Czerwiec 2016 r.
tel. 44 732-66-77, e-mail: redakcja@tt.info.pl

Auta, które elektryzują

czytaj na str.
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Za elektrycznymi samochodami przemawiają koszty. To, ile dokładamy do eksploatacji
auta z silnikiem spalinowym, zależy w głównej mierze od cen paliw. A tego często nie
sposób przewidzieć. Raz ceny idą w dół, raz w górę. Tesla Motors ma już 13 lat.

Za OC płacimy
coraz więcej!
Ubezpieczenia OC drożeją. I wygląda na to, że
będą drożały. Dlaczego coraz trudniej o niskie
stawki? Powodów jest kilka.

czytaj na str.

Z pasji do motoryzacji

5

W bezpłatnym dodatku:
Dbajmy o klimatyzację
Na dworze skwar nie do zniesienia, a Ty podróżujesz
autem? Nie ma lepszego rozwiązania niż klimatyzacja!
W dzisiejszych czasach to standard, którego braku
większość kierowców nie potrafi sobie wyobrazić.
czytaj na str.
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Jak wybrać najlepszy fotelik?
Fotelik samochodowy, w którym podróżują nasze pociechy to
od wielu lat bardzo ważny element wyposażenia samochodu.
czytaj na str.
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O złudnym poczuciu kontroli
Wielu kierujących zatrzymywanych za znaczne
przekroczenie prędkości uważa się (pomimo
wyraźnego naruszania przepisów ruchu drogowego) za
bezpiecznych kierowców.

9
Korki w regionie. Co z objazdami?
czytaj na str.

Fotoreportaż na str.

15

W Moszczenicy odbyła się kolejna edycja
Motofestynu. To motoryzacyjno-rodzinna impreza, podczas której na wszystkich przybyłych
czekało wiele atrakcji. Pokazy moto, stoiska
handlowe, wesołe miasteczko, katering, konkursy z nagrodami i koncerty.
Była to już szósta edycja Motofestynu. - Impreza powstała z pasji do motoryzacji. Zawsze
jeździłem na motocyklu i chciałem też coś
zrobić dla mieszkańców. Tak jak co roku, mamy
pokazy stuntu i driftu, symulator dachowania,
pokaz ratownictwa medycznego oraz koncerty
- mówił Michał Ruszkiewicz, współorganizator
Motofestynu w Moszczenicy.

Warszawa 223 – ostatnia taka w Piotrkowie?
Siedemdziesiąt koni pod maską, prędkość maksymalna – 130 km/h, kolor szary,
rocznik 1973, trzy biegi do przodu, jeden do tyłu, na chodzie od 43 lat. Na
terenie posesji przy ul. Słowackiego w Piotrkowie stoi i przyciąga wzrok fanów
motoryzacji. Warszawa 223 - prawdopodobnie ostatnia taka w mieście.

czytaj na str.
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Na drogach przebiegających przez nasz region często
dochodzi od zdarzeń drogowych: katastrof, wypadków
czy kolizji.
czytaj na str.
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Dbajmy o klimatyzację samochodową!
Na dworze skwar nie do zniesienia, a Ty podróżujesz autem? Nie ma lepszego rozwiązania niż klimatyzacja! W dzisiejszych czasach to standard, którego braku większość kierowców nie potrafi sobie wyobrazić. Nie wszyscy jednak wiedzą jak korzystać z klimatyzacji, tak by przynosiła ulgę w upalne
dni, ale przy tym nie szkodziła zdrowiu.
Mechanizm jest bardzo prosty.
Ciepłe powietrze jest schładzane
przez krążący czynnik chłodniczy.
Dochodzi do ciągłej zmiany stanu
skupienia z ciekłego w lotny, a to
sprawia, że temperatura spada.
osuszanie powstrzymuje parowanie szyb podczas wysokiej wilgotności na zewnątrz, np. podczas
deszczu. Schładzanie zaś pozwala
na obniżenie temperatury wnętrz.
W przypadku najcieplejszych pór
roku bywa, że temperatura w aucie
może osiągnąć nawet 60 stopni!
Klimatyzacja może być więc
zbawienna, pod warunkiem że
umiejętnie z niej skorzystamy.
W upalnych porach warto pomyśleć o uprzednim przewietrzeniu
samochodu, a więc otwarciu
wszystkich drzwi. Serwisanci
przyznają, że dla efektywniejszego
działania klimatyzacji powinna
ona działać jak najczęściej – nawet
w zimie. Dzięki temu można zapobiec zatarciu sprężarki i osadzeniu
się na niej oleju rozprowadzanego
przez czynnik chłodzący. W efekcie sprężarka pracuje niewydajnie,
bo podczas rozruchu potrzebuje
czasu na „rozsmarowanie”.
Jakie zabiegi to absolutna

konieczność? Odgrzybienie parownika, oczyszczenie wlotów
powietrza, czyszczenie kanałów,
wymiana filtra kabinowego. Absolutna podstawa. Powinniśmy
dokonać ich raz w roku. Chyba, że
eksploatujemy auto w warunkach
o innej niż standardowa jakości
powietrza – na przykład w dużym
mieście – wtedy wspomniane
zabiegi muszą być wykonane
częściej. Na przykład dwa razy
do roku. Rzadziej, bo raz na dwa
lata, należy uzupełnić czynnik
chłodzący i oczyścić klimatyzację
z wilgoci. Dochodzi jeszcze kwestia wymiany osuszacza. Najlepiej
raz na trzy lata albo za każdym
razem, kiedy układ zostanie „rozkręcony” i otwarty.
Kiedy wiadomo, że układ jest
zagrzybiony? Cóż, najważniejszym sygnałem jest po prostu nieprzyjemny zapach. Zaniedbana,
zagrzybiona klimatyzacja może
być niezwykle niebezpieczna dla
zdrowia – a to może powodować
uciążliwe podrażnienia dróg oddechowych i alergie. Istnieją jednak
specjalne zabiegi, mające na celu
usunięcie pleśni czy wirusów
z wnętrza pojazdu za pomocą na

przykład ozonu. Nikt przecież
nie chce wdychać zarodników
– w końcu klimatyzacja to układ
chłodzący, a nie „smrodzący”.

Pamiętajmy o częstym serwisowaniu układu chłodzącego.
Dzięki regularnej, corocznej
wymianie (najlepiej robić to
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wiosną) możemy nie tylko cieszyć się efektywniejszym działaniem mechanizmu, ale także
ustrzec się przed zdrowotnymi

kompl i k acja m i zwią za nym i
z wdychaniem zanieczyszczonego powietrza.
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Fotelik samochodowy, w którym podróżują nasze pociechy to od wielu lat bardzo ważny element wyposażenia samochodu. Dziś nikt już nie kwestionuje, że powinien być on jak najlepszej jakości, bowiem od niego zależy zdrowie i życie dziecka w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji.
Współczesne foteliki dziecięce przechodzą wiele testów, posiadają wiele ciekawych rozwiązań związanych z kwestiami bezpieczeństwa – wszystko to
pozwala rodzicom dokonać jak najlepszego wyboru.

