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CZASOPISMO PRACOWNIKÓW FIAT I CNH INDUSTRIALFiatwokół nas

LAKIERNIA W TYCHACH LIDEREM W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Jak powstaje auto marzeńAlfa 4c



PODZIW I ŚWIATŁA REFLEKTORÓW.

Wyposażyliśmy nowego Jeepa Grand Cherokee w adaptacyjne refl ektory biksenonowe 
z inteligentnym systemem Smartbeam®, aby widział i był widoczny w każdych warunkach 
– niczym okręt z cennym ładunkiem, prowadzony wśród sztormu przez latarnię morską. 

NOWY JEEP® GRAND CHEROKEE.  DOSKONALENIE ZAPROWADZIŁO NAS AŻ TUTAJ.

3 LATA GWARANCJI BEZ LIMITU KILOMETRÓW
Jeep jest zastrzeżonym znakiem handlowym fi rmy Chrysler Group LLC. Prezentowany model jest jedynie ilustracją. Jazda 
terenowa powinna odbywać się w odpowiedzialny sposób i tylko w dozwolonych miejscach. Model chroniony dwuletnią 
gwarancją producenta oraz rocznym Ubezpieczeniem Awarii Elektromechanicznych Przedłużona Gwarancja Zakres Pełny. 
Szczegóły na http://www.jeep.pl/specs/przedluzona_gwarancja_zasady.pdf. Jeep

®
 Grand Cherokee – emisja CO

2
 od 198

do 327 g/km, zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,5 do 14,0 l/100 km. Informacje o odzysku i recyklingu samochodów 
wycofanych z eksploatacji na stronie www.jeep.pl/service/recycling/index.html.

Znajdź nas na:
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„Wokół Nas”

O
Od 30 września tego roku w wyniku połączenia spółek Fiat Industrial i CNH Global rozpoczęła
działalność CNH Industrial. Wydarzenie to zakończyło, także pod względem nazewnictwa spółek,
trwający od początku 2011 roku proces podziału Fiata na dwa odrębne podmioty gospodarcze.
Firma zmienia się, a tym samym zmienia się również nasze czasopismo, które od 17 lat przybliża
czytelnikom sylwetki osób, a także produkty i technologie naszych spółek. Od najbliższego numeru,
bardziej niż o zmianach, będzie można mówić o „podwojeniu się” czasopisma, aby każdy
z pracowników spółek Fiat i CNH Industrial miał swój własny „Wokół Nas”. W jednym z nich będą
pojawiać się informacje o ciężarówkach i autobusach, kombajnach i koparkach, silnikach
przemysłowych i morskich, w drugim zaś będziemy prezentować samochody poszczególnych marek,
ich silniki i komponenty. Ukażą się zatem dwa nowe tytuły „Fiat Wokół Nas” i „CNH Industrial 
Wokół Nas”, dwie różne okładki i szereg artykułów „na miarę” dla każdego z tych dwóch obszarów.
W drugiej części obu magazynów będą prezentowane materiały wspólne, np. cenniki samochodów
ze zniżkami dla pracowników, rubryki i inne. Choć pisma będą poruszać różną tematykę, „Fiat Wokół
Nas” i „CNH Industrial Wokół Nas” nadal będą pełnić funkcję, jaką poszczególne koncerny im
wyznaczyły: informować o ważnych wydarzeniach i przybliżać ludzi, stymulować poczucie
przynależności do firmy i zespołu, pielęgnować kulturę przedsiębiorstwa.
Numer, który oddajemy w ręce naszych Czytelników, jest zatem ostatnią wspólną publikacją, 
chociaż z dwiema wspólnymi okładkami. Od grudniowego wydania każdy pracownik otrzyma już
SWÓJ własny magazyn.

Redaktor Naczelny 

skrojone na miarę...
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W trzecim kwartale br. Grupa Fiat
odnotowała wzrost przychodów i zysku,
mimo niekorzystnych kursów walut
i pogorszenia wyników za Oceanem.

Przy cho dy Gru py Fiat wy -
nio sły w III kwar ta le 20,7
mld eu ro: w po rów na niu

z ro kiem ubie głym od no to -
wa no więc wzrost o 1,4%

w uję ciu no mi nal nym,
ale o 8%, gdy by

po mia ru wy ni -
ków do ko nać

przy nie -
z m i e  -

n io  -

nym kur sie. Do de ale rów do -
star czo no nie mal mi lion sa mo -
cho dów, po dob nie jak w ana lo -
gicz nym okre sie 2012 r., na to -
miast wy nik z za rzą dza nia zwy -
czaj ne go wy niósł po nad 800
mln eu ro. Wpływ na nie go mia ła
nie sprzy ja ją ca sy tu acja kur sów
wa lut, a tak że niż sze wy ni ki
ope ra cyj ne w obu Ame ry kach.
Wy nik net to wzrósł do 189 mln
eu ro, ze 171 w III kwar ta le 2012
roku, zaś płyn ność fi nan so wa
na dal prze kra cza 20 mld eu ro.
Tak, w skró cie, przed sta wia ją

się wy ni ki osią gnię te przez
Gru pę Fiat w trze cim

kwar ta le, za twier dzo -
ne przez Za rząd 

30 paź dzier ni ka.

Wzrostprzychodów
FIRMA
WYNIKI

6
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rzyst ne go wpły wu kur su wa lut,
któ ry po chło nął 80 mln eu ro.
Przy uwzględ nie niu kur sów sta -
łych re zul tat jest pra wie ta ki
sam jak w ana lo gicz nym okre sie
w ro ku ubie głym. Re gion EMEA
zmniej szył stra ty o 73 mi lio ny
eu ro, do 165 mln. APAC oraz
mar ki luk su so we od no to wa ły
du ży wzrost w po rów na niu
z przed ostat nim kwar ta łem
2012 roku (od po wied nio +32
i +47%). Wy nik NAF TA uległ

spad ko wi o 13%, na co wpływ
mia ły więk sze kosz ty prze my -
sło we, łącz nie z na kła da mi
zwią za ny mi z prze su nię ciem na
czwar ty kwar tał roz po czę cia
sprze da ży do de ale rów no we go
Je epa Che ro kee oraz z efek tem
nie sprzy ja ją ce go kur su wy mia ny
wa lut. W stre fie LA TAM spa dek
o 52% (-42% przy kur sach sta -
łych) spo wo do wa ny był słab szą
sprze da żą w po rów na niu z re -
kor do wym zby tem z III kwar ta łu
2012 roku, któ ry wy ni kał z wpro-
wa dzo nych wów czas ulg po -
dat ko wych wpły wa ją cych na
więk szy po pyt w Bra zy lii. 
Za dłu że nie prze my sło we net to
wzro sło do 8,3 mld eu ro (6,7
mld eu ro pod ko niec II kwar ta -
łu), a – nie li cząc in we sty cji
w udzia ły – od zwier cie dla se zo -
no we prze zna cze nie środ ków,

RA CHUN KI 
W SZCZE GÓ ŁACH
Z głęb szej ana li zy da nych wy ni -
ka, że w przy pad ku ma rek ma -
so wych – w su mie do star czo no
pra wie mi lion sztuk – od no to -
wa no zna czą cy wzrost (+73%)
w stre fie APAC (Azja i Pa cy fik).
Przy rost (+ 4%) miał miej sce
rów nież w EMEA (Eu ro pa, Bli ski
Wschód i Afry ka), a to ozna cza
zmia nę w sto sun ku do po -
przed nie go okre su. Sprze daż
po zo sta je na to miast na nie -
zmie nio nym po zio mie w re gio -
nie NAF TA (Sta ny Zjed no czo ne,
Ka na da i Mek syk), a spa dek
o 13% za re je stro wa no w Ame -
ry ce Środ ko wej i Po łu dnio wej
(LA TAM), z tym, że w tym przy -
pad ku na le ży mieć na uwa dze
fakt, iż wy nik po rów ny wa ny jest
z ro kiem 2012, w któ rym moc -
no wspie ra no za kup no wych
po jaz dów w Bra zy lii po przez
wpro wa dzo ne tam ulgi po dat -
ko we. Z punk tu wi dze nia przy -
cho dów wzrost w re gio nach
NAF TA, APAC i EMEA skom -
pen so wa ły gor szą sy tu ację
w re jo nie LA TAM. 
Znacz ny wzrost od no to wa ły
mar ki luk su so we (Fer ra ri i Ma -
se ra ti). Ta z trój zę bem w lo go
po nad dwu krot nie zwięk szy ła
fak tu ra cję.
Je śli cho dzi o zysk z za rzą dza -
nia zwy czaj ne go, wy niósł on
816 mln eu ro, co sta no wi spa -
dek w po rów na niu z 901 mln
eu ro z trze cie go kwar ta łu 2012
roku, głów nie z po wo du nie ko -

W III kwartale
do dealerów
dostarczono
niemal milion
samochodów
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po dob nie jak to mia ło miej sce
w trze cim kwar ta le 2012 ro ku.
Płyn ność fi nan so wa wy nio sła
ogó łem 20,1 mld eu ro, mniej
o 0,8 mld eu ro w po rów na niu
z koń cem dru gie go kwar ta łu.
Spa dek spo wo do wa ny jest
głów nie prze zna cze niem środ -
ków na za rzą dza nie ope ra cyj ne,
jak i przez ne ga tyw ne skut ki
kur su zmia ny wa lut.

PIERW SZE 
DZIE WIĘĆ MIE SIĘ CY
Od stycz nia do wrze śnia przy -
cho dy Gru py Fiat wy nio sły 62,8
mld eu ro, wię cej o 1% w uję ciu
no mi nal nym w po rów na niu

z pierw szy mi dzie wię cio ma mie -
sią ca mi 2012 roku, ale przy
uwzględ nie niu nie zmie nio nych
kur sów wzrost wy niósł 5%.

W tym sa mym okre sie zysk
z za rzą dza nia zwy czaj ne go był
rów ny 2.463 mln eu ro (spa dek
o 191 mln eu ro w po rów na niu
z ana lo gicz nym okre sem 2012
roku), z cze go oko ło 140 mln
eu ro przy pi su je się ne ga tyw ne -
mu wpły wo wi zmia ny kur su wa -
lut. Zysk net to upla so wał się na
po zio mie 655 mln eu ro (672 mln
eu ro w ana lo gicz nym okre sie ro -
ku 2012), na to miast w przy pad -
ku Fia ta bez uwzględ nie nia
Chry sle ra stra ta net to wy nio sła
729 mi lio ny eu ro, mniej o 79 mln
eu ro wzglę dem ana lo gicz ne go
okre su ro ku ubie głe go. Za dłu że -
nie prze my sło we net to na dzień
30 wrze śnia br. wy no si ło 8,3
mld eu ro, w po rów na niu z 6,5
mld eu ro pod ko niec 2012 ro ku.

ZAK TU ALI ZO WA NO
CE LE
Na pod sta wie wy ni ków z pierw -
szych dzie wię ciu mie się cy ro ku,
a tak że ma jąc na wzglę dzie
ocze ki wa nia do ty czą ce wy ni ków
ope ra cyj nych i kur sy wa lut
w ostat nim kwar ta le, Gru pa
osta tecz nie zak tu ali zo wa ła swe
ce le na 2013 rok: przy cho dy na
po zio mie oko ło 88 mld eu ro;
zysk z za rzą dza nia zwy czaj ne go
po wi nien wy nieść od 3,5 do 3,8
mld eu ro; zysk net to od 0,9 do
1,2 mld eu ro; za dłu że nie prze -
my sło we net to mię dzy 7 a 7,5
mld eu ro.

GRUPA FIAT  
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-343(2.457)
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Znaczny wzrost
odnotowały
marki luksusowe.
Maserati ponad
dwukrotnie
zwiększyła
fakturację
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Rozwija się biznes maszyn rolniczych,
pojazdów użytkowych i silników.
Spadki odnotowano w przypadku
maszyn budowlanych.

W trzecim kwartale 2013 roku CNH
Industrial odnotował przychody 
na poziomie 6,2 mld euro, mniej o 1,5%
(+5,4% przy kursach stałych)
w porównaniu z trzecim kwartałem 
2012 roku. Maszyny rolnicze i budowlane
zmniejszyły swe przychody o 4,9%, do
3,9 mld euro. Przy uwzględnieniu kursów
stałych przychody wzrosły o 119 mln
euro, dzięki mocnemu popytowi
w sektorze maszyn rolniczych, który
częściowo kompensował niższy popyt
globalny na produkty branży maszyn
budowlanych. Przychody sektora
pojazdów użytkowych, wynoszące 
2.093 mln euro, wzrosły o 1,9%
w porównaniu z niskim popytem
w trzecim kwartale 2012 roku. Przychody
Powertrain Industrial okazały się wyższe
o 18% i wynoszą 762 mln euro.
W trzecim kwartale zysk z zarządzania
zwyczajnego CNH Industrial wyniósł 508
milionów euro, mniej o 62 mln euro 
(-10,9%) w porównaniu z trzecim
kwartałem 2012 r. Marża od przychodów
zmalała o 0,8 punktów procentowych, do
8,2%. Przy uwzględnieniu kursów stałych

zysk z zarządzania zwyczajnego uległ
spadkowi o 4,9% głównie z powodu
kosztów wprowadzenia samochodów
z normą Euro VI, mixu produktów i mniej
korzystnych cen w branży pojazdów
użytkowych, niższego globalnego 
popytu na maszyny budowlane
i niesprzyjającego wpływu kursu walut,
w którym największy udział miały waluty
południowoamerykańskie. W trzecim
kwartale 2013 roku zysk netto wyniósł
248 milionów euro (291 mln euro
wynosił w III kwartale 2012 roku).

Przychody CNH Industrial w pierwszych
dziewięciu miesiącach br. wyniosły 
18,8 mld euro, więcej o 0,4% (+4,3%
przy kursach stałych) w porównaniu
z analogicznym okresem 2012 roku.
Lepsze wyniki osiągnięte przez branżę
maszyn rolniczych i Powertrain Industrial
skompensowały spadki w sektorach
maszyn budowlanych i pojazdów
użytkowych.
W pierwszych dziewięciu miesiącach
2013 roku zysk z zarządzania
zwyczajnego wyniósł 1.549 mln euro,
mniej o 79 mln euro (-4,9%)
w porównaniu z analogicznym okresem
roku poprzedniego. W przypadku kursów
stałych zysk z zarządzania zwyczajnego
zmalał o 0,7%, głównie ze względu na
mniejszą rentowność spowodowaną
negatywnym efektem ilości/mixu,
napięcia cenowe, a także w wyniku
niekorzystnego wpływu kursu walut
zarówno dla pojazdów użytkowych, 
jak i maszyn budowlanych. Te
negatywne zmiany zdołała jednak
skompensować poprawa wyników
w sektorze maszyn rolniczych.
W pierwszych dziewięciu miesiącach br.
odnotowano zysk netto na poziomie 
747 milionów euro (744 mln euro
w analogicznym okresie 2012 roku).

