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NASZE PASJE /

O OGRÓDKU BEZ OGRÓDEK
Redakcja: Czy prawdą jest, że „ogród jest odzwierciedleniem duszy człowieka”?
Ryszard Madajczyk: Ależ tak. Praca w moim ogrodzie jest
nieustanną pogonią za perfekcją. Tu nic się nie kończy, bo
za chwilę wydarzy się coś nieoczekiwanego, co zainspiruje
mnie do następnych działań.
R: Nawet wówczas, gdy Pana ulubione drzewko zaatakuje szkodnik, a wichura złamie mu gałąź?
RM: Żywioły potrafią być bardzo okrutne, ale są też sprzymierzeńcem działkowca. Każdy z nas wie jakim przekleństwem mogą być tygodnie bez deszczu. Jeśli powiem, że
lubię gdy pada, mogę być posądzony o wygłaszanie truizmów, ale ja się tym nie przejmuję, podobnie jak wszyscy
działkowicze, nie wspominając rolników.
R: Kiedy rozpoczęła się Pańska ogródkowa przygoda?
RM: Każdego roku z początkiem wiosny, wraz z małżonką,
upiększaliśmy nasz blokowy balkon. Pięknych kwiatów zawsze było bez liku. Pewnego dnia obdarowano nas drzewkiem szczęścia, które szybko zaadaptowało się do nowego
miejsca. Było mu z nami dobrze, ale paradoksalnie pomy-
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śleliśmy, że przecież wspólnie może nam być jeszcze lepiej.
Zaczęliśmy szukać działki. Musiały być jednak spełnione
dwa warunki: absolutnie dziewiczy teren i położony tylko
parę kilometrów od domu.
R: Czyli miał to być „mój azyl, miejsce na ziemi gdzie
odpoczywam i rozwijam swoją pasję?”
RM: Dokładnie tak. Nie wdając się w szczegóły, nasze drugie „drzewko szczęścia” znaleźliśmy w Rodzinnych Ogródkach Działkowych przed Strzelcami Dolnymi. Z Fordonu,
gdzie od lat mieszkamy, jazda autem jest jak… żabi skok.
R: Zakładanie ogrodu to duża przyjemność, ale także
spore wydatki?
RM: Nie chciałem popełnić błędu. Zamarzyła mi się, jeśli
mogę tak to ująć, działka w pełni nowoczesna. Szybko ją
uzbroiliśmy, by później już nic w tej materii nie zmieniać.
Wcześniej sporo czytałem o tym jak np. ustawić altanę,
by taras mieć od strony północnej, ile sztuk paneli fotowoltaicznych położyć na dachu, jaką zastosować w środku pompę powietrzną itp. Wszystkie te urządzenia winny
pracować w jednym systemie sterowanym także z zewnątrz.

R: Chce Pan przez to powiedzieć, że będzie Pan np. zimą
włączał i wyłączał kaloryfery w swojej altanie, przebywając w domu, w Fordonie?
RM: Warto korzystać z nowoczesnych technologii nawet
na działce. Rzecz w tym, by nie tylko mieć kontrolę bezpieczeństwa tego, co może dziać się wokół ogrodu, ale też
nadzorować media w altanie.
R: Czas rozpalania kominka dopiero po przyjeździe na
działkę nieuchronnie będzie zanikać?
RM: Absolutnie nie. To jest kwestia wyboru. Są osoby, które cenią sobie tradycyjny sposób spędzania wolnego czasu
na działce, ja natomiast chciałbym dołożyć tylko troszkę…
wygody.
R: Wróćmy raz jeszcze na chwilę do kontemplacji i refleksji. Spełniło się Pańskie marzenie?
RM: Rzeczywiście, moja działka pozwala nam spokojnie
odetchnąć, zapomnieć o szalonym tempie, jest także oazą
ciszy. Przykro mi, że świat robi się coraz bardziej jałowy
i pusty. Gdy ubrudzę sobie dłonie lepką, czarną ziemią,
a mój umysł jest natleniony ciągłą pracą na powietrzu, to
mam świadomość, że robię coś ważnego i pożytecznego nie
tylko dla siebie. Jak choćby doskonalenie smaku pomidorów, buraczków, a i truskawek czy borówek. Tych ostatnich
mam aż 4 odmiany. Najlepiej czują się w środowisku końskich odchodów. Ten nawóz ma w sobie dużo substancji
organicznych, azotu i odkwasza glebę, a nadto szybko się
rozkłada. Same zalety. Kiedyś nie mogłem znieść zapachu
końskiej stajni, a dziś mi to kompletnie nie przeszkadza.
Zadziwiające, jak szybko nasze zmysły potrafią się przyzwyczaić.

