie. Jak
się okazało sprawcy wykorzystali nieuwagę domowników, weszli na podwórko
i bez problemu odjechali
fiatem, gdyż w aucie były
zostawione kluczyki. Następnie wjechali w las,
gdzie kilka razy uderzyli w
drzewa, tym samym znacz-

nie uszkadzając auto. Po
kilku minutach kierujący
pojazdem został zatrzymany przez policjantów ruchu
drogowego. Jak się okazało drugi złodziej wysiadł
wcześniej z auta gdyż nie
podobał mu się sposób jazdy kolegi. 31-letni kierujący
seicento miał w organizmie
2,8 promila alkoholu. Obaj
radomszczanie
podczas
przesłuchania
przyznali
się do kradzieży pojazdu.
Starszy z nich dodatkowo

odpowie za kierowanie pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości. Dobrowolnie
poddał się karze 15 miesięcy pozbawienia wolności
w zawieszeniu na 3 lata.
27-latek również poddał
się karze 12 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Na obu
sprawców została nałożona
kara grzywny i zostali zobligowani do naprawienia
szkody jaką wyrządzili.
IK

Bełchatów

5 czerwca 2013 roku o
godzinie 18:30, policjanci
zauważyli otwarty garaż
znajdujący się przy ulicy
Długiej. Wewnątrz przebywał mężczyzna, który na
widok policjantów zaczął
się zachowywać nerwowo.
Funkcjonariusze zauważy-

li w pomieszczeniu paczki
papierosów bez znaków
akcyzy. Po przeszukaniu
policjanci
zabezpieczyli
720 paczek papierosów bez
polskich znaków skarbowych. Wartość strat na jakie został narażony Skarb
Państwa oszacowano na

około 10 tysięcy złotych.
43-letni mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego nie
był do tej pory notowany.
Usłyszał zarzuty z kodeksu
karno-skarbowego. Grozi
mu kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka
grzywna.
MAT

Jesteś świadkiem przestępstwa?
Nie bądź obojętny!
Dzwoń: 112 lub 997!

Postrzelony
w klatkę piersiową
Bełchatowscy policjanci badają okoliczności postrzelenia mieszkańca gminy
Szczerców. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku było
samopostrzelenie.
Oficer dyżurny bełchatowskiej komendy został powiadomiony, że na
terenie posesji w gminie
Szczerców, należącej do
45-letniego mężczyzny, doszło do postrzelenia gospodarza w klatkę piersiową.
Ranny został przewieziony
do bełchatowskiego szpitala. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wyka-

zało w jego organizmie 4
promile alkoholu. Policjanci
na miejscu zdarzenia zabezpieczyli liczne ślady kryminalistyczne, które pozwolą
odtworzyć
okoliczności
oraz wskazać przyczynę. Z
dotychczasowych ustaleń
funkcjonariuszy wynika, że
strzał został oddany z broni
samodziałowej, amunicją
myśliwską, z bliskiej odle-

głości, najprawdopodobniej
przez samego postrzelonego. W toku postępowania
funkcjonariusze
zbadają
również pochodzenie zabezpieczonej strzelby. Za
posiadanie broni palnej i
amunicji bez zezwolenia
grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.
MAT
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W
nie znaczy, że nie należy ich
przekalkulować. Na horyzoncie nowa znajomość.

Bliźnięta 21.05 – 21.06
To wyjątkowo korzystny okres na podejmowanie nowych
wyzwań. Nic nie będzie w
stanie pokrzyżować twoich
planów. Warto wykorzystać
tę dobrą passę. Dopisze ci
również zdrowie, z którym
ostatnio miałeś trochę problemów.

Panna 24.08 – 23.09
Nie podejmuj pochopnych decyzji, które być
może okażą się niewypałem. Analizuj wnikliwie swoje przedsięwzięcia. Zachowaj umiar w
planowanych wydatkach, bo
przypływ gotówki nie jest
taki pewny. Uważaj na dolegliwości gastrologiczne.

Strzelec 23.11 – 21.12
Jeśli w najbliższym czasie planujesz wyjazd, to z
pewnością wpłynie on na
twoje życie zawodowe. Niewykluczone, że postanowisz zaryzykować
i zmienić swoje dotychczasowe miejsce pracy
i zamieszkania. Szczęście
będzie ci sprzyjać.

Rak 22.06 – 22.07
Przed
Rakami
zmiany zarówno w
życiu osobistym jak
i zawodowym. Szansa na
rozwiązanie trudnych, zaległych spraw. Z kłopotami
finansowymi wreszcie się
uporasz. Towarzyszyć ci
będzie na co dzień dobre samopoczucie i pogoda ducha.