CNH INDUSTRIAL

Dalszy wzrost w sektorze maszyn rolniczych

CNH INDUSTRIAL  
Rachunek zysków i strat - podstawowe dane
 01.01 - 30.09   

 2013 2012  2102 3102(w milionach euro)Zmiana  Zmiana  

 6.217 6.313 -1,5% Przychody netto 18.844 18.771 0,4%  

 508 570 -62 1.549 1.628               -79  

 248 291                -43 Zysk/(strata) 747 744                  3  
 

CNH INDUSTRIAL  

 
Przychody

 (w milionach euro) Zmiana % 2102 3102  

 3.889 4.088 -4,9  

 2.093 2.054 1,9  

 762 646 18,0  

 (527) (475) -  

 6.217 6.313 -1,5  
 

Przychody

 Zmiana % 2102 3102

12.107 12.004 0,9

6.063 6.226 -2,6

2.346 2.106 11,4

(1.672) (1.565) -

18.844 18.771 0,4 
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Anna
Borsukiewicz

zdjęcia
Satiz Poland,

mat. pras. Fiat

PRODUKT
LANCIA Y

Tyskie „słoniątka”

Lancia Ypsilon to pierwszy model
z segmentu B, a właściwie B
Premium, produkowany w tyskim
zakładzie Fiat Auto Poland.

na drogach 
świata
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Wtym ro ku do koń ca wrze śnia po wsta ło
w Ty chach 46,9 ty się cy aut te go mo de lu,
a ga ma je go wer sji wciąż się roz sze rza.

Wpro wa dzo no se rie spe cjal ne: Lan cie Yp si lon Ele -
fan ti no, S MO MO DE SIGN oraz no wą, eko lo gicz ną
wer sję Yp si lon Eco chic Me tha ne. Dzię ki te mu naj -
mniej sze Lan cie tra fia ją do co raz bar dziej zróż ni co -
wa nych grup od bior ców na świa to wych ryn kach.

KO BIE TY KO CHA JĄ ELE FAN TI NO
Wi ze ru nek sło niąt ka, bo tak na ję zyk pol ski tłu ma -
czy się sło wo „ele fan ti no”, umiesz czo ny na tyl nej
kla pie nad wo zia Lan cii Yp si lon od ra zu su ge ru je, że
ten sa mo chód jest prze zna czo ny dla lu dzi mło dych
– nie ko niecz nie „me try kal nie”, lecz na pew no mło -
dych du chem. Ta kich, któ rzy pre fe ru ją styl wiel ko -
miej ski, lu bią mo dę, ce nią ory gi nal ność. A ta prze -
ja wia się w Ele fan ti no wy ra fi no wa ny mi bar wa mi
nad wo zi, ta ki mi jak tur ku so wy, fio le to wy czy błysz -
czą ca czerń, ak cen ta mi gra ficz ny mi w ko lo rze fuk -
sji na obu do wach lu ste rek bocz nych, koł pa kach
kół czy prze szy ciach ta pi cer ki, miesz ka dźwi gni
bie gów i kie row ni cy. Rów nie ory gi nal ne jest po kry -
cie fo te li – czar ne, z wy tło czo ny mi na zwa mi eu ro -
pej skich miast, a ten sam mo tyw po wta rza się na
de sce roz dziel czej i środ ko wych słup kach au ta.
Swym wła ści cie lom i użyt kow ni kom za pew nia ono
przy jem ne po dró żo wa nie dzię ki ma nu al nej kli ma ty -
za cji i ra dio od twa rza czo wi CD/MP3, a bez pie czeń -
stwo dzię ki czo ło wym i bocz nym po dusz kom po -
wietrz nym oraz sys te mom ABS z EBD i ESP. Prze -
wo że nie dzie ci uła twia ją za cze py mo co wa nia
fo te li ków dzie cię cych Iso fix.
W za leż no ści od ryn ku sprze da ży, ofer ta Ele fan ti no
obej mu je peł ną ga mę jed no stek na pę do wych,
współ pra cu ją cych z ma nu al ną skrzy nią prze kła -
dnio wą: 69-kon ną 1.2, 85-kon ną 0.9 Tur bo
TwinAir, 95-kon ną 1.3 Mul ti Jet, 69-kon ną 1.2 LPG
oraz 0.9 Tur bo Twi nA ir Me tha ne o mo cy 80 KM.
Ten ostat ni nie daw no otrzy mał ty tuł „Eko lo gicz ne -
go sil ni ka ro ku”. 
Sym bol „ele fan ti no” jest zwią za ny z mar ką Lan cia
od daw na. Już w ro ku 1953 Gian ni Lan cia, syn
Vin cen za, za ło ży cie la fir my, wy brał „sło niąt ko” ja ko
mo tyw pla kiet ki dla two rzo ne go wów czas te amu
wy ści go we go Lan cii. Po tem „po wę dro wa ło” ono
na Lan cię Y. W la tach 1997-2003 sprze daż sa mo -
cho dów ozna czo nych tym sym bo lem osią gnę ła
po nad 320 ty się cy sztuk (sta no wiąc 45% ca ło ści
sprze da ży te go mo de lu). 
Od cza su pre mie ry ryn ko wej na ge new skim sa lo -
nie sa mo cho do wym w mar cu br. udział Ele fan ti no
w pro duk cji Lan cii Yp si lon osią gnął już 30%. Tę
wer sję upodo ba li so bie młod si klien ci, a zwłasz cza
ko bie ty. To one sta no wią 75% osób ku pu ją cych
ten mo del sa mo cho du.
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S MO MO DE SIGN 
PO LU BI LI PA NO WIE
Dwu ko lo ro wa, z czar nym da chem, tyl ną kla pą
i bocz ny mi lu ster ka mi, Yp si lon S MO MO DE SIGN
swym spor to wym cha rak te rem ocza ro wa ła
zwłasz cza mę ską gru pę na byw ców tej spe cjal nej
wer sji Lan cii, do stęp nej na ryn ku od dru giej po ło -
wy 2013 ro ku. Po wsta ła ona we współ pra cy ze
słyn nym wło skim Cen trum Sty li stycz nym MO MO -
DE SIGN, co sym bo li zu je bia ły na pis na środ ko -
wych słup kach nad wo zia au ta i wi dać w szcze gó -
łach je go wy glą du, wzo ro wa nych na mo ty wach
sty li za cyj nych pro duk tów MO MO DE SIGN. 
Ta wer sja „yp si lon ki” wy róż nia się nie tyl ko dzię ki
wspo mnia nej już ma to wej czer ni czę ści ka ro se rii
po łą czo nej, we dług wy bo ru klien tów, z la kie ra mi
Ne ve Whi te, Vul ca no Black, Ar gil la Red, Pie tra
Grey i Zaf fi ro Blue. Jej spor to wy cha rak ter pod kre -
śla ją tak że no wy tyl ny zde rzak z chro mo wa ny mi
wstaw ka mi i efek tow nie wy glą da ją cy mi dwie ma
ru ra mi wy de cho wy mi oraz 15-ca lo we (a opcjo nal -
nie 16-ca lo we) czar ne fel gi z lek kie go sto pu.
Po dob nie spor to wa „mę ska” au ra do mi nu je we
wnę trzu au ta, gdzie ciem ne od cie nie ta pi cer ki łą czą
się per fek cyj nie z czar ną „tech no -że glar ską” wy kła -
dzi ną bocz ków drzwi wy koń czo nych sza ry mi prze -
szy cia mi, de ską roz dziel czą i sie dze nia mi z elek -
trycz nie wytłoczonym lo go MO MO DE SIGN oraz
skó rza ną kie row ni cą i skó rza nym miesz kiem dźwi -
gni zmia ny bie gów. Ele gan cję wy stro ju pod kre śla ją
błysz czą ce ak cen ty ta bli cy przy rzą dów oraz żół te
tar cze wskaź ni ków po kła do wych. 
Z urzą dzeń prak tycz nych, znaj du ją cych się na li ś -
cie stan dar do we go wy po sa że nia Lan cii Yp si lon S
MO MO DE SIGN war to wy mie nić re gu la cję wy so ko -
ści fo te la kie row cy i dwu płasz czy zno wą re gu la cję
ko lum ny kie row ni cy, ma nu al ną kli ma ty za cję, zdal -

ne ste ro wa nie zam ka cen tral ne go, elek trycz nie ste -
ro wa ne okna drzwi przed nich, tyl ną ka na pę dzie lo -
ną 50/50, ra dio od twa rzacz CD/MP3 oraz elek -
trycz nie ogrze wa ną tyl ną szy bę. Stan dar do we wy -
po sa że nie bez pie czeń stwa (za leż nie od ryn ku
sprze da ży) obej mu je sys tem prze ciw blo ko wa nia
kół ABS z elek tro nicz nym roz dzia łem si ły ha mo wa -
nia EBD, sys tem sta bi li za cji jaz dy ESP wraz z pod -
sys te ma mi ASR i Hill Hol der (ogra ni cze nie po śli zgu
kół i wspo ma ga nie ru sza nia na wznie sie niu) oraz
za cze py mo co wa nia fo te li ków dzie cię cych Iso fix.
Ofer ta jed no stek na pę do wych Lan cii Yp si lon
S MO MO DE SIGN obej mu je sil ni ki ben -
zy no we: 69-kon ny 1.2 Fi re
EVO II, 69-kon ny 1.2 Fi re
EVO II LPG, 85-kon ny
0.9 Twi nA ir (w pa rze z prze -
kład nią me cha nicz ną lub
se kwen cyj ną zauto ma ty zo -
wa ną) oraz 95-kon ny tur -
bo die sel 1.3 Mul ti Jet II.

Oryginalny
wygląd tej
wersji został
uzyskany za
pomocą
dwutonowych
kompozycji
kolorystycznych
i sportowej
indywidualizacji
pojazdu



To już trzeci rok 
w Polsce
Prezentacja w Krakowie, sesje zdjęciowe Lancii
Ypsilon na krakowskim Rynku Głównym i wokół
Zameczku Myśliwskiego w Promnicach, kolumna
samochodów podążających do fabryki FAP
w Tychach. Choć od majowej premiery w 2011 roku
minęło już sporo czasu, wydarzenia związane
z Lancią Ypsilon wciąż wzbudzają wielkie
zainteresowanie. To przecież pierwszy należący 
do segmentu Premium samochód z Grupy Fiat
powstający wyłącznie w Polsce. Jego produkcja
wciąż się rozwija – w ubiegłym roku z tyskiego
zakładu wyjechały 48.524 samochody ze znakiem Y,
a rodzina rozrasta się o nowe wersje. I choć
samochód ten, ze względu na przynależność do
segmentu Premium, zaliczany jest zwłaszcza
w Polsce do wersji niszowej, jego sprzedaż wzrasta
z roku na rok (+32% w 2013 roku). 

ZBLIŻENIA

Wnętrze modelu
utrzymane jest

w ciemnej
tonacji. Deska

rozdzielcza
i panele drzwi

w kolorze
czarnym

sąsiadują tu
z szarymi

przeszyciami
siedzeń,

kierownicy
i mieszka

dźwigni zmiany
biegów

ECO CHIC DLA EKO LO GÓW
Nie tyl ko wzglę dy eko no micz ne, czy li ro sną ce ce ny
ben zy ny i ole ju na pę do we go, lecz rów nież co raz
po wszech niej sza świa do mość po sza no wa nia śro -
do wi ska po wo du ją, że na byw cy sa mo cho dów in -
te re su ją się po jaz da mi z dwu pa li wo wy mi sys te ma -
mi za si la nia (LPG/ben zy na oraz ben zy na/me tan).
Nie jest więc dzie łem przy pad ku ogrom na po pu lar -
ność wer sji Eco chic LPG, któ rej Lan cia Ypsilon za -
wdzię cza oko ło 50% sprze da ży w Eu ro pie. 
W ga mie Yp si lon do stęp na jest tak że Yp si lon
Ecochic Me tha ne (wer sja nie do stęp na w Pol sce ze
wzglę du na nie wiel ką licz bę sta cji te go ty pu) – eko -
lo gicz na wer sja o mi ni mal nym od dzia ły wa niu na
śro do wi sko, któ ra łą czy eko no mi kę i eko lo gicz ne
wa lo ry pa li wa me ta no we go z fraj dą dla kie row cy, ja -
ką da je moc 80-kon ne go sil ni ka 0.9 Twi nA ir Tur bo. 
To pierw szy na ryn ku, tur bo do ła do wa ny sil nik
dwu cy lin dro wy na pa li wo me ta no we, cha rak te ry -
zu ją cy się nie wiel ką emi sją CO2 (86 g/km)
i oszczęd nym zu ży ciem pa li wa (3,1 kg/100 km
w ho mo lo ga cyj nym cy klu mie sza nym). Ozna cza to
nie mal dwu krot nie niż szy koszt prze je cha nia ki lo -
me tra, a więc po dwój ny za sięg za tę sa mą ce nę.
W Pol sce ten sys tem do pie ro „racz ku je”, ale
w kra jach, gdzie sieć za si la nia CNG jest bar dziej
roz wi nię ta, sil ni ki za si la ne me ta nem ma ją co raz
więk sze po wo dze nie. Na przy kład we Wło szech
tan ko wa nie me ta nu „do peł na” kosz tu je mniej niż
12 Eu ro (12 kg, ekwi wa lent 72 li trów pod ci śnie -
niem 200 ba rów), a z uwa gi na dwa zbior ni ki (na
me tan i na ben zy nę) za sięg jaz dy w cy klu mie sza -
nym wy dłu ża się do 950 ki lo me trów. 
Lecz za le ty me ta nu na tym się nie koń czą. Sa mo -
cho dy nim na pę dza ne są bar dziej przy ja zne dla
śro do wi ska na tu ral ne go, po nie waż w wy ni ku spa -
la nia te go ga zu nie po wsta ją cząst ki sta łe, a emi -
sja tlen ków azo tu jest o oko ło 90% niż sza, niż
w przy pad ku sil ni ków wy so ko pręż nych. W po rów -
na niu z jed nost ka mi ben zy no wy mi po ziom nie spa -
lo nych wę glo wo do rów spa da o 75%, tlen ków
azo tu o 50%, a emi sja CO2 o 23%. Dla te go też
po jaz dy na pę dza ne me ta nem mo gą wjeż dżać do
dziel nic śród miej skich, gdzie obo wią zu ją ogra ni -
cze nia ru chu z po wo dów eko lo gicz nych. 
Lan cia Yp si lon Eco chic Me tha ne sta no wi więc bar -

dzo atrak cyj ną po zy cję w ofer cie han dlo wej tej
mar ki. Jej atrak cyj ność zwięk sza rów nież bo -

ga te wy po sa że nie se ryj ne. W za leż no ści od
ryn ku sprze da ży wzbo ga ca ne jest ono
o ma nu al ną kli ma ty za cję, sys tem sta bi -
li za cji jaz dy ESP wraz z pod sys te ma mi
ASR i Hill Hol der, elek trycz nie ste ro wa -
ne lu ster ka bocz ne i okna drzwi przed -
nich, ra dio od twa rzacz CD/MP3 oraz ta -

pi cer kę Ca sti glio.  