R: Pewnie każdego dnia niewidzialna siła ciągnie Pana
na działkę?
RM: Pielenie chwastów, podlewanie, potyczki ze szkodnikami pochłaniają sporo czasu, więc nic dziwnego,
że zamiast w lewo do domu, skręcam w prawo. Ale jak
wcześniej wspominałem, z działki mamy blisko do domu.
Najważniejsze, że nie ma czasu na nudę, wraz z małżonką odpoczywamy... pracując. Uprawa naszego ogrodu daje
nam niesamowitą radość i satysfakcję. Pielęgnacja roślin,
uprawa warzyw, przycinanie i koszenie trawy relaksują niezależnie od pory dnia. Uwielbiamy tu być, a cudowny śpiew
ptaków jest przysłowiową wisienką na torcie. Ta działka to
nasz drugi dom. Każdemu serdecznie tego życzę.
Ryszard Madajczyk,
Pełnomocnik Ochrony,
Dział Ochrony (DO)
(MB)
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XXVI edycja MSPO 2018

DELEGACJA ZAGRANICZNA
Mieliśmy szansę zaprezentować naszą działalność podczas
XXVI edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, która odbywała się w dniach 4-7 września w Kielcach.
MSPO to wizytówka polskiej branży zbrojeniowej, a także miejsce prezentacji nowości sektora obronnego z całego świata. To ważne wydarzenie umożliwiające doskonałą
promocję naszej działalności. Podczas MSPO prezentujemy usługi i produkty oraz spotykamy się z licznymi kontrahentami.
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach
w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości patronatem
objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Partnerem strategicznym MSPO 2018 po raz kolejny została Polska Grupa Zbrojeniowa. Ekspozycja targowa zajmowała w kieleckim ośrodku wystawienniczym wszystkie 7
pawilonów wraz z terenem zewnętrznym.
PGZ wystawiła się na hali C, a my w ramach Grupy zaprezentowaliśmy Systemy Bezzałogowych Statków Powietrznych: PGZ-19R, Drozd oraz Dragonfly.

6/

WIZYTA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
MARIUSZA BŁASZCZAKA

SPOTKANIE Z POSEŁ ANNĄ MARIĄ SIARKOWSKĄ
Nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem
i było odwiedzane przez wielu gości. Podczas targów mieliśmy okazję przedstawić bliżej systemy bezzałogowe nie
tylko Ministrowi Błaszczakowi i posłom z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, ale także licznym delegacjom
zagranicznym oraz potencjalnym użytkownikom. Prowadziliśmy również wiele rozmów z firmami, z którymi już
współpracujemy, a także z potencjalnymi kontrahentami,
którzy chcieliby rozpocząć z nami kooperację.
W czasie targów odbyło się również Spotkanie Sekretarzy
Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Dyrektora NCBiR z przedstawicielami przemysłu obronnego. Mamy nadzieję, że liczne, przeprowadzone rozmowy dadzą oczekiwane efekty, o których
będziemy mogli poinformować Państwa w najbliższym czasie.