Foteliki dziecięce – jak wybrać ten najlepszy?
Fotelik dziecięcy – niezbędny
element wyposażenia współczesnego samochodu, należącego
do rodziny posiadającej małe
dziecko bądź dzieci. Jak wybrać
ten najlepszy? Czym kierować się
przy jego zakupie? Poniżej znajdziecie przydatne wskazówki.
Waga dziecka
Przede wszystk im zanim
przystąpimy do zakupu fotelika
musimy wiedzieć, co oferuje
nam rynek. Podstawowy podział
to kategoria wagowa. Ważne –
w pierwszej kolejności sugerujemy się wagą, a dopiero później
wiekiem dziecka. Fotelik dobieramy więc, kierując się wagą
naszych pociech i zmieniamy je
zgodnie z zaprezentowanymi kategoriami. Do 12 roku życia nasze
dziecko będzie potrzebować więc
aż trzech różnych fotelików.
Obecnie najpopularniejszy
podział fotelików (ze względu na
wagę dziecka) jest następujący:
1. Grupa 0+ – waga do 13 kg
– przeznaczony dla niemowląt
i dzieci do 18 miesiąca życia –
w tej kategorii wymaga się, aby
dziecko podróżowało tyłem do
kierunku jazdy (nawet jeśli fotelik
można także zamontować odwrotnie). Zaletą tego fotelika jest
jego wielofunkcyjność - najczęściej można go z powodzeniem
używać także jako nosidełko.
Dziecko podróżuje w pozycji leREKLAMA
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żącej. Jeśli chcemy, by jechało na
przednim siedzeniu musimy się
upewnić, że nie znajduje się tam
aktywna poduszka powietrzna.
Fotelik kształtem przypomina
muszlę, co ma zapewnić ochronę
ze wszystkich stron. Jeśli chodzi
o mocowanie - foteliki tej kategorii przymocowujemy pasami
bezpieczeństwa lub specjalnym
mocowaniem Isofix.
2. Grupa 1 – waga od 9 do 18
kg – przeznaczony dla dzieci od
1 roku zycia do 4 lat – o zmianie
na tę kategorię musimy pomyśleć
w momencie, w którym nasza pociecha zaczyna już samodzielnie
siadać. Te foteliki mają z reguły
możliwość regulacji ustawienia
– dziecko może więc w nich
leżeć, siedzieć, jak i przebywać
w pozycji półleżącej. Maluch
może już siedzieć przodem do
kierunku jazdy. Podobnie jak
w przypadku fotelików z poprzedniej grupy, tak i te są montowane
za pomocą pasów bezpieczeństwa
lub mocowania Isofix. To drugie
rozwiązanie jest nieco droższe,
ale przy tym prostsze i bardziej
bezpieczne.
3. Grupa 2-3 – waga od 15 do
36 kg – przeznaczony dla dzieci
w wieku 4 - 12 lat – to fotelik,
który będzie służył naszemu
dziecku najdłużej – nawet przez
8 lat! Dziecko jest mocowane
standardowymi pasami bezpieczeństwa. W większości modeli

z tej grupy (w przeciwieństwie do
poprzednich dwóch grup) nie ma
wewnętrznych pasów. Kupując
fotelik dla kilkuletniego dziecka
trzeba zwrócić uwagę, aby można
go było regulować – nasza pociecha w tym okresie szybko rośnie.
Poziom bezpieczeństwa
Kolejne k ryterium, które
musimy wziąć pod uwagę to
oczywiście poziom bezpieczeństwa sprzętu. Dziś nikt już nie
kwestionuje, że powinien być on
jak najlepszej jakości, bowiem
od niego zależy zdrowie i życie
dziecka w przypadku wystąpienia
niebezpiecznej sytuacji. W tym
przypadku słowo „bezpieczny”
oznacza, że fotelik osiągnął wysokie rezultaty w testach ADAC,
jest dopasowany do wagi i wieku
dziecka oraz jest poprawnie zamontowany w samochodzie.
Wyjaśnijmy jeszcze, czym są
wspomniane testy ADAC. ADAC
to niemiecki automobilklub, który
co roku publikuje wyniki testów
fotelików dziecięcych. Przed
zakupem fotelika warto zwrócić na nie uwagę i zapoznać się
z nimi. Pamiętać jednak należy,
że ADAC nie sprawdza wszystkich fotelików, a jedynie pewną
część z tych dostępnych na rynku.
ADAC ocenia foteliki w skali od
1 do 5 w kilku kategoriach: bezpieczeństwo - na podstawie crashtestów i stabilności mocowania,

łatwość obsługi, komfort dziecka
i łatwość czyszczenia. Z tych
cząstkowych ocen wyciągana jest
ocena ogólna fotelika. Dodatkowo
w swych testach ADAC zwraca
uwagę na to z jakich materiałów
REKLAMA

zostały wykonane foteliki, czy na
przykład ich producent nie zastosował w nich substancji szkodliwych.
Przypominamy, że zgodnie
z obowiązującym taryfikatorem
mandatowym za nieodpowiednie

przewożenie dziecka w pojedzie
– poniżej 1,5 m wzrostu poza
fotelikiem ochronnym lub innym
urządzeniem do przewożenia dzieci
– oznacza mandat w wysokości 150
zł i 6 pkt karnych.
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Za OC płacimy
coraz więcej!
Nie da się ukryć, że w segmencie OC od dłuższego czasu
trwa wojna cenowa na rynku.
Towarzystwa ubezpieczeniowe od
dłuższego czasu ścigały się o jak
najniższą składkę. Ubezpieczyciele nie czerpali zysku z nowych
klientów. Wręcz przeciwnie,
starali się ich przyciągnąć jak
najatrakcyjniejszymi ofertami.
Realny zysk przynosi firmom
dopiero podniesienie stawki przy
przedłużaniu polisy.
Ze statystyk wynika jasno, że
kwoty odszkodowań za szkody
odniesione w spowodowanym
przez nas wypadku rosną, bo
wzrasta też świadomość poszkodowanych. W przypadku
odniesienia ciężkich obrażeń
ciała zadośćuczynienie może wynosić do kilkuset tysięcy złotych.
A trzeba przyznać, że ofiary
wypadków coraz chętniej i częściej wstępują na drogę sądową,
domagając się znacznie wyższych
świadczeń.
Za sprawą orzeczenia Sądu
Najwyższego zmieniło się także
podejście ubezpieczycieli do
wypadków śmiertelnych mająREKLAMA
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cych miejsce przed 2008 rokiem.
Według niektórych firm ból
po śmierci bliskich w wypadku
przed tą datą miał być mniejszy niż
w kolejnych latach. Sąd uznał
jednak, że odszkodowanie należy
się także rodzinom zmarłych przed
2008 rokiem. W konsekwencji firmy ubezpieczeniowe zobowiązane
są do wypłacania odszkodowań
za wypadki sprzed kilkunastu lat!
I choć stawki mogły szybować
w dół, nie zmieniła się jedna rzecz:
ciągła konieczność wypłacania
odszkodowań i brak możliwości
oszczędzania na tym polu. To,
w dłuższej perspektywie, dla ubezpieczycieli stało się po prostu
nierentowne i musiało skończyć
się podwyżką stawek, narzuconą
przez Komisję Nadzoru Finansowego, odpowiedzialną przecież
między innymi za podejmowanie
działań służących prawidłowemu
funkcjonowaniu rynku ubezpieczeniowego. Komisję zaniepokoiła
możliwość utracenia płynności
finansowej i zdolności do realizacji
powierzonych zadań, stąd rzeczona
podwyżka stawek ubezpieczeniowych.