Najnowszy model spod znaku Trójzębu to
innowacyjna limuzyna o wysokich osiągach.
Ma napęd tylny lub na obie osie i silniki
sześciocylindrowe turbobenzynowe 
lub – po raz pierwszy – również diesle.

Giancarlo
Riolfo

PRODUKT
MASERATI GHIBLI

Ghibli
- Maserati 

podnosi poprzeczkę
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Ma se ra ti po sze rza ofer tę
swych li mu zyn. Za le d -
wie kil ka mie się cy po

wpro wa dze niu na ry nek fla gow -
ca Qu at tro por te, pro du cent pre -
zen tu je Ghi bli: spor to wy se dan
o bar dziej kom pak to wych od
swe go star sze go bra ta wy mia -
rach, któ ry bę dzie peł nić klu czo -
wą ro lę w am bit nym pro jek cie
roz kwi tu tej wło skiej mar ki. Plan
ten za kła da pro duk cję 50 ty się -
cy sa mo cho dów rocz nie, co
wią że się z prze kształ ce niem
mar ki w jed ne go ze świa to wych
li de rów w seg men cie sa mo cho -
dów luk su so wych.
No wy mo del Ma se ra ti pro du ko -
wa ny w Gru glia sco dys po nu je
atu ta mi nie zbęd ny mi do za wład -
nię cia ryn kiem. Za cznij my od
osią gów. Ghi bli S Q4, na przy -
kład, dzię ki sze ścio cy lin dro we -
mu, trzy li tro we mu sil ni ko wi z tur -
bo do ła do wa niem, o mo cy 410
KM, przy spie sza od 0 do 100
km/h w 4,8 se kun dy, a je go
mak sy mal na pręd kość to 284
km/h. Wart pod kre śle nia jest też
ele ganc ki, a jed no cze śnie nie -
osten ta cyj ny de sign. Nie wspo -
mi na jąc o do stęp no ści wer sji.
Do dys po zy cji
po raz pierw -
szy w Ma se ra ti
jest sil nik wy -
s o  k o  p rę ż  n y
oraz in te gral ny
na pęd na czte -
ry ko ła Q4.
Na wet na zwę
wy bra no ta ką,
by tra fia ła do
serc pa sjo na tów mar ki (Ghi bli to
su chy i go rą cy wiatr wie ją cy na
Pu sty ni Li bij skiej). Jest ona po -
wro tem do tra dy cji mia no wa nia
sa mo cho dów Ma se ra ti na zwa mi
wia trów: Mi stral, Bo ra, Kham sin
czy Sha mal. „Przy do mek” Ghi bli
mia ło rów nież co upé z lat sześć -
dzie sią tych, któ re ry wa li zo wa ło
z mo de la mi Fer ra ri Day to na
i Lam bor ghi ni Miu ra.
Wnę trze mo de lu, mniej sze od
Qu at tro por te, ale mi mo to swy -

Luksusowe
wnętrze nowego
Maserati Ghibli.
Na górze: piękna
linia samochodu
nawiązuje do
Quattroporte, 
ale w tym
przypadku nadaje
modelowi
większej
kompaktowości
i agresywności
sylwetki

mi wy mia ra mi za pew nia ją ce
prze stron ność, ma bar dziej
spor to wy i mło dzień czy cha rak -
ter. Przód, z cha rak te ry stycz ną
osło ną chłod ni cy i si nu so idal ny -
mi re flek to ra mi, w no wo cze sny
spo sób przy wo łu je kil ka z cech
ty po wych dla słyn nych Ma se ra ti
z daw nych lat. Wy róż nia ją się
rów nież trzy otwo ry wen ty la cyj -
ne w oko li cy nad ko li. Po ten cjal -
ni na byw cy bę dą mie li do wy -
bo ru czte ry róż ne do stęp ne

wer sje: Ghi bli,
Ghi bli S, Ghi -
bli S Q4 z na -
pę dem in te -
gral nym i Ghi -
bli Die sel. Sil -
ni ki ben zy no -
we to sze -
ścio cy lin dro -
we jed nost ki
V Twin Tur bo

o po jem no ści sko ko wej trzy li try.
Je den z nich ge ne ru je 330 ko ni
mo cy i mak sy mal ny mo ment
ob ro to wy na po zio mie 500 Nm,
na to miast dru gi – mon to wa ny
w wer sjach Ghi bli S i S Q4 – ma
moc 410 KM i mo ment 550
Nm. Cał ko wi tą no wość sta no wi
sil nik die sla, sze ścio cy lin dro wy,
tur bo do ła do wa ny, o po jem no ści
sko ko wej 3 li try, z za awan so wa -
nym sys te mem wtry sku, któ ry
osią ga ci śnie nie 2000 ba rów.

Je go moc mak sy mal na to 275
KM, mniej niż w przy pad ku
ben zy no wych, ale „lu kę” tę wy -
raź nie skom pen so wa no za
spra wą wy so kie go mo men tu
mak sy mal ne go – 600 Nm. Ta ka
war tość po zwa la na bar dzo
płyn ną jaz dę i god ne po dzi wu
przy spie sze nie: 6,3 se kun dy do
100 km/h. Mi mo tak im po nu ją -
cych osią gów sa mo chód w tej
wer sji spa la za le d wie 5,9 li tra na

Model pełni
kluczową rolę
w strategii
rozwoju tej
sportowej marki
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Wszyst kie wer sje te go spor to -
we go se da na wy po sa żo ne są
w au to ma tycz ną, 8-bie go wą
skrzy nię bie gów ZF AT8, tę sa -
mą, któ ra mon to wa na jest
w Qu at tro por te. Try bów pra cy
jest pięć: Au to Nor mal, Au to
Sport, Ma nu al Nor mal, Ma nu al
Sport i Ice (do jaz dy w wa run -
kach ni skiej przy czep no ści kół
do na wierzch ni). Po wy bra niu
try bu ma nu al ne go bie gi moż na
wy bie rać – po za tra dy cyj ną
dźwi gnią – ło pat ka mi przy kie -
row ni cy. Jak w For mu le 1. 
Do wy bo ru są dwa ro dza je na -
pę du: tyl ny (me cha nizm róż ni co -
wy ma ogra ni czo ny po ślizg) i in -
te gral ny Q4, do stęp ny tyl ko
w przy pad ku jed no stek ben zy -
no wych 3.0 o mo cy 410 KM
w od mia nie Ghi bli S. Ten ostat ni
wy po sa żo ny jest w sprzę gło

wie lo płyt ko we ste ro wa ne elek -
tro nicz nie i dzia ła jak na pęd tyl -
ny, dzię ki cze mu ogra ni cza zu -
ży cie pa li wa, ale mo że prze ka -
zy wać mak sy mal nie 50 pro cent
mo men tu na ko ła przed nie
w przy pad ku ni skiej przy czep -
no ści kół do na wierzch ni dro gi
lub po śli zgu opon tyl nych. Ghi bli
„bu dzi się” do dzia ła nia nie zwy -
kle szyb ko: przej ście Q4 ze 100-
pro cen to we go na pę du tyl ne go
na na pęd dzie lo ny w pro por cji
50-50 i od wrot nie na stę pu je
w za le d wie 150 mi li se kund.
Dzię ki na pę do wi in te gral ne mu
Ghi bli S Q4 jest w sta nie przy -
spie szać o dwie dzie sią te se -
kun dy szyb ciej niż wer sja z na -
pę dem na jed ną oś – 4,8 s za -
miast 5 – na to miast pręd kość
mak sy mal na po zo sta je prak -
tycz nie bez zmian (284 km/h,
za miast 285).
Ghi bli, po dob nie jak Qu at tro por -
te, ma in no wa cyj ne nad wo zie,
o struk tu rze z ul tra wy trzy ma łej
sta li i licz ny mi ele men ta mi alu mi -
nio wy mi, dzię ki cze mu niż sza
jest ma sa sa mo cho du, co z ko -
lei ko rzyst nie wpły wa na osią gi
i zu ży cie pa li wa. O ile w przy -
pad ku skrzy ni bie gów Ma se ra ti
sko rzy stał z usług fir my ZF, li de -
ra w pro duk cji prze kład ni au to -

sto ki lo me trów (tak, do brze
prze czy ta li ście). Rów nież po -
ziom emi sji CO2 jest re kor do wo
ni ski: 158 gram na ki lo metr. Sa -
mo chód tej kla sy też mo że być
więc przy ja zny śro do wi sku. 
Moc ne, co oczy wi ste, i eko lo -
gicz ne (cze go już nie wie lu mo -
gło się spo dzie wać) sil ni ki Ghi bli
ma ją rów nież nie sa mo wi ty
dźwięk. Jest on na praw dę wy -
jąt ko wy, a do te go zmie nia się
w za leż no ści od try bu pra cy sil -
ni ka: w try bie „Nor mal” dźwięk
jest zła go dzo ny i dys kret ny,
a po wy bra niu funk cji „Sport”,
w któ rej na stę pu je zmia na ma py
sil ni ka i za cho wa nia dy na micz -
ne go sa mo cho du, układ wy de -
cho wy otwie ra za wo ry obej ścio -
we tłu mi ków. Wte dy z wy de chu
wy do by wa się roz brzmie wa ją ce
ni czym w wiel kiej or kie strze
„cre scen do”. A co z die slem?
Rów nież w przy pad ku trzech li -
trów za si la nych ole jem na pę do -
wym głos sil ni ka jest głę bo ki,
ba ry to no wy, ale bez cha rak te ry -
stycz ne go i trud ne go do znie -
sie nia ter ko tu na bie gu ja ło wym.
O od po wied nio emo cjo nu ją ce
brzmie nie w mia rę wzro stu ob -
ro tów sil ni ka dba in no wa cyj ny
sys tem ak tyw nej kon tro li ha ła su
Ma se ra ti Ac ti ve So und.

Ghibli to
pierwsze
Maserati
dostępne

również
z silnikiem

diesla. Osiągi
nieznacznie

odbiegają od
wersji

zasilanych
benzyną,
a zużycie

paliwa jest
znacznie

niższe: 5,9 litra
na 100 km

Trzylitrowy
turbodiesel
zapewnia
niesamowite
osiągi i niskie
zużycie paliwa
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Samochód
koncepcyjny
zaprezentowany
przez Maserati
we Frankfurcie
dwa lata temu.
Będzie on
stanowił
inspirację dla
nowego
SUV-a Levante.
Samochód ten
będzie
produkowany
w liczbie co
najmniej 20 tys.
egzemplarzy
rocznie. Cel
Maserati to
sprzedaż 50 tys.
samochodów
rocznie już od
2015 roku

ma tycz nych, ha mul ce do te go
mo de lu do star cza wło skie
Brem bo. To, że jest to naj lep sza
tech no lo gia na świe cie po twier -
dza ją ze spo ły For mu ły 1 oraz
wszy scy pro du cen ci su per sa -
mo cho dów: od Fer ra ri, po przez
Po rsche i Aston Mar tin po Lam -
bor ghi ni. Re zul tat? Z pręd ko ści
100 km/h Ghi bli za trzy mu je się
po za le d wie 36 me trach. 
Po za osią ga mi od Ma se ra ti
moż na wy ma gać rów nież kom -
for tu i luk su su. Ghi bli i w tej
kwe stii nie za wie dzie ni ko go.
Wy po sa żo ny jest nie tyl ko we
wszyst kie naj bar dziej za awan so -
wa ne sys te my bez pie czeń stwa
czyn ne go i bier ne go, ale dys po -
nu je rów nież ta ki mi ak ce so ria mi
jak ka me ra tyl na po ma ga ją ca
w par ko wa niu, bez prze wo do we
łą cze in ter ne to we do lap to pa,
te le fo nów ko mór ko wych i ta ble -
tów czy sys tem au dio Bo wers &
Wil kins ze wzmac nia czem 1280
Watt i 15 gło śni ka mi. An giel ska
fir ma Bo wers & Wil kins spe cja li -
zu je się w pro duk cji naj wyż szej
ja ko ści sprzę tu ste reo fo nicz ne -
go hi -fi do pro fe sjo nal nych za -
sto so wań. Rów nież w tym przy -
pad ku mar ka Ma se ra ti wy bra ła
to, co naj lep sze.

W aktualnej strategii marketingowej
koncern Fiat-Chrysler mocno stawia na
prestiżowe marki: Alfa Romeo, Jeep,
Maserati. Szczególną rolę odgrywać w niej
będzie zakład Mirafiori w Turynie. W tej
historycznej fabryce produkowany będzie
bowiem nowy SUV z logo trójzębu o nazwie
Levante. Ten luksusowy model 4x4
w drugiej połowie 2015 roku dołączy do
Maserati Quattroporte i Ghibli,
produkowanych w zakładzie Grugliasco
niedaleko Turynu. Levante z pewnością
przyczyni się do osiągnięcia celu
producenta, jakim jest sprzedaż 50 tysięcy
samochodów rocznie. Realizacja tego
planu przemysłowego spowoduje, że
Mirafiori wspólnie z Grugliasco stanowić
będzie jedną „strefę luksusu”. Od 
1 listopada bowiem te dwa zakłady
zostaną połączone w jedno większe
centrum produkcyjne.
Harald Wester, dyrektor pełnomocny
Maserati, ale też Alfy Romeo i Abartha,
w wywiadzie udzielonym w grudniu 2012
roku, objaśniał strategię rozwoju marki,
która zakłada zwiększenie w ciągu trzech
lat liczby produkowanych samochodów
z 6.300 w roku 2012 do 50 tysięcy.
Zaledwie 12 miesięcy później założenie to,

choć ambitne, wydaje się możliwe do
zrealizowania. Jak mówi obecnie Wester:
„Marka Maserati, która w 2014 będzie
świętować stulecie istnienia firmy, cieszy
się „dobrym zdrowiem”. Od stycznia do
sierpnia otrzymaliśmy 20.300 zamówień.
4.500 z nich dotyczy modeli GranTurismo
i GranCabrio, produkowanych
w historycznym zakładzie w Modenie,
a niemal 9.500 zamówień złożono na
Quattroporte, model wprowadzony na
rynek na początku tego roku. Oprócz nich
klienci zamierzają nabyć około 6.400
Maserati Ghibli, który dopiero co pojawił
się w salonach. Aby utrzymać ten rozwój,
Maserati poszerza również sieć sprzedaży:
z 250 punktów sprzedaży w 2011 roku za
dwa lata ma ich być około 420”. Dzięki
modelowi Levante, Maserati będzie miała
kompletną gamę we wszystkich
segmentach samochodów luksusowych:
coupé, roadster, sportowe sedany, SUV.
Będzie też mogła śmiało konkurować
z najlepszymi pod względem stylu,
designu, osiągów i technologii produktami
marek takiego kalibru, jak Porsche, Jaguar,
Mercedes, Audi, BMW, Bentley i Aston
Martin. Czyli z samą elitą przemysłu
motoryzacyjnego.