SPOTKANIE Z POSŁEM WOJCIECHEM BUCZAKIEM

Od 8 do 9 września targi otwarte były dla osób, które interesują się militariami i możliwościami wojska polskiego.
Podczas Dni Otwartych, szerokiej publiczności zaprezentowano potencjał sił zbrojnych RP. W tym roku wydarzenie
służyło budowaniu tożsamości narodowej oraz wychowaniu w duchu patriotycznym.
(KS)

WIZYTA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
MARIUSZA BŁASZCZAKA

CZĘŚĆ NASZEJ DZIELNEJ EKIPY
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TAJEMNICZE 5S
„Jeżeli uda Ci się wprowadzić zasady 5S, uda Ci się wszystko.
Firma, która dobrze radzi sobie z 5S, poradzi sobie także
z innymi praktykami. Firma, która nie potrafi wprowadzić
u siebie zasad 5S, nie będzie umiała wykonać innych zadań,
których wymaga się od konkurencyjnej firmy.”
Takashi Osada
„The 5S’s: Five keys to Total Quality Environment”
5S – Narzędzia jakości
Wiedza dotycząca Systemów Zarządzania Jakością, jak
i tzw. lean manufacturing/management, czyli szczupłe
wytwarzanie/zarządzanie, to nic innego jak zbiór narzędzi wykorzystywanych do usprawniania procesów
w firmie.
Zastanówmy się, dlaczego mamy poukładane rzeczy
w szafie, ba, niektórzy pewnie kolorami, a może z podziałem na rzeczy letnie, zimowe, oddzielnie koszule, skarpety, bieliznę itp. Przecież wszystko mogłoby być wrzucone
razem i pomieszane. Otóż nie, segregujemy żeby nie tracić czasu na szukanie, co jakiś czas przebieramy, a tego co
zniszczone, sprane albo za małe - pozbywamy się.
Podobnie jest na naszych stanowiskach pracy. Bez względu, na którym wydziale/dziale pracujemy, powinniśmy
tak zorganizować sobie stanowisko pracy, aby efektywnie, ergonomicznie, bez zbędnych strat czasu, materiału,
bezpiecznie realizować zadania, jakie codziennie przed
nami stoją.
Co to jest to 5S?
5S = 5 zasad – PAMIĘTAJ tych 5 zasad nie jest tylko dla
PRODUKCJI obowiązują one również w BIURACH!
Nazwa pochodzi od pięciu słów zaczynających się od litery
„S” i odnoszących się do zasad utrzymania porządku.
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1 Seiri
2 Seiton
3 Seiso
4 Seiketsu
5 Shitsuke

Sortowanie
Systematyka
Sprzątanie
Standaryzacja
Samodoskonalenie

I co dalej …
1S Sprawdź jakich narzędzi używasz, usuń ze stanowiska te,
które są niepotrzebne (dotyczy to także innych zbędnych
przedmiotów na stanowisku pracy oraz wokół niego).
2S Umieść wszystkie potrzebne rzeczy na swoim miejscu.
Korzystaj z pudełek, organizatorów, wyznacz narzędziom
i detalom stałe miejsca na stanowisku.
3S Weź miotłę, ścierkę, wodę, płyn, odtłuszczacze i wyczyść
swoje miejsce pracy (także wokół) oraz maszyny i narzędzia, które się tam znajdują.
4S Teraz najważniejsze! Utrzymuj porządek na stanowisku,
odkładaj zawsze narzędzia na swoje miejsce, wyczyść stanowisko po skończonej pracy. Stwórz w sobie nawyk utrzymywania czystości i porządku.
5S Nie spoczywaj na laurach. Pomyśl, co mógłbyś wykonać prościej, aby mniej się męczyć i wykonać swoją pracę
bezbłędnie za każdym razem. To jest etap twojego samodoskonalenia się. Dyscyplina wobec samego siebie, zachęcanie innych do utrzymania porządku na stanowisku pracy
i w komórce organizacyjnej.
Dzięki zaangażowaniu pracowników Galwanizerni możemy
przedstawić „pierwsze kroki” poauditowych usprawnień 5S:
Na Wydziale Galwanizerni opracowano i wyznaczono strefy
sprzątania oraz grafik, za które odpowiedzialni są pracownicy Galwanizerni. Sprawdzanie czystości stanowisk pracy
odbywa się każdorazowo po zakończonej zmianie. Kolejni
pracownicy przychodząc do pracy nie marnują czasu na