Warto wspomnieć, że od lutego tego roku obowiązuje podatek
bankowy. Nie ominął on towa-

Ubezpieczenia OC drożeją. I wygląda na
to, że będą drożały. Dlaczego coraz trudniej o niskie stawki? Powodów jest kilka.
rzystw ubezpieczeniowych – wynosi 0,44% wartości ich aktywów
rocznie. A w planach jest też tzw.
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haracz Religi, czyli obciążający
ubezpieczycieli podatek, mający
na celu pozyskanie funduszy

na leczenie poszkodowanych
w wypadkach.
mj
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Obwodnica, rondo Sulejowskie, Sienkiewicza... Drogowy boom trwa
O planach inwestycyjnych Piotrkowa opowiadają urzędnicy magistratu
To tylko niektóre z inwestycji
drogowych, które zostaną wykonane w najbliższym czasie w naszym mieście. Tradycyjnie, jak co
roku, magistrat wyda niemałe pieniądze na poprawę bezpieczeństwa
i komfortu jazdy na piotrkowskich
drogach. Nie zabraknie inwestycji
w chodniki i budowę miejsc postojowych. Zapraszamy na krótką
przejażdżkę po najważniejszych
tegorocznych inwestycjach.
- Podróż zaczynamy od zachodniej części miasta, a dokładnie od sk rzyżowania al.
Concordii z ul. Modrzewskiego.
W tym miejscu dziś kończy się obwodnica N-S. Ten stan rzeczy powoli ulega już zmianie, ponieważ
w maju rozpoczęły się prace przy
budowie dalszego odcinka tej
drogi. I to odcinka liczącego blisko
kilometr. Jezdnia, chodnik i ścieżka rowerowa powiodą aż do ul.
Wojska Polskiego. Tutaj oraz przy
skrzyżowaniu z Twardosławicką
powstaną ronda, które ułatwią
wjazd i zjazd z obwodnicy. Podróżowanie i spacerowanie nocą
ułatwiać będą latarnie ledowe. Po
wykonaniu tego fragmentu zasadzonych zostanie jeszcze aż 800
drzew (na 800-lecie Piotrkowa)
– informuje Jarosław Bąkowicz,
kierownik Biura Prasowego naszego magistratu.
Obwodnica krzyżuje się z popularną „dwupasmówką”. W tym
roku trasa W-Z cieszy się szczeREKLAMA
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gólnym zainteresowaniem drogowców. Kontynuowana będzie
wymiana nawierzchni jezdni. Tym
razem obejmie północną nitkę Al.
Sikorskiego, na odcinku od ul.
Kostromskiej aż do al. Concordii.
Tymczasem zakończyły się już
przebudowy dwóch skrzyżowań.
„Inteligentne” sterowanie światłami pojawiło się na „krzyżówce”
Al. Sikorskiego/Piłsudskiego/
Armii Krajowej oraz Al. Kopernika/3 Maja. To drugie miejsce
zyskało dodatkowy lewoskręt.
- Dzięki temu skrzyżowanie stało
się bezkolizyjne, a co za tym
idzie – bezpieczniejsze – zaznacza
Bąkowicz.
Będąc przy tym skrzyżowaniu, mamy praktycznie „rzut
kamieniem” do dwóch kolejnych inwestycji drogowych. „Na
dniach” drogowcy pojawią się na
ul. Cmentarnej. Prace tegorocznego etapu obejmą odcinek od
ul. Wojska Polskiego do mostu
na rzece Strawie. Zakres obejmie
budowę i wymianę podziemnych
mediów, ułożenie krawężników z
chodnikami i wylanie asfaltu. W
miejscu starego stanie nowy most.
Pierwszy etap przebudowy
czeka kierowców także na ul.
Sienkiewicza. W tym roku obejmie fragment od ul. Słowackiego
do al. Piłsudskiego, a w 2017 roku
część od ul. Wojska Polskiego do
ul. Słowackiego.
Jadąc dalej trasą W-Z, dojeż-

dżamy do nowo wyremontowanej
ulicy Śląskiej i czekającego na
przebudowę ronda Sulejowskiego.
- I to jest najlepsza i najważniejsza wiadomość dla wszystkich
kierowców – podkreślają urzędnicy. Modernizacja największego
piotrkowskiego ronda ma się
zacząć jeszcze w tym roku. Roboty obejmą nie tylko wymianę
nawierzchni jezdni. Czeka nas
zmiana układu komunikacyjnego
i powstanie tzw. rondo turbinowe,
zaprojektowane w sposób prawie
bezkolizyjny.
Zjeżdżając z ronda Sulejowskiego ulicą Jerozolimską,
dojedziemy do placu Zamkowego, który całkowicie zmieni
swoje oblicze. Droga i chodnik,
dla podkreślenia szczególnego
charakteru, zostaną wykonane
z kostki. Metamorfoza czeka
również skwer. Będą nowe alejki, nasadzenia. Pojawi się nowy
element - plac zabaw. Wszystko
ma być gotowe przed marcem
przyszłego roku, kiedy Piotrków
będzie gospodarzem Dni Przyjaźni Polsko-Wegierskiej. - Wówczas
w grodzie trybunalskim gościć będziemy wielu znamienitych gości
z prezydentami Polski i Węgier
na czele – zaznacza prezydent
Krzysztof Chojniak.
Przejażdżkę po dużych drogowych inwestycjach kończymy na
osiedlu Wierzeje. Dokładanej na
ul. Zawiłej i Gołębiej. Teraz są to

fot. PK
nieutwardzone szlaki, przypominające polne drogi. To jednak się
zmieni. Do lutego przyszłego roku
powstanie tu nowa jezdnia wraz
z jednostronnym chodnikiem.
Będzie to zakończenie budowy
dwóch kolejnych dróg na Wierzejach, które magistrat rozpoczął
w 2013 roku od ułożenia kanalizacji sanitarnej i wodociągu.
Remontując drogi, miasto nie
zapomina również o miejscach
parkingowych. – Zawsze staramy
REKLAMA

się budować je tam, gdzie jest
to tylko możliwe – podkreślają
urzędnicy i dodają, że jest to bardzo ważne ze względu na ciągle
rosnącą liczbę aut jeżdżących po
naszych ulicach. Takie inwestycje
zaplanowano m.in. przy ulicach:
Dzielnej, Prusa, Narutowicza,
Topolowej, Kobyłeckiego (przy
przedszkolu).
- Czeka nas wiele ważnych
inwestycji drogowych, które
będą wiązały się z zamknięciami

i objazdami. Dlatego, aby uniknąć
zaskoczeń warto zwracać uwagę
na znaki, i nie jeździć na pamięć,
a przede wszystkim śledzić portal miejski www.piotrkow.pl na
którym znajdują się aktualne
informacje na temat inwestycji
drogowych – mówi Jarosław
Bąkowicz.
(materiał przygotowany przez
Biuro Prasowe Urzędu Miasta w
Piotrkowie Trybunalski)
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Ekspert radzi