PLANY MASERATI

Turyn - centrum luksusu



18

PRODUKT
ALFA 4C

Kolebka nowego
superauta

Stefania Castano
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Na miejsce produkcji wyjątkowego auta 
– Alfy Romeo 4C – wybrano zakład, który 
„wydał na świat” prawdziwe arcydzieła inżynierii
motoryzacyjnej. To fabryka Maserati w Modenie,
gdzie praca rąk ludzkich łączy się z najbardziej
zaawansowaną technologią.
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Nie chcia no ab so lut nie re zy gno -
wać z po łą cze nia no wo cze snej
tech no lo gii z dba ło ścią o szcze -
gó ły, ja ką mo że za gwa ran to wać
rze tel na pra ca czło wie ka. Na tu -
ral ną rze czą by ło więc, że do pro-
duk cji se ryj nej sa mo cho du wy -
bór padł na Mo de nę – miej sce,
w któ rym po wsta ją naj bar dziej
zna ne na świe cie sa mo cho dy

spor to we i w któ-
rym in no wa cja
łą czy się z tra dy -
cją, wie dzą i pa -
sją lu dzi. Wy bra -
no za kład Ma se -
ra ti, w któ rym
tyl ko w ostat nich
10 la tach po -
wsta ły ta kie per ły
tech ni ki i sty lu,

jak: Qu at tro por te, Gran tu ri smo,
Gran ca brio, a ostat nio nie zwy kła
Al fa Ro meo 8C, pierw szy sa mo -
chód in nej, choć bli skiej ze
wzglę du na tra dy cję i am bi cje
mar ki, dla któ rej za kład w Mo de -
nie otwo rzył swo je po dwo je.
Do pro duk cji Al fy Ro meo 4C
wy zna czo no ze spół „do za dań

spe cjal nych” – wszy scy są eks -
per ta mi w swej pra cy, ich śred -
nia wie ku to oko ło 35 lat, 60
pro cent z nich po sia da śred nie
lub wyż sze wy kształ ce nie i ma
śred nio po nad pię cio let nie do -
świad cze nie w pra cy z mo de la -
mi Ma se ra ti. Zresz tą w fa bry ce
tej in no wa cja prze kła da się na
dys cy pli nę i so lid ną pra cę. I to
wła śnie pra ca rąk ludz kich na -
da je war tość pro duk to wi. Me -
to dy, czas i or ga ni za cja pra cy
ma ją tu taj nie wie le wspól ne go
z ty mi ty po wy mi dla pro duk cji
ma so wej. Na przy kład tu tej szy
„takt ti me” – czy li czas ob rób ki,
ja ki każ dy pra cow nik po świę ca
na po je dyn czy sa mo chód – wy -
no si 40 mi nut, na to miast w za -
kła dach pro duk cji ma so wej naj -
mniej 50 se kund. Po nad to, pra -
cow ni cy ma ją sze ro ki za kres
kom pe ten cji, dzię ki cze mu po -
tra fią pra co wać na wie lu róż -
nych sta no wi skach. Są wy kwa -
li fi ko wa ny mi fa chow ca mi, po -
tra fią cy mi za pa no wać prak tycz -
nie nad ca łym pro ce sem pro -
duk cyj nym.

Za nim na bia łej kart ce pa -
pie ru po wstał pierw szy
szkic Al fy Ro meo 4C, jej

pro jek tan ci wie dzie li, że mu szą
stwo rzyć „su per sa mo chód do -
stęp ny dla wszyst kich”. Ta ki,
któ ry po łą czy na po zór wy klu -
cza ją ce się ce chy: bę dzie wy jąt -
ko wy pod wzglę dem wy po sa że -
nia i osią gów, a jed no cze śnie
po zwo li zre ali zo -
wać pra gnie nia
mi ło śni ków Al fy
Ro meo na ca łym
świe cie. Dla te go
ko niecz ne by ło
uwzględ n ie n ie
ta kiej wiel ko ści
pro duk cji, któ ra –
choć ogra ni czo -
na – nie by ła by
je dy nie rze mieśl ni czą pra cą ty -
po wą dla tej kla sy sa mo cho -
dów. I tak wspo mnia na bia ła
kart ka w pew nym mo men cie
zo sta ła wzbo ga co na o kon kret -
ne kształ ty i wy zwa nia, któ rym
trze ba by ło spro stać. Rów nież
pod wzglę dem pro ce sów pro -
duk cyj nych.

Czas i metody
mają niewiele
wspólnego
z produkcją
masową

Na wydziale
Strefy

Przygotowania
Nadwozi

montowana jest
struktura 4C.

Następnie
samochód
przechodzi

przez surową
kontrolę jakości

w sali
metrologicznej

(zdjęcie
powyżej). 

Na stronie obok:
połączenia

wykonywane są
z materiałów

polimerowych.
Zdjęcie na
pierwszej

stronie:
polakierowane

nadwozie 4C
umieszczane

jest na linii
montażowej
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OB CHO DZĄ SIĘ Z NIĄ
JAK Z JAJ KIEM
Pod pro duk cję no we go su per -
sa mo cho du Al fy Ro meo spe cjal -
nie uru cho mio no dwa od dzia ły,
tak zwa ne Of fi ci ne 4C, prze zna -
czo ne na ope ra cje przy go to wa -
nia nad wo zia i mon ta żu. Tu taj
za sad ni czą ro lę peł ni ta lent ludz -
ki, ro zu mia ny ja ko kom pe ten cje
tech nicz ne i kunszt rę ko dzie ła. 
Na wy dzia le Stre fy Przy go to wa -
nia Nad wo zi mon to wa na jest
struk tu ra głów na 4C: naj pierw
two rzo ne jest tzw. nie osło nię te
nad wo zie („bo dy in whi te”) sa -
mo cho du, a na stęp nie do kła da -
ne są do nie go pierw sze „war -
stwy”. Na sta no wi sku nu mer 10
li nii mon ta żo wej pra cow ni cy łą -
czą struk tu rę no śną ty pu „mo -
no co que” z włók na wę glo we go
(do star cza ną przez fir mę Tec no
Tes si le Ad ler, spół kę spe cja li zu -
ją cą się w ma te ria łach kom po -
zy to wych), z dwo ma ra ma mi
alu mi nio wy mi, przed nią i tyl ną,
oraz z bel ka mi po przecz ny mi.
Ope ra cja ta wy ko ny wa na jest
ręcz nie, a pod czas ca łe go pro -

ce su spraw dza na jest zgod ność
tych pa ra me trów, któ re za pew -
nia ją, że po łą czo ne ze so bą ele -
men ty są ide al nie spa so wa ne
i ta kie po zo sta ną w naj trud niej -
szych wa run kach eks plo ata cji. 
Na sta no wi sku nr 30 w ka bi nie
mon to wa ne są szy by przed nie
i dach: ta ope ra cja wy róż nia się
za sto so wa niem spe cjal nych form,
któ re na da ją ka bi nie wła ści wej
geo me trii. Po łą cze nia wy ko ny wa -
ne są z no wo cze snych ma te ria -
łów po li me ro wych i wzmac nia ne
przez ze spo le nia me cha nicz ne.

ZE RO TO LE RAN CJI
Po fa zie przy go to wa nia nad wo -
zia, „bo dy in whi te” mo de lu 4C
prze cho dzi przez ry go ry stycz ną
kon tro lę ja ko ści, któ ra od by wa
się w izbie po mia ro wej. Każ de -
go dnia kil ka lo so wo wy bra nych
nad wo zi pod da wa nych jest
spraw dzia nom:  zaj mu ją cy się
tym ze spół kon tro lu je po nad 400
punk tów po mia ro wych, aby
mieć pew ność, że nad wo zie jest
do sko na łe pod wzglę dem geo -
me trii i wy mia rów. W pro ce sie
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RĘ KO DZIE ŁO I JA KOŚĆ
O kluczowych aspektach produkcji opowiada Francesco Eroico, kierujący od 2009 roku
Zakładem Maserati w Modenie.
Panie Dyrektorze, proszę nam opowiedzieć o zespole 4C. W jaki sposób odbywał się

wybór pracowników?

„Pasja, entuzjazm i proaktywność były głównymi pojęciami, jakie nami kierowały. Łatwo było
utworzyć drużynę niejednolitą i wielofunkcyjną, która potrafiła w szybki sposób dokonać
reinterpretacji swych stanowisk pod produkt technologicznie nowy, wkładając w tę pracę pasję
i rzemieślniczy kunszt, które wyróżniają nas od zawsze”. 
Jak powstają produkty „rzemieślnicze”?

„Nasza fabryka ma stuletnią historię w „rzemieślniczej” produkcji samochodów. Specjalizacja
ta wykształciła się z biegiem czasu, ewoluując wraz z wprowadzeniem WCM-u, który wytycza
zasady najnowocześniejszych zakładów przemysłowych. W fabryce jest strefa szkoleniowa
(Manufacturing Training Area), w której nasi pracownicy przeszli dziesiątki godzin szkoleń, by
wyspecjalizować się w czynnościach montażowych. By zapewnić im szeroką wiedzę
o produkcie, od początku zaangażowani byli w poprawę procesów produkcyjnych, jakości oraz
w rozwiązywanie problemów, na jakie napotykaliśmy podczas opracowywania samochodu”. 
Jak fakt produkowania Alfy Romeo odbierają pracownicy, którzy na swych ubraniach

roboczych noszą logo Trójzębu?

„Alfa Romeo i Maserati to dwie marki o dużym prestiżu, które mają za sobą długą historię
i tradycję. Obie powstały z myślą o sportowym przeznaczeniu samochodów, chociaż pamiętamy
czasy wzajemnego współzawodnictwa obu producentów. Nasi pracownicy nie mają żadnych
„uprzedzeń”, że muszę pracować z samochodem marki Alfa Romeo. Już dawniej nasze linie
wykorzystywane były, właśnie dzięki dużej elastyczności i profesjonalizmowi pracowników, do
produkcji innego ważnego modelu sportowego Alfy Romeo – 8C. Jej mniejsza siostra, 4C, którą
teraz produkujemy tu w Modenie, jest jakby kontynuacją współpracy obu firm”. 
Czym cechuje się linia przygotowania nadwozia utworzona specjalnie dla modelu 4C? 

„W zakładzie w Modenie nigdy dotychczas nie produkowaliśmy w całości nadwozi
samochodów, które montujemy. W przypadku Alfy Romeo 4C natomiast cały proces realizowany
jest w Modenie, a więc konieczne było utworzenie obszaru przeznaczonego na nadwozie.
Nazwaliśmy go „Strefą Przygotowania Nadwozi” a nie Spawalnią, ponieważ prawdę mówiąc nie
ma tutaj elementów z blachy, które są łączone ze sobą. Model 4C składa się z ramy z włókna
węglowego, do którego mocowane są aluminiowe szkielety przedni i tylny, oraz z powłoki
zewnętrznej składającego się z elementów z kompozytu. Są one łączone ze sobą za pomocą
złącz, z wykorzystaniem materiałów najnowszej generacji. Linia jest przede wszystkim
„ręczna”, a dla zapewnienia doskonałej geometrii w połączeniu komponentów przy ich
pozycjonowaniu pracownicy posługują się specjalnymi formami. Stosujemy również salę
pomiarową do kontroli geometrycznej elementów luźnych i całego nadwozia”. 
Jak wygląda wydajność fabryki, w której wielkość produkcji jest niska, a liczba

pracowników wysoka?

„Poprzez zastosowanie metod i narzędzi WCM-u jesteśmy w stanie optymalizować również ten
specyficzny typ produkcji, który jest „pracochłonny” przy stosunkowo niskim tempie pracy.
Czasy Cyklu mogą wydawać się bowiem długie, jeśli porównać je z tymi w normalnym
zakładzie produkcyjnym Grupy Fiat, ale są podobne do tych, jakie występują na liniach
produkcyjnych Maserati, przy którym mamy już spore doświadczenie pod względem uzyskania
jak najlepszej wydajności i zapewnienia maksymalnej jakości produktu. To właściwie od zawsze
wyróżniało Maserati i wpłynęło na decyzję Alfy Romeo, by właśnie u nas zlokalizować produkcję
modelu 4C”.
Jak postrzegany jest w fabryce klient? Co robicie, by go usatysfakcjonować?

„Podobnie jak w przypadku klientów samochodów Maserati, poświęcamy maksymalną uwagę
również klientom modelu 4C. Ekstremalna elastyczność naszych działań, praca wykonywana
ręcznie i stałe dążenie do jakości, które przekładają się na indywidualny charakter samochodów,
mają na celu pełne usatysfakcjonowanie klienta, który ma możliwość wzięcia udziału w kilku
etapach tworzenia „swojego” samochodu. Klient jest aktywnym podmiotem różnych faz
produkcji. Taką uwagę klientowi mogą zapewnić jedynie miejsca podobne do naszych”.

tym nie ma miej sca na to le ran cję:
po mia ry mu szą dać wy ni ki zgod -
ne z za ło że nia mi pro jek to wy mi.