sprzątnięcie linii, znalezienie przyrządów pomocniczych
m. in. zaślepek, ponieważ wszystko ma swoje miejsce.
Mimo, że na pierwszy rzut oka, utrzymanie czystości poprzez wykonywanie 5S wydaje się trywialne, w rzeczywistości 5S jest złożonym systemem usprawniającym praktyki organizacyjne firmy i wpływającym na zmianę kultury
organizacji.
Wdrożenie metody 5S wymaga od wszystkich pełnego zaangażowania oraz zdyscyplinowania, bez tego proces nie
zakończy się sukcesem.
Metoda 5S jest dla każdego z nas. W tej metodzie to od
Ciebie zależy jak będzie wyglądało Twoje stanowisko pracy i jak tę pracę będziesz usprawniał. Pamiętaj, to są Twoje
pomysły!

Zastosowanie 5S u nas w Zakładzie
Metoda 5S pozwala nam doskonalić procesy, ale również:
• ułatwia identyfikację zbędnych przedmiotów na stanowisku pracy,
• zapewnia odpowiednią jakość pracy,
• wpływa na bezpieczeństwo pracy,
• stwarza wydajne, czyste i ergonomiczne środowisko pracy gwarantujące wymaganą jakość produktów przy zminimalizowaniu ponoszonych nakładów,
• pozwala nie tylko na wizualne uporządkowanie stanowisk pracy, ale przede wszystkim przyczynia się do eliminacji marnotrawstwa.
Katarzyna Maryks-Szostak
Biuro Systemów Zarządzania (KS)

NASZA GALWANIZERNIA
PRZED

PO

PRZED

PO

Opracowano na podstawie: Przemysław Rychlewski, „Jak skutecznie wdrożyć i utrzymać system 5S”, simplyquality.org/jokes.htm;
https://joemonster.org/art/39206; autorem zdjęć z Zakładu jest Marcin Woźniak; narzędzia jakości - https://leanmanufacturing.
lynsky.pl/; przykłady z innych firm - http://lean-management.pl/metoda-5s/narzedzie-5s/; http://cel-procesu.pl/lean-manufacturing/jak-wdrozyc-system-5s-w-przedsiebiorstwie/
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1-sze miejsce: „MI-24 Żądła Polskiej Armii”

WYNIKI V TURNIEJU

O PUCHAR PREZESA WZL NR 2 S.A.
Królem strzelców V TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ o PUCHAR PREZESA WZL Nr 2 S.A. został
Patryk Pluciński, a najlepszym bramkarzem Marcin Szkoluda. Gratulujemy!

2-gie miejsce: „Dywizjon 303”

3-cie miejsce: „Eskadra - Dream Team”

4-te miejsce: „Her-Blach”

5-te miejsce: „Bombowcy”

6-te miejsce: „Orły -Mechaniczni PC”

7-me miejsce: „Mocne Kwasy”
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7. miejsce w Tarnowie
Reprezentacja Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A.
wzięła udział w turnieju piłki nożnej o Puchar Prezesa Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A. W fazie grupowej nasi
piłkarze odnieśli jedno zwycięstwo z PCO Warszawa (4:1).
Niestety, następne mecze z Zakładami Mechanicznymi Tarnów (0:3), z Hutą Stalowa Wola S.A. (2:3) zakończyły się
porażkami. W efekcie, w imprezie zajęli siódme miejsce.
Czekamy na udany rewanż w przyszłym roku!
Wynik sportowy to jedno, chodzi przede wszystkim o dobrą
zabawę! A wizerunkowo nasza reprezentacja bezapelacyjnie
znalazła się na podium. Wystarczy popatrzeć na zdjęcia.
(MB)
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WESTERN PARTY
OCENIONE!