Dlaczego warto zostać kierowcą zawodowym i jak
sprawnie uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej?
Kierowca samochodu ciężarowego to zawód deficytowy, bardzo
poszukiwany przez firmy transportowe. Tylko w ciągu trzech
miesięcy tego roku na kierowców
zawodowych czekało ponad 4,4 tys.
ofert pracy (pracuj.pl).
Wynagrodzenie kierowców
zawodowych w Polsce kształtuje się na poziomie 3 – 7 tys.
zł. Praca kierowcy zawodowego
powinna zaciekawić wszystkie
osoby, które lubią się przemieszczać
i być ciągle w nowych miejscach,
a jednocześnie lubią się uczyć oraz
są odpowiedzialne. Wbrew pozorom za kierownicą samochodów
ciężarowych są nie tylko mężczyźni,
ale coraz częściej ten zawód wybierają kobiety.
Jak zdobyć upragniony zawód,
który daje szanse na zdobycie zatrudnienia w wielu firmach, zajmujących się m.in. logistyką i spedycją?
Nasz ekspert podpowie, jak
zostać kierowcą zawodowym.
Podstawą do podjęcia pracy
w zawodzie kierowcy zawodowego
jest ukończenie kursów prawa jazdy:
- kategorii C, uprawniającej
do kierowania samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie
całkowitej przekraczającej 3,5 tony;
- kategorii C+E, uprawniającej
do kierowania samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie
całkowitej przekraczającej 3,5 t
wraz z przyczepą.
Każdy kurs kończy się zdaniem
egzaminów państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). W przypadku kategorii
C – teoretycznego i praktycznego,
w przypadku kategorii CE tylko
egzamin praktyczny.
Jak wygląda obecnie procedura
i formy nauki teorii po zmianach
przepisów?
Uzyskanie prawa jazdy kat. C
i kat. CE reguluje Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016 r. w sprawie
szkolenia osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
Prawo jazdy kategorii C
Osoby, które chcą uzyskać prawo jazdy kat. C powinny posiadać
prawo jazdy kategorii B. Do kursu
mogą przystąpić już osoby, którym
pozostały 3 miesiące do ukończenia
21 roku życia. W Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta/Starostwa
(zgodnie z miejscem zameldowania)
należy założyć PKK kierowcy.
Należy zabrać ze sobą orzeczenie
lekarskie, które stwierdza brak
przeciwwskazań do kierowania
pojazdami ciężarowym, orzeczenie
psychologiczne oraz zdjęcie. Istnieją
dwie możliwości odbycia kursu
w zakresie prawa jazdy kat C. Kurs
bez teorii oraz kurs z wykładami.
Kurs kat. C bez teorii - procedura: Co musisz zrobić?
1. Po otrzymaniu nr PKK zdajemy
egzamin państwowy z teorii w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
2. Dostarczamy nr PKK do
Ośrodka Szkolenia Kierowców.
3. Realizujemy szkolenie praktyczne ( jazdy szkoleniowe).
4. Przystępujemy do egzaminu praktycznego w WORD.

Kurs kat. C z wykładami procedura: Co musisz zrobić?
1. Po otrzymaniu nr PKK
w Wydziale Komunikacji wybieramy ośrodek szkolenia kierowców,
2. Realizujemy szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdajemy
egzamin wewnętrzny w ośrodku
szkolenia kierowców,
3. Zdajemy egzamin państwowy z teorii i praktyki w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Prawo jazdy kategorii CE
Szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. C+E można realizować jednocześnie z kat C. Kurs na prawo
jazdy kat C+E składa się jedynie
z zajęć praktycznych i kończy
się egzaminem państwowym
w WORD.
Kolejnym etapem w pozyskiwaniu uprawnień kierowcy
zawodowego jest uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.
Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej
Nie posiadając jeszcze prawo jazdy kategorii C/CE, można
ubiegać się o Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, uprawniające
do zawodowego przewozu rzeczy.
W tym celu należy zapisać się na kurs
z zakresu kwalifikacji wstępnej
przyspieszonej. Jest to szkolenie
będące odpowiednikiem dawniejszego kursu na przewóz rzeczy.
Kwalifikacja wstępna przyspieszona
to szkolenie przeznaczone dla osób,
które ukończyły 21 lat. Szkolenie
najczęściej odbywa się przed komputerem przy użyciu odpowiedniego
oprogramowania wspomagającego
proces szkolenia. Po zakończeniu
kursu każdy z kierowców przystępuje do egzaminu państwowego.
Kierowcy, którzy kat. C lub C1
uzyskali do 10.09.2009, a kat. D
zdobyli do 10.09.2008 są zobowiązani do ukończenia w odpowiednich
terminach szkolenia okresowego
ponawianego następnie co 5 lat.
Z własnego doświadczenia wiemy, że Świadectwo Kwalifikacji
Zawodowej jest stosunkowo łatwe
do uzyskania.
Możemy się pochwalić, że ostatni egzamin państwowy z Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej
w maju br. w naszym Ośrodku zdali
wszyscy kursanci i bez problemu
uzyskali Świadectwo Kwalifikacji.
Na co zwrócić uwagę przy
wyborze ośrodka szkolenia?
Dobrze jest wybrać właściwy ośrodek szkolenia, w którym
można zrealizować zarówno kursy
na prawo jazdy kat. C/CE, jak
i szkolenie z Kwalifikacji Wstępnej
Przyspieszonej(KWP), a także
niezbędne badania psychologiczne
i lekarskie. Istotnym jest, aby kursant został prawidłowo pokierowany
i poprowadzony przez cały proces
zarówno badań psychologicznych,
lekarskich, jak i odpowiedniego
szkolenia w zakresie prawa jazdy
kat. C/CE i KWP celem uzyskania
bez zbędnego stresu i jak najniższym kosztem, uprawnień kierowcy
samochodu ciężarowego.
Należy upewnić się, czy Ośrodek
Szkolenia posiada pojazdy szkoleniowe (samochody ciężarowe) takie,