MON TAŻ I DE MON TAŻ
Skom ple to wa ne nad wo zie opu -
sz cza fa bry kę i prze wo żo ne jest
do la kier ni. Jest to je dy ny pro -
ces, któ ry od by wa się po za za -
kła dem Ma se ra ti. Po po wro cie
do ba zy no wy mo del jest je dy -
nym sa mo cho dem, któ ry roz po -
czy na swo ją ścież kę mon ta żo -
wą od de mon ta żu. Za nim bo -
wiem zo sta ną za mon to wa ne
kom po nen ty we wnętrz ne, po la -
kie ro wa ne już „pła ty”, ta kie jak
po kry wa ko mo ry sil ni ka i drzwi,
a tak że czę ści struk tu ral ne jak
szkie let tyl ny i drą żek gniaz da
mo co wa nia amor ty za to rów, są
wy mon to wy wa ne. Do pie ro wów -
czas sa mo chód za pi na ny jest
do klam ry ob ro to wej. 
Rów nież w tej stre fie prze wa gę
sta no wi pra ca ręcz na i pro fe sjo -
na lizm lu dzi. To dla te go sta no wi -
ska pra cy skon stru owa no „pod
pra cow ni ka”, a ca ły pro ces lo gi -
stycz ny jest tak zor ga ni zo wa ny,
by pra ca by ła jak naj bar dziej
pro sta i er go no micz na: wszyst -
kie kom po nen ty do cie ra ją na li -
nię w od po wied niej ilo ści, w od -
po wied nie miej sce i w od po -
wied nim mo men cie. Na przy -
kład, na sta no wi sku nr 2
sa mo chód pod no si
się i ob ra ca, aby
u m o ż  l i  w i ć
wy ko na nie
czyn no -
ści na
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od po wied niej wy so ko ści i by
pra cow ni cy nie mu sie li wy ko ny -
wać nie po trzeb nych ru chów.
Rów nież ta kie czyn no ści jak
mon taż szyb, któ re zwy kle
wszę dzie wy ko ny wa ne są przez
ro bo ty, w mo deń skim za kła dzie
po wie rza ne są dba ło ści i uwa -
dze pra cow ni ków. Ale to nie
wszy st ko. W od róż nie niu od in -
nych za kła dów pro duk cyj nych,
do któ rych wie le pod ze spo łów
sa mo cho du, ta kich jak re flek to ry
i de ska roz dziel cza, przy jeż dża ją
od do staw ców już zmon to wa ne,
w tu tej szej fa bry ce wy twa rza ne
są na miej scu. Aspek ty te wpły -
wa ją na ja kość sa mo cho dów. 

WSZYST KO 
POD KON TRO LĄ
Ostat nie eta py: tzw. „te sting”
oraz „koń ców ka” to ope ra cje,
któ re są wy ko ny wa ne wspól nie
z pro duk cją Ma se ra ti. „Te sting”
jest to je dy na fa za pro ce su pro -
duk cyj ne go, w któ rej naj więk szą
ro lę od gry wa tech no lo gia po -
zwa la ją ca urze czy wist nić naj lep -
sze osią gi. Sys te my bo wiem ry -
go ry stycz nie kon tro lu ją każ dy
szcze gół: od opty mal ne go dzia -
ła nia kli ma ty za cji po usta -
wie nie kom po nen -
tów me cha -

Jeden z etapów
montażu.
Poniżej model
4C w komorze
termicznej
strefy
wykończenia.
Kontrole jakości
na końcu linii
obejmują
weryfikacje
statyczne
i dynamiczne
wszystkich
samochodów

nicz nych, aż do dy na micz ne go
za cho wa nia sa mo cho du. Na -
stęp nie ma ją miej sce wy ma ga ją -
ce pró by dro go we. 40 ki lo me -
trów na każ dy sa mo chód to od -
ci nek te sto wy god ny naj bar dziej
pre sti żo wych su per sa mo cho -
dów. Ze spół pro wa dzą cy te sty
jest jed nym z oczek w gło wie
za kła du. Two rzą go wy kwa li fi ko -
wa ni kie row cy, pa sjo nu ją cy się
spor to wą jaz dą i wy ści ga mi,

a jed no cze śnie bę dą cy do sko -
na ły mi pro fe sjo na li sta mi w swej
dzie dzi nie. 
Do cie ra my w ten spo sób na ko -
niec pro ce su pro duk cyj ne go
mo de lu 4C, do miej sca zwa ne -
go Stre fa Wy koń cze nia, gdzie
sa mo cho dy pod da wa ne są
ostat nim prze glą dom, za nim tra -
fią do lo gi sty ki han dlo wej. Póź -
niej moż na je już po dzi wiać na
dro gach.
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Lakiernia w Tychach jest liderem w ochronie
środowiska. Dzięki pomysłowości inżynierów
i wykorzystaniu nowoczesnych technologii
maleje zużycie czynników energetycznych oraz
emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Wy ni ki la kier ni, a przez to
ca łej fa bry ki Fiat Au to
Po land w Ty chach, sy -

tu ują ją na czo ło wych po zy cjach
w Gru pie Fiat. Jak wy li cza kie -
row nik tej jed nost ki To masz
Łom nic ki pod wzglę dem cał ko -
wi tej kon sump cji ener gii za kład
ma naj lep szy wskaź nik spo śród
wszyst kich w kon cer nie na ca -
łym świe cie. Zu ży wa naj mniej
ener gii elek trycz nej, by wy pro -
du ko wać je den sa mo chód.

Czo ło we miej sce przy pa dło mu
pod ką tem zu ży cia ener gii ciepl -
nej CO i CT, i ga zu w prze li cze -
niu na jed no au to. Oszczęd no -
ści idą w pa rze z niż szą emi sją
szko dli wych sub stan cji. „Je ste -
śmy li de rem w Gru pie Fiat pod
wzglę dem czy sto ści po wie trza
od da wa ne go do at mos fe ry” –
pod kre śla Łom nic ki. 
Każ da kon sump cja ener gii ma
ne ga tyw ny wpływ na śro do wi -
sko. „Zu ży wa jąc gaz pro du ku je -

my dwu tle nek wę gla i zwięk sza -
my efekt cie plar nia ny. Po dob nie
jest z ole jem. Zu ży wa jąc ener gię
elek trycz ną śro do wi sko za nie -
czysz cza ne jest przez elek trow -
nię, któ ra do pro duk cji prą du
mu si spa lać wę giel – uza sad nia
kie row nik po pra wy pro ce su
w jed no st ce pro duk cyj nej la kier -
nia Cze sław Czyr ski. Z ana li zy
Po dzia łu Kosz tów (Cost De ploy -
ment) wy ni ka, że to la kier nia zu -
ży wa naj wię cej ener gii. W po -

Barwny lider
zielonej klasyfikacji

FIRMA
REDUKCJA STRAT

Krzysztof
Bielski

zdjęcia
Ireneusz

Kaźmierczak



Od góry: Tomasz
Łomnicki,
Czesław Czyrski
oraz Jacek
Sokal (poniżej)

la kier ni, któ ra jest jed nost ką zu -
ży wa ją cą w za kła dzie naj wię cej
wo dy, do sko na le ilu stru ją licz by.
By wy pro du ko wać je den sa mo -
chód ty ska fir ma po trze bu je jej
śred nio 1,42 m3. To ab so lut ny
re kord w Gru pie Fiat. Po zo sta łe
za kła dy zu ży wa ją po nad 3 m3.
Po na ło że niu pierw szej war stwy
w nad wo ziach uszczel nia ne są
wszel kie spo iny i łą cze nia blach.
W ko lej nym eta pie na spód ka -
ro se rii ro bo ty na kła da ją war stwę
ochron ną, zwa ną ma sty ką, któ -
ra za bez pie czy pod wo zie przed
skut ka mi ude rzeń ka mie ni. Na
tak przy go to wa ne nad wo zie na -
ło żo ny zo sta nie la kier pod kła do -
wy, de ko ra cyj ny – ba za, aż
wresz cie bez barw ny – trans pa -
rent, któ ry z jed nej stro ny nada
ca ło ści po łysk, a z dru giej bę -
dzie sta no wił jesz cze jed ną

W skrócie
W lakierni Fiat Auto Poland w Tychach zatrudnionych
jest 465 pracowników, wśród których 30 proc. to
kobiety. Bezpośrednio na liniach pracuje około 374
osób, 45 w utrzymaniu ruchu, 6 osób w Laboratorium
i 40 to pracownicy umysłowi. Jednostka składa się
z dwóch części: A i B. Pierwsza z nich powstała
w 1991 roku. Fiaty 500 i Lancie Ypsilon lakierowane
są tam w 23 kolorach, w tym 11 bicolore i dwóch
perłowych. Rozruch lakierni B nastąpił w 2007 roku.
Roboty uszczelniacza, mastyki i emalii wykonują
ponad 90 proc. czynności w tych procesach.
Wyjeżdżają z niej Fordy i Fiaty 500 w 15 kolorach. 

szu ki wa niu ogra ni czeń jej kon -
sump cji przy za cho wa niu mo cy
pro duk cyj nych oraz zmniej sze -
niu emi sji za nie czysz czeń in spi -
ru ją cą ro lę speł nia sys tem World
Class Ma nu fac tu ring. „Gdy we -
szła me to do lo gia WCM, zo sta li -
śmy ukie run ko wa ni na re duk cję
strat w la kier ni” – mó wi To masz
Łom nic ki. W tej jed no st ce naj -
wyż szym słup kiem w ze sta wie -
niu strat są czyn ni ki ener ge tycz -
ne, czy li ener gia elek trycz na,
gaz, cie pło tech no lo gicz ne,
sprę żo ne po wie trze. Ana li zu jąc
ich zu ży cie in ży nie ro wie szu ka ją
oszczęd no ści. „Pro jek ty re ali zu -
je my w miej scach, gdzie ge ne -
ru je my naj więk sze stra ty. Ce lem
in we sty cji jest za po bie ga nie za -
nie czysz cza niu i sta ła po pra wa
od dzia ły wa nia na śro do wi sko
m.in. po przez zmniej sza nie zu -
ży cia za so bów ener ge tycz nych,
wo dy i wy two rze nia ilo ści od pa -
dów” – do da je szef la kier ni. 

OSZCZĘD NY PRO CES
Nad wo zia do la kier ni A lub B
tra fia ją ze spa wal ni. Roz po czy na
się nie zwy kle skom pli ko wa ny
pro ces, w wy ni ku któ re go ka ro -
se rie uzy sku ją ko lor wy bra ny
przez klien ta. Wpierw na stę pu je
tzw. ob rób ka wstęp na na li nii
fos fo ra no wa nia ce lem przy go to -
wa nia ka ro se rii do la kie ro wa nia.
Na stęp nie na li nii ka ta fo re zy ka -
ro se rie za nu rza ne są w wan -
nach. Na kła da na jest wów czas
pierw sza ochron na war stwa la -
kie ru, któ ra za bez pie czy je przed
ko ro zją. Pro ce sy te wy ma ga ją
du żej ilo ści wo dy. „Prze ana li zo -
wa li śmy pro ce sy na li nii ka ta fo -
re zy i zna leź li śmy miej sca, gdzie
mo że my zmniej szyć czę sto tli -
wość wy mia ny wo dy w wan -
nach i zbior ni kach, a tak że rza -
dziej ją od świe żać przy jed no -
cze snym utrzy ma niu pa ra me -
trów ja ko ścio wych. Ob ni ży li śmy
w ten spo sób zu ży cie wo dy
i wy twa rza nych ście ków” – pod -
kre śla Łom nic ki. Osią gnię cia Fiat
Au to Po land, a w szcze gól no ści

ochro nę. Za nim jed nak ko lej ne
war stwy zo sta ną na ło żo ne, ka -
ro se ria mu si zo stać oczysz czo -
na z za nie czysz czeń i drob nych
pył ków. Wy ko nu ją to ram py,
któ re od mu chu ją ją sprę żo nym
po wie trzem. Spe cja li sta pro ce su
w ze spo le tech no lo gicz -
nym Ja cek So kal mó -
wi, że zu ży cie sprę żo -
ne go po wie trza ge -
ne ru je spo re kosz ty.
Spe cjal ny ze spół
gło wił się jak te mu
za ra dzić. „Oka za ło
się, że ist nie ją moż li -
wo ści re duk cji. Wy -
star czy zop ty ma li zo -
wać pro ces
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łą część ko ła. Po pro ce sie w po -
rów na niu z po wie trzem od cią -
ga nym z ka bin la kier ni czych
kon cen tra cja LZO zwięk sza się
20-krot nie” – wy ja śnia. To spra -
wia, że do pa lacz zu ży wa mniej
ga zu. W prze li cze niu na 1 auto
to te raz ok. 25% mniej.
Iwo na Ba ron, Li der fi la ru WCM
w la kier ni od po wia da ją ca za śro -
do wi sko, mó wi, że emi sja LZO
zo sta ła ob ni żo na m.in. po przez
re duk cję roz pusz czal ni ków uży -
wa nych w pro ce sie, je go od zysk
i ulep sze nia re cy klin gu, za sto so -
wa nie ro bo tów w ka bi nach la -
kier ni czych oraz pod kła du
w czę ści A, a tak że zmia nę sto -
so wa ne go pod kła du z po lie stro -
we go na po li ure ta no wy.

PA LI WO 
DLA CE MEN TOW NI
Pod czas na kła da nia warstw la -
kie ru w ka bi nach nie wszyst kie
je go cząst ki osia da ją na nad wo -
zie. Kie row nik Po pra wy Pro ce su
Cze sław Czyr ski za zna cza, że
część opa da do fo sy z wo dą,
któ ra prze pły wa przez ka bi nę
pod nad wo ziem. Two rzą się
wów czas szla my po la kier ni cze.
„Wy bie ra my je me cha nicz nie,
umiesz cza my w ko le bach i od -
są cza my z nich wo dę na po lu
od kład czym. Gdy osad jest su -
chy fir ma ze wnętrz na wy wo zi go
z in ny mi od pa da mi z FAP. Tra fia
do ce men tow ni, gdzie jest wy -
ko rzy sty wa ny ja ko pa li wo al ter -
na tyw ne” – mó wi Czyr ski. Jak
pod kre śla od po wie dzial na za

Cyprian
Gronkiewicz
przy rotacyjnym
kole zeolitowym
oraz Iwona
Baron (poniżej)

mó wi kie row nik sys te mu tech -
nicz ne go w jed no st ce pro duk -
cyj nej Cy prian Gron kie wicz –
jest wy ła pa nie LZO obec nych
w po wie trzu od cią ga nym przez
wen ty la to ry z ka bin la kier ni -
czych. Ce lem nad rzęd nym by ła
na to miast re duk cja zu ży cia ga zu
po trzeb ne go do do pa la nia za -
nie czysz czeń w po wie trzu i tym
sa mym ich uniesz ko dli wie nia.
„Ko ło ze oli to we jest w cią głym,
po wol nym ru chu. Przez pew ną
je go część prze pły wa po wie -
trze, któ re oczysz cza się,
po zo sta wia jąc lot ne zwią -
z ki na po wierzch ni ze -
oli tu. Na stęp nie skon -
cen tro wa ne roz -
pusz czal ni ki zo -
sta ją uwol nio ne
przez gorą cy
stru mień po -
wie trza na -
wie wa ne go
na po zo sta -

w miej scach, gdzie ge ne ru je on
naj więk sze kosz ty” – do da je.
Re cep ta oka za ła się dość pro -
sta. Wcze śniej po wie trze by ło
na dmu chi wa ne bez prze rwy.
Obec nie za in sta lo wa ne zo sta ły
elek tro za wo ry, któ re po wo du ją,
że ram py dzia ła ją tyl ko wte dy,
gdy prze jeż dża przez nie nad -
wo zie. Zmniej szo ne zo sta ło tak -
że je go ci śnie nie. „Te raz zu ży -
wa my mniej sprę żo ne go po wie -
trza przy za cho wa niu bar dzo
wy so kiej ja ko ści ma lo wa nych
nad wo zi. Rocz ne oszczęd no ści
się ga ją 60 tys. eu ro” – mó wi. 