Do poprzedniego numeru „Halo WZL!” dołączona została
ankieta, w której zapytaliśmy o Wasze odczucia dotyczące
Western Party. W naszym krótkim badaniu wzięło udział
310 osób.
Byliśmy bardzo ciekawi Waszych opinii i nawet trochę zestresowani...
Uff... odetchnęliśmy z ulgą. Zabawa została uznana za udaną, o czym świadczy zdecydowana większość pozytywnych
odpowiedzi na zadane pytania.
W skali od 1 do 6, wśród odpowiedzi dominowały te najbardziej pozytywne - co widać na wykresie (przewaga ocen
5 oraz 6). Zdecydowana większość z nas jest chętna do
udziału w podobnych wydarzeniach w przyszłości, co bardzo nas cieszy. Za najlepszą formę takiej imprezy uznany
został piknik tematyczny.

Jak oceniasz imprezę?

Jak na pewno pamiętacie konkurencje odbyły się w dwóch
formach: indywidualnej i grupowej. Wiele osób nie wzięło
udziału w konkursach zespołowych, za to większym powodzeniem cieszyły się zawody indywidualne. Pomimo, że
wielu z nas nie brało udziału w konkursach bezpośrednio,
pomysł ich organizacji został oceniony jako bardzo dobry.

Czy konkurencje drużynowe to dobry pomysł?
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Jeśli udana zabawa integracyjna, to wyłącznie w towarzystwie muzyki – tak wynika z odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy. Nie jesteśmy jednak zgodni co do jej formy i rodzaju
– zdania podzieliły się równomiernie, czy powinien zająć
się nią zespół muzyczny czy też DJ. Mamy różne gusta –
w wolnej rubryce wśród najczęściej wymienianej odpowiedzi własnej, pojawiła się muzyka disco polo. Część z nas ją
uwielbia, a część nienawidzi...

Czy lubisz imprezy przebierane?

Kto powinien grać?

W ankiecie wskazaliście również, co moglibyśmy poprawić: według wielu z nas powinno być więcej zadaszonych
miejsc do siedzenia, więcej punktów wydawania napojów
i jedzenia. Pamiętajcie, że nasz budżet jest ograniczony...
Poprawiona powinna zostać ponadto punktacja rozgrywek
drużynowych, w szczególności walkowerów. Obiecujemy,
że weźmiemy to pod uwagę!

Niektóre odpowiedzi były zaskakujące - różnimy się nie tylko w odniesieniu do upodobań muzycznych. W kategorii
„co mogłoby się zmienić” kilkukrotnie powtórzyły się uwagi względem napojów :) – część z nas wskazała, że było ich
za mało, ale spora grupa osób uważa, że było ich za dużo.
Jeszcze się taki nie urodził, który by każdemu dogodził –
dyskusyjny okazał się również czas pomiędzy poszczególnymi konkurencjami. Dla jednych był za krótki, innym czas
przerw pomiędzy zawodami bardzo się dłużył. Uznaniem
cieszyła się luźna, rodzinna atmosfera spotkania.

Dziękujemy za wszystkie Wasze opinie i odpowiedzi – dzięki nim będziemy mogli organizować coraz ciekawsze wydarzenia, które – mamy nadzieję – przekonają także tych
z nas, którzy nie zdecydowali się uczestniczyć w Western
Party. Pomimo, że mamy tak różne spojrzenie na wiele detali, jedno jest pewne – zdecydowanie chcielibyśmy wspólnie bawić się częściej.

Czy chcesz takie imprezy regularnie?

Czy powinna być muzyka do tańca?