jak na egzaminie państwowym
w WORD.
Trzeba sprawdzić, czy plac manewrowy jest pełnowymiarowy, jak
na egzaminie w WORD.
Bezpiecznie jest zasięgnąć opinii, czy instruktorzy są odpowiednio
przygotowani i z pasją przekazują
swoją wiedzę.
Warto zapytać, czy ośrodek
szkolenia umożliwia odbycie części
szkolenia na placu manewrowym
w WORD, co w znakomity sposób
ogranicza stres na egzaminie oraz
przygotowuje do egzaminu państwowego.
Na koniec istotnym jest, aby
REKLAMA
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wybrać ośrodek szkolenia, który
umożliwi zrealizowanie całości
szkolenia, zarówno na prawo jazdy
kat C/CE, jak i KWP w jednym
miejscu bez konieczności dojazdu
do innego miasta, co znacznie
usprawni proces szkolenia.
Jeśli już zdecydowaliśmy się
zostać kierowcą zawodowym, warto wybrać dobry, profesjonalny
ośrodek szkolenia, warto dobrze
poznać proces przebiegu szkolenia,
warto poznać, jak do niezbędnego
minimum ograniczyć wydatki na
szkolenie, a uprawnienia kierowcy
zawodowego zdobędziemy bez
zbędnego stresu.
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„Jeżdżę szybko, ale bezpiecznie...” czyli o złudnym
poczuciu kontroli
Wielu kierujących zatrzymywanych za znaczne przekroczenie
prędkości uważa się (pomimo wyraźnego naruszania
przepisów ruchu drogowego) za bezpiecznych kierowców.
O ile niewielki odsetek z nich rzeczywiście ma predyspozycje
temperamentalne, cechy osobowości oraz sprawność
psychomotoryczną kierowcy rajdowego, które pozwalają
im sądzić, że jeżdżą „szybko i bezpiecznie”, to trzeba mieć
świadomość, że to tylko iluzja, która może okazać się prawdą
wyłącznie w warunkach laboratoryjnych, gdzie nie ma innych
uczestników ruchu drogowego, pojazd jest w idealnym stanie
technicznym, a kondycja psychofizyczna samego kierowcy
nie budzi zastrzeżeń. Drogi to jednak nie tory wyścigowe,
a część ich użytkowników nie ma odpowiednich predyspozycji
do kierowania pojazdami i można nawet zaryzykować
stwierdzenie, że w ogóle nie powinna otrzymać uprawnień.
Obowiązkowe badania psychologiczne przed przystąpieniem do
egzaminu na prawo jazdy obejmują
jedynie kandydatów na kierowców
zawodowych, nie dotyczą kat.
B, czyli samochodów do 3,5 tony,
a przecież takich aut porusza się
wspólnymi drogami dla amatorów
i zawodowców najwięcej. Prowadzą
je zarówno kierowcy z dużą odpornością psychiczną i wyobraźnią,
świetnym refleksem, podzielnością
uwagi i stabilnością emocjonalną,
jak i… pozbawieni tych cech, albo
co gorsza tylko przekonani o ich
posiadaniu. I ci stanowią największe
zagrożenie w ruchu drogowym,
również dla tych „szybkich i bezpiecznych”.
Obligatoryjne badania psychologiczne dla kandydatów na
kierowców wszystkich kategorii
w pewnym stopniu wyeliminowałby takie zagrożenie, ale z wielu
względów trudno się spodziewać,
że zostaną wprowadzone. Dlatego
tak istotny jest dystans do samego
siebie (bo przecież kondycja nie
zawsze jest doskonała, a i opona
może pęknąć w naszym pojeździe)
i do innych uczestników (bo nie
wiemy, na kogo trafimy), a także
adekwatna do stanu faktycznego
samoocena. Przecenianie, albo
niedocenianie swoich możliwości
może doprowadzić do tragedii. Bycie świadkiem czyjeś śmierci bądź
stanięcie w obliczu zagrożenia życia
swojego lub bliskich dla większości
ludzi jest doświadczeniem traumatycznym. O tym, czy trauma ta doprowadzi do rozwoju zespołu stresu
pourazowego (PTSD) decyduje
wiele czynników, m.in. dotychczasowe doświadczenia życiowe, cechy
temperamentalne i osobowościowe
oraz obecność, albo brak różnych
form wsparcia. Objawy PTSD są
bardzo dotkliwe i przekładają się
na różne sfery funkcjonowania życiowego, nie tylko osoby cierpiącej
na ten zespół, ale także całego jej
otoczenia. Pojawienie się objawów
stresu pourazowego jest odroczone
w czasie, zwykle kilka miesięcy po

urazie występuje: przypominanie
i rozpamiętywanie, ciągłe odtwarzanie traumatycznego wydarzenia,
zarówno na jawie - w postaci tzw.
flasback’ów - np. stających przed
oczami obrazów z wypadku, jak
i we śnie - w postaci koszmarów
sennych. Symptomatyczne jest również unikanie wspomnień i sytuacji
kojarzących się z traumatycznym
wydarzeniem, a także trudności
z zasypianiem i podtrzymaniem
snu, trudności w koncentracji,
drażliwość lub wybuchy gniewu,
nadmierna czujność i wzmożona
reakcja zaskoczenia.
Niemożność samodzielnego
uporania się z objawami może
prowadzić u osób cierpiących na
PTSD do sięgania po środki psychoaktywne (alkohol, narkotyki,
leki), co w konsekwencji może
powodować uzależnienia, często
rozwija się także depresja. Zarówno
mniejsze traumy, jak i PTSD można
leczyć. Jedną ze skuteczniejszych
metod jest zalecana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)
i Międzynarodowe Towarzystwo
Badań nad Stresem Traumatycznym
(International Society for Traumatic
Stress Studies) terapia EMDR odwrażliwianie i przetwarzanie
za pomocą ruchów gałek ocznych
(eye movement desensitization and
reprocessing).
Wypadki były, są i będą się
zdarzały, niektórym jednak można
zapobiec. Niezbędna jest jednak do
tego świadomość swoich możliwości i ograniczeń. Warto choćby poznać swój czas reakcji. Jeśli mamy
refleks gorszy od przeciętnego
kierowcy, to wystarczy zdjąć nogę
z gazu, by pomimo tego deficytu
być nadal bezpiecznym kierowcą.
Niezmiernie istotna jest także sama
postawa i zachowanie za kierownicą. Gdy podczas prowadzenia
samochodu jemy, rozmawiamy
przez telefon, jesteśmy zmęczeni,
pobudzeni emocjonalnie albo poprawiamy makijaż, czy wykonujemy inne czynności niezwiązane
z kierowaniem, to wydłuża się czas
naszej reakcji dwukrotnie. Kluczo-

Katarzyna Babczyńska
psycholog transportu i bezpieczeństwa
ruchu drogowego, psychotraumatolog
certyfikowany terapeuta EMDR

we znaczenie ma też uwaga. Jeśli
jest rozproszona np. przez zwisające
z lusterka odświeżacze powietrza,
maskotki czy inne gadżety (przedmioty nie mające nic wspólnego
z obserwacją drogi), to może jej zabraknąć na rzeczy z punktu widzenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego
najważniejsze (znaki, światła, inni
uczestnicy etc.), wówczas później
zauważamy zagrożenie. To przekłada
się na siłę ewentualnego uderzenia, bo
skróceniu ulega droga hamowania
prowadzonego przez nas pojazdu.
A skutki? Jeśli skończy się tylko na
pogniecionej karoserii, to najmniejsza
strata. Zdarza się jednak, że chwilowy
brak uwagi może nas kosztować utratę
zdrowia bądź życia.
Zatem chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że warto „przed
szkodą” zadbać o swoje i innych
bezpieczeństwo na drodze.
REKLAMA
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Warszawa 223 – ostatnia taka w Piotrkowie?
Siedemdziesiąt koni pod maską, prędkość maksymalna – 130 km/h,
kolor szary, rocznik 1973, trzy biegi do przodu, jeden do tyłu, na
chodzie od 43 lat. Na terenie posesji przy ul. Słowackiego w Piotrkowie
stoi i przyciąga wzrok fanów motoryzacji. Warszawa 223
- prawdopodobnie ostatnia taka w mieście.