CZY STE PO WIE TRZE
Fiat Au to Po land dba o czy ste
po wie trze. Do wo dem na to są
dzia ła nia ogra ni cza ją ce emi sję
po wsta ją cych w ka bi nach la kier -
ni czych tzw. lot nych związ ków
or ga nicz nych (LZO), czy li czą -
stek roz pusz czal ni ka. Łom nic ki
pod kre śla, że pod tym wzglę -
dem ty ska la kier nia przo du je
w Gru pie Fiat. Wy twa rza 23,3 g
tych związ ków w prze li cze niu na
1 m kw ma lo wa nej po wierzch ni.
Naj bliż szy te mu wy ni ko wi jest
za kład w Cas si no we Wło szech,
któ ry emi tu je 26,6 g na 1 m2

ma lo wa ne go nad wo zia. 
Trzy la ta te mu w la kier ni A wpro -
wa dzo na zo sta ła in sta la cja, któ -
rej ser cem jest ro ta cyj ne ko ło
ze oli to we. Jej za da niem – jak
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Barbara
Sobocińska.
Poniżej
zrobotyzowany
proces
malowania
w Lakierni B
pozwala
ograniczyć
zużycie lakieru
i uzyskać
wysoką oraz
powtarzalną
jakość.
Roboty
otrzymują
informacje
o modelu, typie
i kolorze
nadwozia,
i wybierają
specyficzny
program
lakierowania

stro nę pro duk cji w ze spo le li nii
wy ko naw czej Bar ba ra So bo ciń -
ska istot ne jest, by szla mów by -
ło jak naj mniej. Aby to osią gnąć
zmie nio na zo sta ła pra ca zgar nia -
ków usu wa ją cych czą stecz ki la -
kie ru z po wierzch ni wo dy, wy dłu -
żo ny czas prze by wa nia ko leb na
po lu od kład czym oraz kąt ich
na chy le nia. „Ilość od pa dów po -
la kier ni czych, któ re tra fia ją do
uty li za cji, zo sta ła zmniej szo na
o 22%. Rocz nie oszczę dza my
po nad 17 tys. eu ro” – za zna cza
So bo ciń ska.

OPTY MA LI ZA CJA
Oszczęd no ści w zu ży ciu ener gii
przy no si opty ma li za cja jej wy ko -
rzy sta nia. Po na ło że niu każ dej
z warstw la kie ru: ka ta fo re tycz -
nej, pod kła du i ema lii na wierzch -
nio wej, nad wo zia są su szo ne.
W sys te mie trój zmia no wym słu -
żą ce te mu urzą dze nia by ły wy -
ko rzy sty wa ne ca łą do bę. Po
przej ściu na dwie zmia ny mu szą
zo stać wy łą czo ne. „Koń cząc
pra cę o godz. 22 nie mo że my
jed nak za trzy mać li nii, wy łą czyć
prą du i wyjść. Nad wo zia mu szą
wje chać do su sza rek, gdzie
prze by wa ją 40 mi nut. W tym
cza sie pra cow ni cy fir my ze -
wnętrz nej czysz czą ka bi ny la -
kier ni cze. Zmie ni li śmy ich or ga -
ni za cję pra cy, dzię ki cze mu wy -
ko nu ją ją szyb ciej. Wy łą cza jąc
wcze śniej ka bi ny, któ re zu ży wa -
ją śred nio po 1 MW ener gii
w go dzi nę, du żo oszczę dza my”

– pod kre śla szef la kier ni. Zop ty -
ma li zo wa ne zo sta ło też włą cza -
nie su sza rek na po cząt ku pierw -
szej zmia ny. Od po wied nią tem -
pe ra tu rę osią ga ją nie o go dzi nie
jej roz po czę cia, lecz tuż przed
tym, gdy ma ją do nich wje chać
pierw sze nad wo zia. La kier nia
zu ży wa przez to mniej ener gii
elek trycz nej i ga zu.

SZU KA JĄC PO PRA WY
La kier nia zgod nie z za sa da mi
WCM wciąż szu ka moż li wo ści
ob ni że nia zu ży cia ener gii oraz
po pra wy w dzie dzi nie ochro ny
śro do wi ska. Re ali zu je dłu go fa lo -
wy pro gram wspie ra ją cy roz wią -
za nia pro eko lo gicz ne. W naj bliż -
szych la tach za sto so wa ne zo -
sta ną tech no lo gie i urzą dze nia,
któ re z jed nej stro ny umoż li wią
wy daj niej sze ko rzy sta nie z ener -
gii, a z dru giej zmniej szą emi sję
do at mos fe ry dwu tlen ku wę gla
i lot nych związ ków or ga nicz -
nych. Jak pod kre śla Gron kie -
wicz w la kier ni A pla nu je się wy -
mia nę pal ni ków do pa la czy na
no wo cze śniej sze pal ni ki TAR -
COM V. Za osz czę dzą one od 5
do 7% ga zu zu ży wa ne go przez
do pa la cze su sza rek. 
In ży nie ro wie za mie rza ją od zy ski -
wać na więk szą ska lę cie pło
z do pa la czy. Obec nie do ty czy to
dwóch te go ty pu urzą dzeń.
„Ana li zu je my moż li wość od zy sku
cie pła z po zo sta łych pię ciu su -
sza rek. Chce my je wy ko rzy stać
do ogrza nia ha li lub zwięk sze nia
tem pe ra tu ry gli ko lu, któ ry sto su -
je my do wstęp ne go pod grze wa -
nia po wie trza w kli ma ty za to rach
na wiew nych ka bin la kier ni czych”
– do da je Gron kie wicz. 

W la kier ni B pla no wa ne jest
wpro wa dze nie ro ta cyj nych wy -
mien ni ków cie pła do sys te mu
wen ty la cji ka bin la kier ni czych.
Od cią ga ne z nich po wie trze
ogrza ło by gór ną po wierzch nię
wy mien ni ka ob ro to we go. Cie pła
część urzą dze nia po ob ró ce niu
ogrze wa ła by po wie trze pły ną ce
z ze wnątrz w stro nę ka bin la -
kier ni czych. Za osz czę dzo na zo -
sta nie ener gia, któ rą trze ba by -
ło by zu żyć, by uzy skać od po -
wied nią tem pe ra tu rę w la kier nic -
twie. „Naj więk sza oszczęd ność
po wsta wa ła by zi mą, gdy róż ni ca
tem pe ra tur jest zna czą ca” –
pod kre śla Gron kie wicz.
Me to da WCM za kła da cią głą po -
pra wę. Pra cow ni cy la kier ni każ -
de go dnia po szu ku ją moż li wo ści
zmniej sze nia zu ży cia ener gii, ob -
ni że nia strat i po pra wy efek tu
eko lo gicz ne go. Dzię ki ta kiej po -
sta wie ty ski za kład na dal bę dzie
zaj mo wał czo ło we po zy cje w fia -
tow skich ran kin gach.



28

Fiat Powertrain Technologies Poland z Bielska-
Białej zdobył w Wolfsburgu prestiżową nagrodę
Automotive Lean Production Award 2013.

Biel ski za kład Fiat Po wer tra in, pro du ku ją cy
tur bo die sle 1.3 Mul ti jet oraz sil ni ki ben zy -
no we 0.9 Twi nA ir, otrzy mał pre sti żo wą

mię dzy na ro do wą na gro dę „Au to mo ti ve Le an Pro -
duc tion 2013” w ka te go rii Excel lent Va lue Cha in. 
Na gro dę ode brał dy rek tor pol skie go za kła du,
Ema nu ele Lo ren zin, pod czas 8. Mię dzy na ro do -
we go Kon gre su zor ga ni zo wa ne go 23 paź dzier ni -

ka w Wol fs bur gu przez nie miec kie cza so pi smo
„Au to mo bil Pro duk tion” i fir mę kon sul tin go wą
Aga mus Con sult.
„Nasz za kład był pierw szym w Gru pie Fiat, któ ry
pod ko niec 2012 ro ku zdo był Zło to w World
Class Ma nu fac tu ring. Ta na gro da jest do dat ko -
wym po twier dze niem wy so kiej ja ko ści na sze go
pro ce su pro duk cyj ne go, któ ry ba zu je na naj lep -

Jak ważne jest
być „lean”

FIRMA
FPT

Filippo
Gallino

zdjęcia
Satiz

Poland,
archiwum

FPT
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Od 2006 roku grono ekspertów „Automotive Lean
Production” analizuje, w jaki sposób „szczupłe” (lean)
metody mogą zapewnić sukces ekonomiczny w trudnych
czasach ciągle zmieniającego się rynku, spadku
sprzedaży, wojny cenowej i walki o innowacje. Eksperci
sprawdzają, jakie są najlepsze produkty pod względem
innowacji i elastyczności oraz jak producentom udało się
je wykonać. Coroczna selekcja kandydatów odbywa się
w pięciu kategoriach na podstawie oceny szczegółowych
ankiet, nadsyłanych z zainteresowanych zakładów.
Proces selekcji obejmuje także wizytację na miejscu 
oraz serię spotkań i rozmów kwalifikacyjnych w celu
potwierdzenia informacji przedkładanych w ankietach.
Analizie ekspertów podlega wdrożenie metod i narzędzi
systemów produkcyjnych pod względem przestrzegania
zasad Lean Production, szczególnie w zakresie jakości,
utrzymania ruchu, logistyki oraz szkoleń załogi. Zasady
i procedury mają na celu stworzenie bezpiecznych
i ergonomicznych warunków pracy, umożliwiających
stałe i skuteczne ulepszanie procesów eliminacji strat
i zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Po
rygorystycznych sprawdzianach i analizach typowani 
są kandydaci na zwycięzców w tej konkurencji.
ALP Award organizowany jest od ośmiu lat przez
Automobil Produktion, tj. istniejące od 25 lat niemieckie
czasopismo dla producentów z branży samochodowej
i ich dostawców. W piśmie można znaleźć analizy
i interpretacje najnowszych rozwiązań technologicznych
oraz działań na rzecz wzrostu wartości dodanej
w procesie produkcyjnym. Regularnie publikowane są
w nim szczegółowe informacje o specyficznych
aspektach związanych z produkcją samochodów, poparte
raportami na temat istotnych trendów i perspektyw.

NAGRODA

Automotive Lean 
Production Award

szych świa to wych stan dar dach” – mó wi Ema nu -
ele Lo ren zin – „Bar dzo waż ne jest dla nas dal sze
pod da wa nie na szych pro ce sów pro duk cyj nych
ana li zie nie za leż nych ze wnętrz nych eks per tów.
Udział w te go ty pu kon kur sach po zwa la nam le -
piej zro zu mieć na sze wy ni ki i za pla no wać no we
pro jek ty zmian. Aby spro stać glo bal nym wy zwa -
niom zwią za nym z kon ku ren cyj no ścią, przed się -
bior stwa prze my sło we mu szą być co raz bar dziej
„szczu płe” („le an”) i wy daj ne. Jest to dziś je dy na
dro ga roz wo ju”.
Od 2006 do dziś w kon kur sie udział wzię ło po nad
800 za kła dów pro duk cyj nych z po nad 15 kra jów –
wśród nich Niem cy, Fran cja, Hisz pa nia, kra je Be -
ne luk su i Wło chy. Ich ce lem jest zdo by cie upra -
gnio ne go wy róż nie nia, jed ne go z naj waż niej szych
w Eu ro pie. W pro ce sie oce ny do ko na no ana li zy
sys te mu pro duk cji i sto so wa nia go w prak ty ce,
spraw dza jąc prze strze ga nie i wdra ża nie za sad Le -
an Pro duc tion przede wszyst kim w ob sza rze ja ko -
ści, utrzy ma nia ru chu, lo gi sty ki i roz wo ju osób.
Ana li za, pro wa dzo na przez ju ry eks per tów z fir my
kon sul tin go wej Aga mus Con sult, wy ka za ła, że
dzię ki no wym na rzę dziom i me to do lo giom World
Class Ma nu fac tu ring w biel skim za kła dzie Fia ta
wy two rzo no śro do wi sko pra cy, któ re wspie ra
w od po wied nio sku tecz ny spo sób pro ces cią głej
po pra wy i sys te ma tycz ne go eli mi no wa nia strat.
Pod czas kon gre su Ema nu ele Lo ren zin za pre zen -
to wał gro nu eks per tów prze my słu mo to ry za cyj ne -
go pol ski za kład, opo wia da jąc o ak tu al nej sy tu acji
i ce lach fir my, me to do lo gii WCM i uzy ski wa nych
wy ni kach (du ży udział pra cow ni ków, wy so kie
wskaź ni ki bez pie czeń stwa w fa bry ce, wzrost ela -
stycz no ści i pro duk tyw no ści). Otrzy ma na na gro -
da świad czy o tym, że za kład z Biel ska -Bia łej sta -
no wi dziś punkt od nie sie nia pod wzglę dem do -
sko na ło ści w ca łej Gru pie Fiat, a wręcz w ca łej
bran ży mo to ry za cyj nej.



Traktory sterowane satelitami, pojazdy
kontrolowane na odległość, maszyny rolnicze,
które co metr analizują właściwości terenu.
Fantastyka? Ależ skąd, to rzeczywistość.