Dzięki ankiecie wybraliśmy także motyw przewodni następnej imprezy! Więcej zdradzimy w grudniowym wydaniu, ale już teraz wiemy, będzie się działo! (KĆ)
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KALEJDOSKOP LOTNICZY
To tylko… biznes
Embraer i Boeing po ponad półrocznych negocjacjach podpisały porozumienie w sprawie
joint venture. Zgodnie z umową 80 proc. udziałów brazylijskiego producenta trafi pod skrzydła
Boeinga. Cywilna produkcja Embraera wyceniana jest na 4,75 miliarda dol., więc udziały Boeinga w przybliżeniu mają wartość 3,8 mld dol.
Amerykański producent przejmie produkcję
maszyn komercyjnych, zaś produkcja wojskowa
Embraera pozostanie w rękach Brazylijczyków.

Fot. embraercomemercialyaviation.com

Stojący na czele Boeinga Dennis Muilenburg
zapewnia, że strategiczne partnerstwo z Embraerem przyczyni się do wygenerowania znaczących korzyści dla obu firm,
ich klientów, pracowników i udziałowców oraz dla państw, w których obie spółki funkcjonują.

Bydgoski rekord
Bydgoskie lotnisko odnotowało 28 procentowy wzrost liczby
pasażerów. W całym pierwszym półroczu liczba podróżnych
wzrosła tu o 26 proc. To rekordowe statystyki, które mają być
jeszcze lepsze dzięki prowadzonym inwestycjom.

Fot. www.askand.go
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Port Lotniczy Bydgoszcz obsłużył tylko w jednym miesiącu czerwcu - 43 262 pasażerów podczas 499 operacji lotniczych.
Liczba ta jest o 28 proc. wyższa od wyniku osiągniętego w roku
2017 i jest to jednocześnie najlepszy miesiąc w historii bydgoskiego lotniska. Ogółem przez pierwsze sześć miesięcy z Portu
Lotniczego Bydgoszcz skorzystało ponad 189 000 pasażerów,
co w porównaniu do ubiegłego roku, przekłada się na wzrost
o 26 proc. Wszystko wskazuje na to, że obecne półrocze będzie
jeszcze lepsze.

80 biletów dla 80 sokołów
Hitem w serwisie Reddit stało się zdjęcie zrobione podczas
lotu pasażerskiego w Arabii Saudyjskiej.
Jeden z arabskich szejków zapragnął szybko przewieźć
swoje 80 sokołów, więc wykupił im 80 biletów na zwykły
lot. Podróż przebiegła bez żadnych komplikacji. Pupile
księcia doleciały na miejsce całe i zdrowe.

Fot. www.reddit.com

Nie tylko Jadwiga
Jak podaje portal „Onet”, w bitwie o Anglię swoją chlubną kartę
żołnierza zapisała córka Józefa Piłsudskiego - Jadwiga.
Na Jadwidze Piłsudskiej zwanej Jagodą, ciążyło nazwisko i zagrożenie możliwością podjęcia przez Niemców próby zestrzelenia jej w celach propagandowych. Nieco łatwiej miały inne
kobiety: Anna Leska i Barbara Wojtulanis, równie znakomite
pilotki.

Fot. ekstramagazyn.pl

Stacjonując w Anglii, cała trójka została skierowana do jednostek
pomocniczych. Do ich zadań należał np. przelot uszkodzonymi
samolotami z lotnisk polowych do jednostek naprawczych. Niestety, po zakończonej wojnie za ciężką służbę nie spotkała je nagroda, nie doczekały się też eksponowanego miejsca w historii.

Najważniejsza niezawodność i szybkość
Firma Gulfstream Aerospace Corp. pochwaliła się niedawno, że
nowy Gulfstream G500 zakończył swoją światową trasę po pokonaniu prawie 130 000 mil morskich / 240 760 kilometrów, lądując
w 44 miastach i odwiedzając 18 krajów na sześciu kontynentach
w ciągu zaledwie siedmiu miesięcy. Pokonanie przez maszynę trasy obejmującej odcinek lotu do 20 miast w ciągu 18 dni wykazało
ogromną niezawodność G500. Jednocześnie, firma Gulfstream zaprezentowała wspaniałe wnętrze samolotu i usprawnioną kabinę
dla klientów na całym świecie.