• długość całkowita 4740 mm
• rozstaw osi – 2700 mm
• przyspieszenie - od 0 do 100 km/h w 29,2 sekundy, czyli lepiej
niż Wołga GAZ21, ale gorzej niż Wartburg
• siła nacisku - niepokojąco duża, a to oznacza, że szczupła pani
musi niemal stanąć na pedale, aby wcisnąć go do dechy
• duży 450-litrowy bagażnik
• w podłodze i w słupkach Warszawy 223/224 przewidziano punkty
montażu pasów bezpieczeństwa
• z prawej strony bagażnika koło zapasowe
• pod podłogą bagażnika zbiornik paliwa o pojemności 55 litrów

„

Powszechnie krytykowanym rozwiązaniem było usytuowanie
wlewu paliwa w lewym tylnym błotniku, co utrudniało tankowanie, gdyż na zdecydowanej większości ówczesnych stacji
benzynowych CPN dystrybutory były przystosowane do wlewów
paliwa z prawej strony pojazdu.
Samochód był, jak na tamte czasy dość ciężki - gotowy do
drogi ważył 1456 kg i mógł zabrać kolejne 500 kg, co przeliczano
na 5 osób + bagaż.
Kwestia dokładnej daty rozpoczęcia produkcji Warszawy
223/224 jest otwarta. Wg jednego z pracowników FSO montaż
miał rozpocząć się tuż po premierze na Targach Poznańskich,
pod koniec czerwca 1964 roku. Prawdopodobnie były to tzw.
auta przedseryjne. Andrzej Zieliński, autor monografii „Polskie
Konstrukcje Motoryzacyjne”, określa termin jako IV kwartał
1964 r. Wg innych źródeł seryjna produkcja rozpoczęła się w
sierpniu. W rekordowym 1968 roku wyprodukowano ponad 17
tysięcy Warszaw z planowanych 25 tys.

W 2014 r. minęło pól wieku
odkąd FSO wypuściło na polski
rynek Warszawę 223/224. We
wczesnym PRL-u długo oczekiwana, później podziwiana i pożądana. W epoce Fiata 125p zeszła
na dalszy plan. Kartki na paliwo
przetrzebiły jej szeregi. Później
stała się bazą do tuningu. Do dziś
ocalało niewiele oryginalnych
egzemplarzy*.
Jeden z nich ocalał na pewno,
bo jeździ po Piotrkowie, a jego
właścicielem jest Jan Grobelny.
- Warszawa 223 sedan, oczywiście na chodzie. Jeżdżę nią po
Piotrkowie, innej nie widziałem mówi piotrkowianin. - Kupiłem ją
w 1973 roku. Pierwszy właściciel
miał ją rok. W tej chwili ma 42
lata. Zapłaciłem tyle, ile kosztowała urzędowo, czyli 120 tysięcy
zł. Jeździłem dużo, bo pracowałem
w Katowicach, więc jeździłem nią
po budowach – Kłodawa, kopalnia
soli Inowrocław, kopalnia węgla
REKLAMA

brunatnego, Konin.
Nawala rzadko. To raczej
solidny samochód, zwłaszcza
w porównaniu do poprzednich

modeli Warszawy, które miały
silniki dolnozaworowe. - W tych
starszych modelach trzeba było
często docierać zawory, regulować.

W tej jest silnik górnozaworowy
i mocniejszy – mówi właściciel
Jubilatki. - Pamiętam, kiedy drogi
były potężnie zaśnieżone, to mo-

głem wszędzie nią przejechać. Do
tyłu, do przodu, do tyłu i znów do
przodu i jakoś przebiłem śniegi.
Choć dziś już auto nie wycią-

gnie tyle, co kiedyś, ale swego
czasu pan Jan „przycisnął” do
120 na godzinę. - Pali 12 litrów
przy pełnym obciążeniu, czyli 5
osób i 60 kg w bagażniku. Części
do niej można jeszcze nabyć. Do
Warszawy pasuje wiele części od
żuka czy nysy, chociaż już o to
coraz trudniej. Wszystkie części
są zdrowe, ona jest bardzo dobrze
utrzymana. Ma nowe błotniki,
nowe progi, nowe drzwi. Prawie
80% części zostało wymienionych
- mówi właściciel.
Wady? Za mało biegów. - Do
przodu tylko 3. Przydałby się
czwarty bieg, bo ona ma moc
w silniku i mogłaby szybciej jeździć - mówi pan Jan.
Za jazdą Jubilatką przepada
pani Grobelna. - Wszyscy się
oglądają, machają, przesyłają pozdrowienia. Jak się zatrzymamy, to
chcą dotknąć i zdjęcia sobie robić.
Lubię nią jeździć, bo Warszawa
wzbudza wielkie zainteresowanie,
REKLAMA

Początkowo Warszawa miała oznaczenie 203/204, ale... Radca
prawny firmy Peugeot wysłał do dyrekcji FSO żądanie natychmiastowej zmiany oznaczenia na inne, bez zera w środku, które
firma Peugeot prawnie zarezerwowała sobie pod koniec lat 20.
Rok wcześniej podobne żądanie otrzymał doktor Ferry Porsche.
Wówczas model 901 zmienił oznaczenie na słynne do dziś 911.
Dyrektor FSO spełnił żądanie Francuzów, na przełomie 1964
i 65 r. Warszawa otrzymała nową nazwę.

„

W 1973 roku halę produkcyjną na Żeraniu opuściła ostatnia
Warszawa. Jeździli nią nie tylko Polacy. Warszawa 223 trafiła
na rynek Bułgarii, Czechosłowacji, Rumunii, Węgier oraz do
Chin, Korei Północnej, Mongolii oraz Wietnamu.
przede wszystkim wśród panów,
chociaż mąż mówi, że to za mną
się oglądają. Kiedy kierowcy
stoją na światłach, oglądają się za
nami. To jest bardzo miłe - mówi
małżonka pana Jana.
Dziś Jubilatka jest już takim
rarytasem na naszych drogach, że
egzemplarz należący do piotrkowianina wozi pary młode do ślubu.
Auto pana Jana wiozło „młodych”
w Opocznie czy Drzewicy. Państwo Grobelni jeżdżą Warszawą
również na co dzień, chociaż na
ich podwórku stoi kilka innych aut.

O sprzedaży Jubilatki nie myślą.
- Ludzie dzwonią, pytają, ale mąż
mówi nie – mówi pani Grobelna,
a jej małżonek dodaje: - Zawsze
odpowiadam: Nie ma pan tyle
pieniędzy.
Dziś na rynku kolekcjonerskim
Warszawę 223 można kupić za
38 - 45 tys. zł (w zależności od
stanu auta).
Aleksandra Stańczyk
*W artykule wykorzystano
materiały z czasopisma „Automobilista” (nr 10/2009)
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Auta, które elektryzują
Od założenia przedsiębiorstwa Tesla Motors minęło już 13 lat. Przez
ten czas elektryczne auta przestały istnieć jedynie w futurystycznych,
odległych wizjach.
Za elektrycznymi samochodami przemawiają koszty. To, ile
dokładamy do eksploatacji auta
z silnikiem spalinowym, zależy
w głównej mierze od cen paliw.
A tego często nie sposób przewidzieć. Raz ceny idą w dół, raz
w górę. Z energią elektryczną jest
inaczej – nie ma mowy o drastycznych i nagłych podwyżkach cen.
Mimo wysokiej kwoty, jaką trzeba
zapłacić za auto elektryczne, to
są to urządzenia o wiele tańsze
w eksploatacji – spróbujmy wyobrazić sobie możliwość przejechania stu kilometrów za kwotę
dwukrotnie mniejszą niż autem z
instalacją gazową. Koszty eksploatacji redukują się także poprzez
prostą konstrukcję silnika – nie
jest to skomplikowany i pełny części ruchomych napęd. A co za tym
idzie, maleje ryzyko awarii, wybuchu albo ewentualnych poparzeń
w wypadku drogowym.
W Polsce jest jednak problem,
który praktycznie przekreśla
zasadność kupowania elektrycznego samochodu – brak stacji
ładowania, co sprawia, że nie da
się w pełni cieszyć korzystaniem
z któregokolwiek modeli Tesli.
Dla tych, którym leży na ser-