Giancarlo
Riolfo

FIRMA
CNH INDUSTRIAL

Przyszłość
już tutaj jest

Za ko szą cym zbo że kom baj nem po dą ża trak -
tor z przy cze pą, do któ rej – za po mo cą od -
po wied nio usta wio nej ru ry wy ła dow czej –

wsy py wa ne jest ziar no. Pra ca ta wy ma ga ogrom -
nej pre cy zji, dla te go ty mi dwo ma po jaz da mi ste ru -
je skom pli ko wa ny sys tem elek tro nicz ny. Kom bajn
pro wa dzo ny jest przez ro dzaj au to pi lo ta, któ ry od -
bie ra sy gna ły o po zy cji z sa te li tów GPS -Na vstar
i prze twa rza je, ko ry gu jąc błę dy, dzię ki sy gna łom
nie wiel kie go na daj ni ka na ziem ne go. Okre śla na jest
w ten spo sób po zy cja w prze strze ni z do kład no -
ścią do kil ku cen ty me trów. Ale jest jesz cze coś
bar dziej in te re su ją ce go: cią gnik kon tro lo wa ny jest
dro gą ra dio wą przez kom pu ter po kła do wy kom -
baj nu. Oba po jaz dy nie tyl ko wy mie nia ją sta le in -
for ma cje po przez trans mi sję da nych, ale ko mu -
ni ku ją się rów nież z kom pu te rem znaj du ją cym
się w go spo dar stwie rol nym, gdzie gro ma dzo ne
są in for ma cje o ilo ści i ja ko ści zbio rów, a tak że
z cię ża rów ka mi, któ re bę dą wo zić plo ny do
miej sca ma ga zy no wa nia.
W ten spo sób pra cu je się już na nie któ rych far -
mach w Sta nach Zjed no czo nych i w Eu ro pie,
wy ko rzy stu jąc moż li wo ści, ja kie ofe ru je tech -

no lo gia sie ci sze ro ko pa smo wej ko mu ni ka cji mo bil -
nej i lo ka li za cji sa te li tar nej.
„Ży je my w przeded niu wiel kiej re wo lu cji, któ ra
zmie ni ży cie kie row ców, a przede wszyst kim za -
wo do wych użyt kow ni ków środ ków trans por tu
i ma szyn wy ko rzy sty wa nych do pra cy na pla cach
bu do wy czy po lach upraw nych”, wy ja śnia Di no
Mag gio ni, od po wie dzial ny za Pre ci sion So lu tions
and Te le ma tics
w CNH In du -
strial. Trzy -
dzie ści lat
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te mu kie row cy nie wy ru sza li w po dróż bez ma py.
Dzi siaj nie mal wszy scy ma ją smart fo ny lub nie wiel -
kie ta ble ty, któ re są wie lo ma urzą dze nia mi w jed -
nym. Moż na po słu gi wać się ni mi gło so wo, prze sy -
łać wia do mo ści, e-ma ile, ko rzy stać z za so bów In -
ter ne tu i tak da lej.
„Naj waż niej szą apli ka cją – mó wi Mag gio ni – jest
Emer gen cy call”. Wkrót ce sa mo cho dy i cię ża rów ki
obo wiąz ko wo bę dą mia ły za mon to wa ną cen tral kę
elek tro nicz ną wy po sa żo ną w GPS i GSM/GPRS,
któ ra bę dzie au to ma tycz nie prze sy łać proś bę
o po moc w ra zie wy pad ku. Ta ki ko mu ni kat, opa -
trzo ny do kład ną po zy cją miej sca zda rze nia, umoż -
li wi na tych mia sto wą re ak cję służb ratowniczych,
po zwa la jąc na za osz czę dze nie cza su i zwięk sza -
jąc szan se ura to wa nia ludz kie go ży cia. „Obec ność
w po jeź dzie te go ty pu „elek trycz nej skrzyn ki”,
umoż li wia ją cej ko mu ni ka cję, da je jesz cze więk sze
ko rzy ści”, kon ty nu uje Mag gio ni. „Weź my pod
uwa gę te le me trię, któ ra od lat sto so wa na jest
w For mu le 1. Tak jak bo li dy, rów nież sa mo cho dy,
po jaz dy użyt ko we i prze my sło we, ma szy ny rol ni -
cze i bu dow la ne bę dą au to ma tycz nie prze ka zy -
wać do sie ci ser wi so wej klu czo we pa ra me try dzia -
ła nia sil ni ka i sys te mów. Dzię ki tym in for ma cjom
moż li we bę dzie mo ni to ro wa nie stop nia zu ży cia
kom po nen tów, za po bie ga nie uster kom i do sto so -
wy wa nie czyn no ści ser wi so wych do kon kret nych
wy mo gów, a nie prze pro wa dza nie ich w opar ciu
o prze je cha ną licz bę ki lo me trów czy czas
dzia ła nia”. Wszyst ko to już te raz
ma miej sce w sek to rze
lot ni czym.

Deska
rozdzielcza
Iveco Stralisa
z systemem
IVECONNECT.
Poniżej: Ciągnik,
który jest
kontrolowany 
na odległość

Mo wa o tak zwa nej kon ser wa cji pre wen cyj nej:
każ da kry tycz na część sa mo lo tu jest okre so wo
wy mie nia na lub spraw dza na, zgod nie z ter mi na mi.
Ale naj no wo cze śniej sze sa mo lo ty cy wil ne i woj -
sko we dys po nu ją sys te ma mi, któ re sta le mo ni to -
ru ją już w trak cie lo tu dzia ła nie każ de go kom po -
nen tu i au to ma tycz nie prze ka zu ją do sys te mów
na ziem nych, dzię ki łą czu sa te li tar ne mu, wszel kie
nie zbęd ne in for ma cje do ty czą ce ko niecz no ści ser -
wi so wa nia. Moż na więc w „in te li gent ny” spo sób
za pla no wać prze gląd, zmniej sza jąc kosz ty i czas,
zwięk sza jąc jed no cze śnie bez pie czeń stwo. A je śli
jest po trze ba wy mia ny ja -
kie goś kom po -
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nie dia gno sty kę, a je śli pro blem wią że się z opro -
gra mo wa niem, wy ko ny wać ją na od le głość.
„Naj więk sze ko rzy ści wy niesie z te go rol nic two –
kon ty nu uje Mag gio ni”. Ha słem prze wod nim w tym
przy pad ku jest „pre ci sion far ming” – ter min ten
obej mu je wszel kie roz wią za nia po zwa la ją ce na bar -
dziej in te li gent ne upra wia nie ro li, po przez gro ma -
dze nie i wy ko rzy sty wa nie sze re gu da nych, któ re
po zwo lą na opty ma li za cję or ki, na wo że nia, za sie -
wu i tak da lej, aż po zbio ry. By by ło to moż li we,

ma szy ny rol ni cze wy po sa ża ne
są – po za sys te mem lo ka li za cji
i trans mi sji da nych – w czuj ni ki
do ko nu ją ce oce ny każ de go me -
tra kwa dra to we go ta kich pa ra -
me trów, jak rzeź ba te re nu, wil -
got ność, ilość i ja kość zbio rów.
Czę sto po słu gu jąc się do syć
oso bli wy mi sys te ma mi, jak przy -
rząd do po mia ru ilo ści chlo ro fi lu
z ko lo ru li ści. Jest to ogrom da -
nych, któ re – po od po wied nim
prze two rze niu ich – umoż li wią
wy bór naj bar dziej wła ści wych
na sion, od po wied nie na wo że nie
i na wad nia nie. A tak że sto so wa -
nie pe sty cy dów tyl ko wów czas,

gdy jest to ko niecz ne i w nie zbęd nej ilo ści.
„Dzię ki „pre ci sion far ming” pro duk tyw ność grun tów
rol nych znacz nie wzra sta. Po dob nie jest z ja ko ścią
zbio rów”, mó wi An to nio Ma rzia, od po wie dzial ny za
Pre ci sion So lu tions and Te le ma tics Ope ra tions.
„A oszczęd ność na wo zów i pe sty cy dów mo że się -
gnąć na wet 50%, co przy no si ogrom ne ko rzy ści
eko no micz ne i dla śro do wi ska”. To z pew no ścią
wy ja śnia, dla cze go tech no lo gie te tak szyb ko się
roz po wszech nia ją. To, co obec nie wy da je się „ko -
smicz ne” – jak te le fon ko mór ko wy w la tach 80. –
za kil ka lat bę dzie cał ko wi cie nor mal ne.

Na zdjęciu 
po prawej: Dino

Maggioni.
Powyżej:

nowoczesne
rolnictwo

wykorzystuje 
na szeroką

skalę systemy
lokalizacji

satelitarnej
i transmisji

danych.
„Precision

farming”
zwiększa

produktywność
gruntów
rolnych,

zmniejsza
koszty i wpływ
na środowisko

nen tu, część za mien na i me cha ni cy są już go to wi
w mo men cie wy lą do wa nia sa mo lo tu. Tak sa mo
bę dzie wkrót ce w przy pad ku wszyst kich po jaz -
dów. To sa mo chód, TIR lub trak tor bę dzie in for -
mo wał kie row cę, kie dy ma udać się do warsz ta tu.
I jed no cze śnie au to ma tycz nie bę dą mo gły być za -
ma wia ne czę ści za mien ne. 
Mag gio ni do da je: „Obec nie apli ka cje te są na eta -
pie roz wo ju. Z tech nicz ne go punk tu wi dze nia je -
ste śmy go to wi, trud no ści wią żą się z or ga ni za cją
sys te mu. Bo wiem czym in nym
jest ste ro wa nie dwo ma bo li da mi
For mu ły 1 na kil ku ki lo me tro wym
to rze, a czym in nym ro bie nie te -
go sa me go z mi lio na mi sa mo -
cho dów na ca łym świe cie”. Już
te raz jed nak wie le firm za rzą dza
swy mi flo ta mi, po słu gu jąc się
urzą dze nia mi te le ma tycz ny mi.
Dys po nu jąc na przy kład na bie -
żą co in for ma cja mi o tym, gdzie
znaj du ją się cię ża rów ki, fur go ny,
au to bu sy, moż na ko rzy stać
z nich w spo sób bar dziej ela -
stycz ny i in te li gent ny, oszczę -
dza jąc przy tym czas, pa li wo
i pie nią dze. „Rów nież in for ma cje
o zu ży ciu pa li wa, zu ży wa niu się ele men tów me -
cha nicz nych i wy daj no ści środ ków po jaz dów –
ob ja śnia Mag gio ni – są sta le gro ma dzo ne i prze -
twa rza ne, dzię ki cze mu zwięk sza się ich spraw -
ność, zmniej sza ilość uste rek i pla nu je prze gląd,
ogra ni cza jąc do mi ni mum prze sto je. Ko rzy ści eko -
no micz ne są ogrom ne”. Ale to nie wszyst ko. Każ -
dy po jazd jest „na fa sze ro wa ny” skom pli ko wa ny mi
sys te ma mi elek tro nicz ny mi. Na wet naj lep szy me -
cha nik mu si po słu żyć się spe cy ficz ny mi przy rzą -
da mi, by roz po znać pew ne uster ki. Sys te my te le -
ma tycz ne po zwa la ją już dziś prze pro wa dzać zdal -
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AKTUALNOŚCI
NAGRODA

Fiat Professional producentem roku

Fiat Pro fes sio nal zdo był dru -
gi raz z rzę du tę waż ną na -
gro dę, któ ra jest wy ra zem

uzna nia dla wy sił ku wło żo ne go
przez pro du cen tów w re duk cję
emi sji CO2 i po pra wę eko no mi ki
zu ży cia pa li wa w kla sie lek kich
sa mo cho dów do staw czych.
W trak cie ostat nie go te stu eko -
no mi ki zu ży cia pa li wa, któ ry od -
był się na wy ma ga ją cym to rze
prób nym, Fiat Du ca to 2.3 Mul ti -
Jet II uzy skał po pra wę o 19,2%
w oszczęd no ści zu ży cia pa li wa
w sto sun ku do ofi cjal nych war -
to ści. Od po wia da to 2,7 km
wię cej z każ de go li tra ON i na -
wet do 240 km wię cej mię dzy
jed nym a dru gim tan ko wa niem.
Ak tu al na ga ma sa mo cho dów

do staw czych Fiat

Pro fes sio nal ofe ru je wie le tech -
no lo gii, ma ją cych na ce lu zwięk -
sze nie wy daj no ści sa mo cho du,
ta kich jak sys tem Start&Stop,
któ ry wy łą cza tym cza so wo sil -
nik, kie dy sa mo chód za trzy mu je
się oraz Trac tion+, któ ry za pew -
nia wy raź ną po pra wę trak cji na
pod ło żu o sła bej przy czep no ści,
bez udzia łu sys te mów 4x4. Obie
tech no lo gie w po łą cze niu z sil ni -
ka mi die sel Mul ti Jet II mon to wa -
ny mi w ga mie Fiat Pro fes sio nal
gwa ran tu ją klien tom Fiat Pro fes -
sio nal naj niż sze zu ży cie pa li wa
w tej kla sie, jak rów nież ni ską
emi sję spa lin.
In ne no win ki, ta kie jak opro gra -
mo wa nie eco: Dri ve Pro fes sio nal
i eco: Dri ve Fle et idą jesz cze
o krok da lej, za chę ca jąc kie row -
ców do uzy ska nia mak sy mal -

nych oszczęd no ści w zu ży ciu
pa li wa. Zmia na sty lu jaz dy nie
tyl ko prze kła da się na znacz ną
re duk cję emi sji spa lin przez fir -
mę dys po nu ją cą flo tą Fiat Pro -
fes sio nal, ale mo że rów nież zna -
czą co wpły nąć na kosz ty eks -
plo ata cji, dzię ki ob cię ciu
kosz tów pa li wa i zmniej sze niu
zu ży cia po jaz dów.
W Pol sce mar ka Fiat Pro fes sio -
nal jest od lat nie kwe stio no wa -
nym li de rem w sprze da ży sa mo -
cho dów do staw czych, a Fiat
Du ca to jest naj chęt niej ku po wa -
nym mo de lem od sze ściu lat.
W cią gu trzech kwar ta łów br.
pol scy klien ci za ku pi li 7307 sa -
mo cho dów do staw czych Fiat
Pro fes sio nal, co da je mar ce
zde cy do wa nie pozycję lidera
w ran kin gach i udział w ryn ku
LCV na po zio mie 23,9%.   

Brand Fiata został nagrodzony w Londynie
tytułem „Producenta Roku Samochodów
Dostawczych” na Green Fleet Awards 2013.



wdraża WCM
Teksid Iron Poland

Droga do doskonałości w odlewniach 
żeliwa jest szczególnie długa i wyboista 
ze względu na zapylenie, dym i ciekłe żeliwo
o temperaturze 1450 stopni C. Teksid Iron
Poland prze jednak naprzód. Ma za sobą
półmetek drogi do brązowego poziomu World
Class Manufacturing. Jego osiągnięcie będzie
ogromnym sukcesem całej załogi.