Fot. australianaviation.com.au
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Prawie na wyciągnięcie ręki…
Linie Emirates na stronie internetowej wprowadziły trójwymiarowe modele
wnętrz swoich samolotów. W ten sposób przewoźnik stał się pierwszą linią
lotniczą, która wprowadziła technologię VR (virtual reality) w sieci. Obecnie
można zwiedzać wnętrza samolotów Airbus A380 i Boeing 777.
Nowa funkcja dostępna na stronie emirates.com pozwala użytkownikom na
zwiedzenie kabin klas ekonomicznej, biznes i pierwszej oraz słynnego salonu
pokładowego i pryszniców Shower Spa na pokładzie samolotu A380 Emirates.

Fot. emirates.com

Wysokiej jakości trójwymiarowa grafika oferuje znakomity obraz zbliżony do rzeczywistości. Na razie nowa funkcja pozwala obejrzeć trzy klasy na pokładzie A380, ale wkrótce pojawią się wnętrza całej floty Emirates, w tym A380 i Boeingów
777 we wszystkich konfiguracjach.

Fot. Associated Press/East News
Kosztowny dymek
Pilot Air China na trasie Shantou - Xiamen zapalił w kokpicie e-papierosa. Nie mógł jednak przewidzieć, że w tej samej
chwili jego maszyna zejdzie aż o 7600 stóp w dół. Na pokładzie było 153 pasażerów i 9 członków załogi. Drugi z pilotów
postanowił wyłączyć wentylator, żeby para z papierosa nie dostała się do kabiny pasażerskiej. Zamiast tego pomylił się
i wyłączył cały system wentylacji, co doprowadziło do braku tlenu w kabinie. Niefortunna omyłka mogła zakończyć się
katastrofą samolotu. Urządzenia natychmiast zareagowały alarmem. Z sufitu wypadły maski tlenowe dla pasażerów, a samolot z wysokości 10 600 metrów zniżył się do 3000 m - pisze gazeta „China Daily”. Boeing 737 wspiął się z powrotem na
wysokość 8000 m i dotarł bezpiecznie do celu. Pilota zwolniono z pracy i odebrano mu licencję lotniczą.
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Fot. www.airbus.com
Beluga XL już w powietrzu
Nowy transportowiec Airbusa Beluga XL odbywa swoje pierwsze techniczne loty. Program testów w locie przewidziany
jest nawet na 10 miesięcy.
Podczas pierwszego lotu technicznego z Paryża do Tulusy miała miejsce specjalna konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Airbus Group, programu Beluga XL oraz linii ATI. W trakcie jej trwania zostały przedstawione najnowsze informacje dotyczące programu Beluga XL oraz harmonogram wejścia do służby kolejnych maszyn.

Czasem nawet zygzakiem
Podczas niektórych lotów pasażerowie dostają mapy z trajektorią
lotu. Samoloty nigdy nie latają w prostych liniach, zawsze łukami, czasem nawet zygzakiem. Dzieje się tak, bo Ziemia jest kulą,
a mapa na ekranie jest płaska. Również warunki pogodowe wpływają na trajektorię.
Innym ważnym powodem są wymagania dotyczące lotów. Trasa
zawsze musi przebiegać zgodnie z wytycznymi, by samolot znajdował się w pobliżu lotnisk. W razie awaryjnego lądowania musi być
wystarczająco dużo czasu na dotarcie do najbliższej bazy.
(MB)

Fot. krak-wit.pl
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Fot. Marek Brodowski (DW)