cu troska o środowisko, kolejny
ważny aspekt – samochody te nie
emitują spalin. I hałasu doskonale znanego nam z samochodów
współczesności. Wizja miasta
przyszłości, w którym nie słychać
uciążliwego warkotu silników, to
piękna wizja…
Elektryczne auta mają jednak
swoje wady. Złośliwi powiedzą,
że jest ich znacznie więcej niż
zalet, ale chyba łatwiej uznać po
prostu, że niektóre zalety to jednocześnie wady. Na przykład koszty

eksploatacji: są zauważalnie niższe, ale jednorazowy wydatek
związany z zakupem samochodu
elektrycznego kilkakrotnie przewyższa kwotę przeznaczoną na
zakup zwykłego pojazdu. Nie
mówiąc już o kosztach napraw
w przypadku kolizji czy awarii –
bo choć auta elektryczne cieszą się
opinią bezawaryjnych, to nigdy nie
wiadomo, kiedy dojdzie do choćby
najmniejszej usterki.
Bo to auta dość wrażliwe na
niekorzystne warunki – na mrozie

drastycznie zmniejsza się pojemność akumulatora. W ogóle – tak
jak baterie w smartfonach czy laptopach, zasilanie w samochodzie
elektrycznym po pewnym czasie
traci początkową wydajność. Co
sprawia, że konieczna jest wymiana akumulatora. A jego naładowanie to nie kwestia kilku minut,
jak w przypadku samochodów na
benzynę, olej czy gaz.
Identycznie można spojrzeć
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na cichą pracę silnika. To dla
kierowcy spore udogodnienie, ale
co w przypadku nieostrożnego
pieszego, który właśnie wchodzi
na jezdnię i się nie rozgląda – bo
przecież nie słychać, że cokolwiek
nadjeżdża. Ryzyko wypadku jest
spore. Nawet pomimo wielkiego
komfortu wiążącego się z jazdą
„elektrykiem”.
Jak widać, elektryczne pojazdy
mają swoje plusy i minusy. Faktem

jest, że modele napędzane elektrycznie nie są zbyt przystępne
cenowo dla przeciętnego zjadacza
chleba, ale warto zaznaczyć, że
firma wypuściła ostatnio znacznie
„tańszy” model - Teslę 3 za 35
tysięcy dolarów. To nadal sporo,
ale widać, że dokonuje się powolna
ekspansja elektrycznych aut. Czy
nadejdzie kiedyś dzień, w którym
prąd wyprze benzynę, gaz czy olej
napędowy?
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Korki na drogach. Co z objazdami?
Na drogach przebiegających przez nasz region często dochodzi od zdarzeń drogowych: katastrof, wypadków czy
kolizji. Zdarza się (ostatnio coraz częściej), że kierowcy muszą stać w ogromnych korkach. Żalą się, że policja nie
wyznacza objazdów. Funkcjonariusze bronią się, że nie zawsze jest to możliwe.
Przypomnijmy, na S8 doszło do
zderzenia trzech pojazdów. Droga
była całkowicie zablokowana.
Słuchacze dzwoniący do radia
Strefa FM zwracali uwagę na fakt,
że policja nie wprowadziła objazdów i przez 4 godziny trzeba było
stać w korkach. Podobna sytuacja
miała miejsce na drodze Piotrków
– Grabica, gdzie również pojawił
się olbrzymi korek spowodowany
wypadkiem.
Do zdarzeń często dochodzi też
na krajowej „dwunastce” na trasie
Piotrków – Sulejów. Tworzą się
wówczas gigantyczne zatory. Słuchacze i czytelnicy komentowali:
- Brak kompetencji i odpowiedzialności odpowiednich komórek
policji jest pierwszą i dominującą
przyczyną takiego stanu rzeczy.
Należałoby za każdym razem
pisać skargi na takie sytuacje,
a dziennikarze wnikliwie i dociekliwie powinni dopytywać władze
policji czemu tak jest.
- Nasuwa się prosty wniosek.
Piotrkowskie służby są niekompetentne i najwyższy czas je przeszkolić. Przecież mamy nowego
komendanta.
- Niedawno jechałem jedną
}z dróg krajowych w województwie małopolskim. Niestety najechałem na bardzo poważny
wypadek. Wszystkie służby były
już na miejscu, lądował też helikopter. Część policjantów była
zajęta organizacją objazdów.
Straciłem tam może 10 minut.
Zorganizowali to bardzo dobrze.
Ale był i taki komentarz: - Nie
narzekajcie. Polska policja i tak
jest tolerancyjna. Pozwala na przejazd obok rozbitych samochodów.
Na pocieszenie dodam, że taka
sytuacja w Niemczech trwałaby
o wiele dłużej. Najechałoby się
policji, straży pożarnej i innych
REKLAMA

służb. Oni to dopiero potrafią być
drobiazgowi. Kilkanaście godzin
czekania. Co na autostradzie nie
da się zrobić objazdu? Da się. Ba,
można nakazać jazdę do tyłu do
pierwszego zjazdu. No, ale jak
u Niemców nie wolno, to nie wolno
i nie ma, że to wyjątkowa sytuacja.
A co na to policja? - W tym
i każdym innym przypadku zdarzenia drogowego, jeżeli jest taka
możliwość oczywiście policja
wytycza objazdy, uzależnione jest
to od miejsca oraz od czynności,
które trzeba wykonać. O wypadku
na S8 możemy powiedzieć, że były
to aż trzy pojazdy, 7 osób rannych
i droga ekspresowa. Samochody
osobowe były kierowane objazdami – tłumaczy mł. asp. Ilona
Sidorko, oficer prasowy Komendy
Policji w Piotrkowie.
O komentarz poprosiliśmy też
byłego naczelnika piotrkowskiej
drogówki emerytowanego policjanta Artura Szczegielniaka.
- Jeżeli infrastruktura drogowa
tego wymaga, to niestety musimy stać w korkach. Nie zawsze
i w każdym miejscu można zorganizować objazd. Jeśli mamy
coraz więcej dróg ekspresowych
i autostrad, to zorganizowanie
objazdu ze środka takiej drogi
jest bardzo trudne. Wielokrotnie
stałem w korkach na autostradzie
w Niemczech. Kiedyś stałem
nawet 6 godzin, ponieważ był
wypadek drogowy. Objazdu nie
można zorganizować, ponieważ
nie ma zjazdu oraz zachodzi
obawa, że samochody ciężarowe
będą jeździć po drogach o mniejszym tonażu i zniszczą tę drogę.
Wygląda na to, że kierowcy
muszą się uzbroić w cierpliwość
i swoje odstać.
a.wolski@strefa.fm
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HISTORIA MOTORYZACJI