Waga 24.09-23.10
Nie wycofuj się z realizacji rozpoczętych spraw
biznesowych, pomimo napotkanych przeszkód,
bo właśnie do odważnych świat należy. Poza tym, możesz
liczyć na pomoc osoby ci
wyjątkowo przyjaznej. Popraw relacje z partnerem,
które ostatnio nie wyglądają
najlepiej.

Koziorożec 22.12 – 20.01
Koziorożce
powinny
więcej czasu poświęcić rodzinie. Twoi bliscy czują się
ostatnio przez ciebie zaniedbywani. Napięta atmosfera w pracy może
doprowadzić do konfliktów. W finansach czeka
cię przypływ gotówki. Zainwestuj ją z głową.

rurka z
podziałka˛

surowica

plemie
˛
amazońskich
Indian

wojskowy
sztubak

Skorpion 24.10 – 22.11
W życiu zawodowym
małe
zawirowania.
Należy się bardziej
zaktywizować i zaangażować w wykonywane obowiązki. Natomiast
to dobry czas na podjęcie
większych inwestycji, co
marka
perfum

Wodnik 21.01 – 19.02
Korzystny wpływ Marsa
da ci siłę do podejmowania
trudnych wyzwań. Nie będzie dla ciebie rzeczy
niemożliwych. W życiu osobistym szykują
się zmiany. Pokonaj swoją
nieśmiałość i zrób pierwszy
krok. Płeć przeciwna nie
oprze się twojemu urokowi.

im
szlafro- śmierć
u
czek
Piaska

przemycana z
Kolumbii

wyznawca
religii

przywłaszczanie
cudzego

Ryby 20.02 – 20.03
Ryby coraz poważniej
zaczną myśleć o zmianach
w swoim życiu. Poczują potrzebę ustabilizowania
się i założenia rodziny. Na pewne sprawy
spojrzycie z dystansu. Najwyższy czas zażegnać konflikty, które spędzają wam
sen z powiek.
Baran 21.03 – 20.04
To odpowiedni czas
na rozwinięcie skrzydeł w
twórczych pomysłach.
Warto je wykorzystać
w najbliższych planach zawodowych. Rozpiera cię energia, więc do dzieła. W sprawach rodzinnych
harmonia, którą należy jednak troskliwie pielęgnować.
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tuzinów

gryzoń z
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Humor

Zatrzasnąłem dziś rano kluczyki w samochodzie, a
wraz z nimi dwójkę moich małych dzieci. Przechodzący
obok sąsiad pyta:
- Masz zapasowy komplet?
- Tak, mam dwóch synów z inną kobietą...

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

- Panie doktorze, mam problem...
- Słucham.
- Codziennie chodzę do sklepu i kupuję dwie flaszki
wódki. Boję się, że jestem zakupoholikiem!
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SUDOKU

Byk 21.04 – 20.05
Osoby spod tego znaku wreszcie odetchną.
Sprawy zaległe zostaną załatwione pomyślnie, więc warto zaplanować
wyjazd w towarzystwie
bliskich i zrelaksować się.
O zdrowie należy bardziej
zadbać, gdyż zostało ono
przez nawał obowiązków i
stres nadszarpnięte.

pracuja˛
w
dokach
Jane,
aktorka
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Rozrywka

HOROSKOP

Lew 23.07 – 23.08
Wykorzystaj pozytywny wpływ Jowisza
i zrealizuj zamierzenia
podjęte wcześniej. Nie odkładaj tego na później. Jeśli nie wykorzystasz swojej
szansy, możesz później tego
żałować. Warto pomyśleć o
wypoczynku na łonie natury,
bo pogoda ku temu sprzyja.

7.06- 21.06.2013 r.

Laurel,
komik
kina
niemego

Pewien facet jest z wizytą w zakładzie psychiatrycznym. Po obchodach pyta się dyrektora:
- Jak rozpoznajecie chorobę u kogoś, kto z pozoru nie
wygląda na chorego?
- Prowadzimy ich do pomieszczenia z wanną napełnioną
wodą, dajemy do ręki wiadro i łyżeczkę i każemy opróżnić wannę z wody.
- Hehe. Rozumiem. Ktoś normalny użyje wiadra.
- Nie, ktoś normalny wyciągnie korek. Pokój z widokiem
czy bez?
Majster hydraulik z pomocnikami rozpoczynają
naprawę szamba.
Majster wskakuje do środka i zanurza się w nim. Po pewnym czasie wynurza się i mówi:
- Podaj klucz 20-stkę.
Daje nura, po chwili wynurza się znowu i mówi:
- Podajcie “żabkę”.
Wreszcie kończy robotę, wychodzi z szamba i mówi do
pomocników:
- Chłopcy uczcie się, bo inaczej całe życie będziecie
klucze podawać.

7.06- 21.06.2013 r.
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