AIR SHOW RADOM
NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY…
Nie będzie przesadą, że z duszą na ramieniu ruszaliśmy
do Radomia. Niemal wszystkie aplikacje pogodowe zapowiadały nie tylko radykalne obniżenie temperatury,
ale przede wszystkim ulewy. Okazało się, że nie taki diabeł
straszny jak go malowano. Pierwszy dzień Air Show 2018
w Radomiu mógł usatysfakcjonować nawet najwybredniejszych miłośników podniebnych pokazów. Wszyscy piloci
biorący udział w pokazach zaprezentowali ogromny kunszt
lotniczy i do maksimum wykorzystali możliwości swoich
maszyn. Świetne były występy solistów, prezentujących samoloty bojowe i akrobacyjne, a Artur Kielak nie pozostawił złudzeń, kto jest liderem sobotnich zmagań. Wojskowe
Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. też miały swój sukces. Nasze
Bezzałogowe Statki Powietrzne: Kormoran i Drozd przykuwały uwagę wszystkich zwiedzających. Niektórzy wręcz żałowali, że nie mogą ich ujrzeć w pokazach. Oprócz pozosta-
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Fot. Piotr Klause (KJW)

Fot. Piotr Klause (KJW)
łych stanowisk Polskiej Grupy Zbrojeniowej, podczas Air
Show zaprezentowały się niemal wszystkie rodzaje wojsk.
Każdy chciał wejść do rodzimej produkcji czołgu PT-91 lub
symulacyjnie wystrzelić pocisk z granatnika. Tu, jak zwykle
prym wiodła radomska Fabryka Broni „Łucznik”.
Wracając do pokazów lotniczych, kunszt pilotażu prezentowali piloci wszystkich zespołów, a włoski zespół Frecce
Tricolori przeszedł samego siebie. Efektowne mijanki i rozejścia zapierały dech w piersiach.

Fot. Jakub Tota (PB-F)

W niedzielę padający nieustannie deszcz też nie przestraszył ani pilotów, ani widzów. Choć tych drugich było
znacznie mniej niż w sobotę, ujrzeli oni na niebie formację
Celfast Flying Team, trio An-2 „Wiedeńczyk” w barwach
Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła, trzy AT-3 oraz czeskie
śmigłowce Mi-171 oraz Mi-24 Hind. Pod koniec Air Show
pokazał się F-16.
(MB)

Fot. Jakub Tota (PB-F)
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PYTANIE DO REDAKCJI
– odpowiadamy!
Pojawiło się pierwsze pytanie do Redakcji naszej gazetki.
Nie było łatwo, bo temat dość delikatny, ale pierwsze koty
za płoty. Liczymy na więcej pytań i oczywiście odpowiadamy.

CZY NA TERENIE ZAKŁADU, W GODZINACH PRACY MOŻNA PIĆ PIWO BEZALKOHOLOWE 0%?
Klasyfikacja piwa bezalkoholowego wśród pozostałych
napojów jest nieco dyskusyjna. W sklepach traktowane
jest jako rodzaj piwa, które mogą kupić wyłącznie osoby
pełnoletnie (co niektórych bardzo dziwi, gdy kupując taki
produkt zostają poproszeni o dowód) :).
Pomimo, że napój taki teoretycznie nie ma zawartości alkoholu, jego spożywanie w trakcie czynności zawodowych
nie jest najlepszym pomysłem. Pamiętajmy o tym, że pracujemy w lotnictwie, wykonując bardzo ważną i odpowiedzialną pracę.
Podobnym przykładem jest korzystanie z e-papierosów.
Choć w trakcie ich używania nie spala się zabronionej substancji (tytoniu), palenie to jest niedozwolone w miejscach
publicznych takich jak: komunikacja miejska, miejsca pracy, urzędy itp.
Pomysłem o wiele bardziej służącym naszemu zdrowiu
i samopoczuciu (który rekomendujemy!) są świeże soki
z owoców lub warzyw czy też woda mineralna. (KĆ)
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