Fabryka Fiata w Piotrkowie?
Fabryka Fiata nad Strawą? A dlaczego nie! Włoska licencja, polskie
wykonanie. W dobie dużego bezrobocia i przemysłowej zapaści
miasta taka inwestycja to bez wątpienia najlepszy sposób na poprawę
gospodarczej struktury Piotrkowa.
P r z emysł motor yz a cyjny
w Piotrkowie? A dlaczego nie?
Miasto w centrum kraju, z dobrze
rozwiniętym węzłem kolejowym,
rzeszą rąk do pracy - czy inwestor może chcieć i potrzebować
czegoś więcej? A czego potrzebują władze miasta, prowadząc
negocjacje w sprawie lokalizacji na swym terenie zakładów
produkcyjnych zagranicznego
koncer nu? Chyba tyl ko łutu
szczęścia.
Fiat made in Piotrków?
W grudniu 1932 roku w dobie
trwającego jeszcze światowego
kryzysu polskie władze, pró-

nowo utworzonej spółki polskowłoskiej „Polski Fiat”. Wysłano
listy, ofer ty, zaproszenie do
negocjacji. Niestety zabrakło
szczęścia. W skreślonej na firmowym papierze Fiata odpowiedzi,
pieczołowicie przechowywanej
w piotrkowskim archiwum, możemy przeczytać, że koncern „(…)
z łaskawej propozycji skorzystać
nie może, gdyż produkcja marki
Polski Fiat będzie skoncentrowana
w fabryce Państwowych Zakładów Inżynierji na przedmieściu
Warszawa-Praga”. W ten sposób
prysły marzenia mieszkańców
trybunalskiego grodu o zaistnieniu na motoryzacyjnej mapie
Europy.

wiła rodzaj reakcji na rosnący
w Piotrkowie w coraz większą
siłę kapita ł niem ieck i. Najba rd z iej dot yczyło to sy t uacji w lokalnych hutach szkła
i związanym z nimi Belgijskim
Towarzystwem Akcyjnym E.
Haeblera opanowanym przez
f i n a n si st ów z n iem ie ck i m i
paszportami. W tym celu został
nawet powołany specjalny Komitet Obrony Interesów miasta
Piotrkowa, który stawiał sobie
za cel inspirowanie twórczych
poczyna ń zm ierzających do
harmonijnego rozwoju gospod a rczej st r u k t u r y t r ybu na lsk iego grodu. Na jego czele
stali członkowie adwokackiej

Fot. Abrimaal,wikicommons, na licencji 4,0

z a ap r ob owa ł t a k ż e p óź n iej
„wydział prezydjalny” ówczesnego magistratu.

Stracony zysk
Jakie straty poniósł Piotrków
wraz z odmowną odpowiedzią na
swą propozycję lokalizacji fabryki samochodów na swym terenie?
Z pewnością duże. Wystarczy
bowiem przypomnieć, że seryjna
produkcja aut marki Fiat ruszyła
w Polsce w latach 1933 - 1934
i w każdy następny rok warszawską fabrykę opuszczało od 1,5 do
3,5 tys. pojazdów. Produkowano
głównie samochody o ładowności do 2,5 tony, modele Fiat 621
L i R, 618 Grom oraz tzw. 7-osobową karetę, czyli model 524 L,
które znajdowały zastosowanie
zarówno na rynku cywilnym,
jak i wojskowym. Dodatkowo
nad Wisłą montowano modele
osobowe tj. Fiat 508C (zw. 1100),
518, 1500 czy Topolino. Przeciętna cena auta wahała się od 10 do
16,5 tys. zł. Co ciekawe tylko początkowo warszawskie zakłady
wykorzystywały części sprowadzane z Włoch, w drugim roku
produkcji rozpoczęto współpracę
z polskimi kooperantami, którzy wytwarzali części na wzór
fabrykatów ze słonecznej Italii.
Tak więc Fiat dawał zatrudnienie nie tylko pracownikom

samej fabryki czy montażowni
(w 1939 roku ich liczba wynosiła
3 tys.), ale także innym osobom
związanym z branżą. Stałym
odbiorcą pojazdów Państwowych Zakładów Inżynierii było
wojsko. Co zapewniało fabryce
i stały dochód i ciągły rozwój
pod względem usprawnień technicznych i projektowych. Można
więc domniemywać, że zyski
miasta Warszawy, wynikające
z posiadania na swym obszarze takiego producenta, były
wysokie.
Trochę żal, że nie wszystkie
inicjatywy mieszkańców naszego miasta kończyły się pomyślnym finałem. W przypadku Fiata
Piotrków stracił zarówno możliwość zaistnienia w branży motoryzacyjnej, jak i perspektywę
rokującego pomyślnie na przyszłość rozwoju gospodarczego.
Kto wie, gdyby auta marki fiat
zjeżdżały z taśmy montażowej
w Piotrkowie przed wojną, to
może zjeżdżałyby i po wojnie.
A tym samym trybunalski gród
byłby miastem, w którym narodził się słynny „maluch”.
Agawa

Fiat TOPPOLINO,Fot.
Fot.Abrimaal,wikicommons,
Janos Tainas, wikicommons,
na licencji
na licencji
4,0 2,0

bując zwalczyć ogólną recesję
i odbudować strukturę gospodarczą kraju, podpisały między
innymi umowę licencyjną z włoskim koncernem Fiata (Fabbrica
Italiana Automobili Torino) na
produkcję samochodów tej marki nad Wisłą. Włoska licencja,
polska produkcja – dawało to
ogromne możliwości, zarówno
f ina nsowe, ja k i tech n iczne
miastu, w którym zlokalizowano
by fabrykę koncernu. Tylko głupiec nie próbowałby skorzystać
z takiej okazji. Piotrków, który
w owym czasie, podobnie jak
i inne miasta w kraju, nie mógł
sobie poradzić z efektami wielk iego k r yzysu, bezrobociem
i ogólnym zubożeniem społeczeństwa postanowił ubiegać
się o budowę zakładów Fiata na
swym obszarze. Władze miasta
już wiosną 1933 roku nawiązały
kontakt z przedstawicielami

Walka z niemieckim kapitałem
Nie mniej rodzi się pytanie,
gdzie w razie pozytywnej odpowiedzi przedstawicieli Fiata
piotrkowskie władze chciały
zlokalizować zakłady produkcyjne? Śledząc historię miasta
i poczynania lokalnych włodarzy, można domniemywać,
że ówcześni rządzący chcieli
pod tą inwestycję oddać tereny
znajdujące się pomiędzy ulicami
Przemysłową i Gospodarczą. Obszar ten później, gdy producent
Fiata odmówił budowy fabryki
w Piotrkowie przekazano Spółce
„Jedność”, która wzniosła w tym
miejscu swoją hutę.
Co ciekawe chęć sprowadzenia nad Strawę włoskiego
koncer nu była związana nie
tylko z próbą zwalczenia kryzysu
gospodarczego, ale także stano-

palestry. I to właśnie między
innymi ci obywatele miasta byli
inicjatorami pomysłu sprowadzenia nad Strawę przemysłu
motoryzacyjnego, którą to ideę

Fiat 524 L, fot. wikicommons, na licencji 2,5
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Z pasji do motoryzacji

VI Motofestyn

w Moszczenicy
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