Krzysztof
Bielski

zdjęcia
Lucjusz

Cykarski

FIRMA
TEKSID IRON
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Na le żą ca do Fia ta Gru pa Tek sid po sia da
sześć od lew ni że li wa w róż nych kra jach,
tak że po za Eu ro pą, oraz od lew nie alu mi -

nium w Bra zy lii i we Wło szech. Gdy za pa dła de cy -
zja o wdro że niu w nich sys te mu WCM wła dze
kon cer nu wy bra ły za kła dy w Por tu ga lii i Fran cji, by
w nich roz po cząć pro jekt pi lo ta żo wy. Pierw sze
pra ce roz po czę ły się w dru giej po ło wie 2010 ro ku.
Rok póź niej do łą czy ły do nich od lew nia z Włoch
oraz Tek sid Iron Po land ze Sko czo wa. 
Zda niem ko or dy na to ra WCM w Tek si d Iron Po land
Ire ne usza Ku bosz ka sys tem jest wdra ża ny nie dla -
te go, że ist nie je w in nych spół kach, lecz aby
uspraw nić fir mę. „Wi dzie li śmy zy ski ja kie przy no si
WCM w in nych za kła dach i po stęp, ja ki się tam
z te go po wo du do ko nu je. To dla te go za pa dła de -
cy zja o je go wpro wa dze niu w Sko czo wie. Wszyst -
ko za czę ło się od wy bo ru li de rów po szcze gól nych
fi la rów i ich prze szko le nia, któ re po pro wa dził ów -
cze sny ko or dy na tor WCM we wło skiej cen tra li na -
szej Gru py, Gior gio An dre ani” – wspo mi na.

SPE CY FICZ NE TRUD NO ŚCI
Wdra ża nie sys te mu w od lew niach jest za da niem
szcze gól nie trud nym ze wzglę du na spe cy ficz ny
pro ces pro duk cyj ny. Jak pod kre śla Ku bo szek od -
lew nic two jest prze my słem cięż kim. Już to nie sie
ze so bą róż ni ce w po rów na niu z za kła da mi mon -
ta żo wy mi. Przy pro duk cji że li wa na le ży pod grzać
wsad pie ca do tem pe ra tu ry 1450 stop ni C, a na -
stęp nie wlać do for my pia sko wej że li wo w sta nie
cie kłym. Pro ce so wi, od wy ta pia nia w pie cu, aż po
oczysz cza nie od le wów z pia sku, to wa rzy szy wy -
dzie la nie się du żej ilo ści dy mów oraz py łów. „Na
pew no czy stość pod czas pro ce su pro duk cyj ne go
w od lew nic twie jest jed ną z tych kwe stii, któ ra od -
róż nia od lew nie od in nych za kła dów. WCM wy ma -
ga czy ste go sta no wi ska pra cy, a tu taj bar dzo trud -
no to osią gnąć” – pod kre śla.
Wdra ża nie sys te mu, po mi mo spe cy fi ki od lew ni,
re ali zo wa ne jest jed nak na tych sa mych za sa -
dach, co w in nych fir mach. „Kry te ria są wspól ne
dla wszyst kich za kła dów. Je ste śmy oce nia ni we -
dług tych sa mych za sad, ja kie obo wią zu ją np. Fiat
Po wer tra in Tech no lo gies, Fiat Au to Po land czy
Ma gne ti Ma rel li. Je dy nie przy fi la rze lo gi sty ki ist -
nie ją od ręb ne wy ma ga nia, do sto -
so wa ne do na szej spe cy fi ki. Mó -
wi my o lo gi sty ce w od lew ni” –
za zna cza ko or dy na tor sys te mu
w sko czow skiej fir mie. Tek sid
Iron Po land w swych zma ga -
niach nie jest osa mot nio ny. In ży -
nie ro wie ko rzy sta ją z do świad -
czeń ko le gów z in nych od lew ni,
zwłasz cza Por tu gal czy ków i Wło -

Koordynator
WCM Ireneusz
Kuboszek oraz

po prawej
specjalista
technolog

Paweł
Babrzyński.

Powyżej:
uzupełnianie

żeliwa w kadzi
zalewowej 

na linii
produkcyjnej.

Na stronie obok:
przelewanie

ciekłego żeliwa
z pieca

topiącego do
przetrzymującego

chów. Po la cy uczest ni czą w au dy tach w tam tej -
szych od lew niach, dzie lą się z ni mi do świad cze -
nia mi i ich pod pa tru ją. Bio rą udział w co mie sięcz -
nych te le kon fe ren cjach po świę co nych bez pie -
czeń stwu, w któ rych uczest ni czą przed sta wi cie le
wszyst kich od lew ni Tek si du. Du żą po moc uzy sku -
je my rów nież od in nych za kła dów Gru py Fiat,
zwłasz cza naj więk sze go klien ta od lew ni – Ma gne ti
Ma rel li z Biel ska -Bia łej. 

KROK PO KRO KU
Pod czas ostat nie go au dy tu sko czow ska fir ma
zgro ma dzi ła 26 punk tów. Naj bar dziej za awan so -
wa ne są fi la ry Ana li za Kosz tów (Cost De ploy ment),
Doskonalenie Ukie run ko wa ne (Fo cu sed Im pro ve -

ment) oraz Śro do wi sko (Envi ron -
ment). Każ dy z nich przy niósł już
po dwa punk ty. Ire ne usz Ku bo -
szek do strze ga szan se na ko lej -
ne wzro sty. Od lew nia suk ce syw -
nie się mo der ni zu je. W ubie głym
ro ku za in sta lo wa na zo sta ła no -
wo cze sna ba te ria dwóch pie ców
in duk cyj nych. „In we sty cja przy -
no si nam ko rzy ści w wie lu dzie -

Wdrażanie systemu
WCM, pomimo specyfiki
odlewni, odbywa się na
tych samych zasadach, 
co w innych f irmach
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dzi nach. Od po pra wy bez pie czeń stwa pra cy, po -
przez udo sko na le nia w ochro nie śro do wi ska,
mniej szą ilość awa rii, po sto jów, więk szą ela stycz -
ność pro duk cji, aż do po pra wy ja ko ści na szych
od le wów czy lep sze go wy ni ku eko no micz ne go. To
wszyst ko po mo że w uzy ska niu ko lej nych punk -
tów” – pod kre śla Ire ne usz Ku bo szek.
We wdra ża niu me to dy WCM waż nym czyn ni kiem
jest za ło ga. Zwy kle na po cząt ku pra cow ni cy są
scep tycz nie na sta wie ni. „Scep ty cyzm wy ni ka być
mo że z więk sze go na kła du pra cy na po cząt ku.
Po ja wia ją się no we obo wiąz ki, któ re na le ży wy ko -
nać w cza sie pra cy. Kie dy jed nak po ja wia ją się
pierw sze ob sza ry mo de lo we i pra cow ni cy prze ko -
nu ją się, że one się spraw dza ją, a do dat ko wo na -
stę pu je po pra wa śro do wi ska i wa run ków pra cy,
wów czas za czy na ją pa trzeć przy chyl nie. Do strze -
ga ją, że WCM wno si wie le po zy ty wów do ich pra -
cy” – mó wi Ku bo szek. Za ło ga sta je się co raz bar -
dziej otwar ta i kre atyw na. WCM wy ko rzy stu je to,
in spi ru jąc ich po my sło wość. Za chę ca do two rze -
nia pro jek tów, któ rych re ali za cja uła twi im pra cę
i ogra ni czy stra ty w fir mie. W sko czow skiej od lew -
ni ist nie je rów nież pro gram su ge stii pra cow ni -
czych. Każ dy mo że zło żyć pro po zy cję po pra wy
swo je go miej sca pra cy czy je go oto cze nia. Szcze -
gól nie spek ta ku lar ne dzia ła nia do ty czą re duk cji
Yield, strat w for mach od lew ni czych.

STRA TA YIELD
Tak zwa na stra ta Yield jest cha rak te ry stycz na dla
od lew ni. Po wsta je, gdyż do for my trze ba wlać
wię cej że li wa niż po trze ba do stwo rze nia sa me go
pro duk tu. For ma mu si zo stać cał ko wi cie na peł nio -
na. Część że li wa po zo sta je za tem w tak zwa nym
wle wie głów nym, bel kach roz pro wa dza ją cych, za -
si la czach i prze lew kach. Za da niem tych ele men -
tów jest za pew nie nie wy pro du ko wa nia od le wów
bez wad ze wnętrz nych i we wnętrz nych. Mo gą po -
wstać przy kła do wo pod czas wy peł nia nia ukła du

Czym jest WCM?
World Class Manufacturing jest zintegrowanym

system zarządzania, opartym na 10 filarach

zarządzeniowych i tyluż technicznych,

wspomaganym przez system audytu. Ma na celu

rozwinięcie organizacji w firmie w sposób, by

osiągnęła ona poziom konkurencyjności World

Class. Bazuje na koncepcji czterech zer: zero

wypadków, zero strat, zero defektów i zero awarii. 

W Grupie Fiat w Polsce najwyżej klasyfikowany

jest Fiat Powertrain Technologies Poland, który

osiągnął złoty poziom WCM. Srebrem legitymuje

się Fiat Auto Poland, a brąz posiada Magneti

Marelli Suspension Systems Bielsko.

Po prawej:
rozdzielanie

odlewów
wypadających

z bębna
chłodzącego

Skoczowski zakład jest jedną z czołowych odlewni w Polsce. Powstał pod
koniec lat 40. ubiegłego stulecia. W 1972 roku wszedł w skład Fabryki
Samochodów Małolitrażowych. W latach 90. jako Teksid Poland został
częścią Grupy Fiat. 
Teksid Iron Poland wykonuje odlewy dla przemysłu motoryzacyjnego
z żeliwa sferoidalnego i szarego, m.in. wahacze, zwrotnice, obudowy
mechanizmu różnicowego, wały korbowe, wałki rozrządu oraz tarcze
i bębny hamulcowe. Głównym odbiorcą produktów ze Skoczowa jest Grupa
Fiat. Odlewy trafiają też do innych wielkich koncernów motoryzacyjnych.
Zakład może wytworzyć 70 tys. ton odlewów rocznie.

W SKRÓCIE

Teksid Iron Poland



me ta lem, a na stęp nie krzep nię cia że li wa. „W for -
mie znaj du je się za tem ma te riał, któ ry wle wa my,
ale go nie sprze da je my. Po od dzie le niu od le wów
od ukła du wle wo we go wra ca on na po le ma te ria -
łów wsa do wych. Aby go po now nie użyć, trze ba
go po wtór nie przy go to wać w pie cu” – wy ja śnia
Ire ne usz Ku bo szek. 
Nad po szu ki wa niem oszczęd no ści w tej dzie dzi nie
gło wi się mul ti dy scy pli nar ny ze spół kil ku na stu pra -
cow ni ków. Prze wod ni czy im spe cja li sta tech no log
z biu ra tech no lo gicz no -kon struk cyj ne go Pa weł Ba -
brzyń ski. Jak pod kre śla, ze spół szu ka moż li wo ści
zmniej sze nie strat, co po le ga na moż li wie du żym,
ale w bez piecz nych gra ni cach, zop ty ma li zo wa niu
ukła du wle wo we go. Dzię ki te mu ilość uży wa ne go

że li wa ma le je. „Przy kła do wo z jed nej for my otrzy -
mu je my dzie sięć wał ków roz rzą du, z któ rych każ -
dy wa ży 3 kg. Sprze da je my za tem 30 kg od le wów.
Że by je wy two rzyć, mu si my wlać jed nak do for my
aż 60 kg że li wa. Je śli więc np. zop ty ma li zu je my
prze krój ukła du wle wo we go, to za po trze bo wa nie
na nie bę dzie mniej sze o przy kła do wo 4 kg.
Wpraw dzie na dal sprze da je my 30 kg pro duk tów
z jed nej for my, ale do ich wy ko na nia uży wa my
mniej że li wa” – tłu ma czy Ba brzyń ski. Sko czow ska
od lew nia wy ko nu je oko ło 200 ty pów od le wów.
Każ dy ma swo ją pły tę mo de lo wą nie zbęd ną do
przy go to wa nia for my. Zop ty ma li zo wa nych zo sta ło
już w ten spo sób 27 naj bar dziej zna czą cych z nich.

KO RZY ŚCI JEST WIĘ CEJ
Ire ne usz Ku bo szek uwa ża, że w pa rze z wdra ża -
niem sys te mu WCM ma le je licz ba wy pad ków przy
pra cy. Ma to zwią zek z jed nej stro ny z do głęb ną
ana li zą każ de go wy pad ku czy pierw szej po mo cy
i po szu ki wa niem przy czy ny źró dło wej zda rze nia,
a z dru giej stro ny eli mi no wa niem nie bez piecz nych
za cho wań czy sy tu acji w za kła dzie. Jed nym z ta -
kich za gro żeń dla pra cow ni ków po ru sza ją cych się
pie szo po za kła dzie są wóz ki wi dło we. Dzię ki ana li -
zie tras ich prze mie szcza nia się oraz re ali za cji kil ku -
na stu pro jek tów uda ło się zre du ko wać ilość wóz -
ków wi dło wych o pięć. „To du ży suk ces, któ ry prze -
kła da się na bez pie czeń stwo”– do da je Ku bo szek.

W DRO DZE DO ME DA LI
WCM za kła da sta ły roz wój, dla te go przed za ło gą
Tek sid Iron Po land stoi jesz cze wie le wy zwań. Ich
re ali za cja w naj bliż szych la tach po win na zo stać
po twier dzo na osią gnię ciem brą zo we go po zio mu.
We dług za ło żeń sko czow skie go za kła du i ocze ki -
wań sze fo stwa kon cer nu ma się to stać już wio -
sną 2016 ro ku.

Nad
zredukowaniem
straty Yield 
głowi się multi-
dyscyplinarny
zespół
kilkunastu
pracowników
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Krzysztof
Bielski

zdjęcia
Satiz Poland 

FIRMA
PROJEKTY

Gre enDMS to no wa ja -
kość w mo ni to ro wa niu
w fa bry ce zu ży cia me -

diów: ener gii elek trycz nej, chło -
dzi wa i sprzę żo ne go po wie trza.
Sys tem po zwa la ob ser wo wać je
w cza sie rze czy wi stym, otwie ra
tak że sze ro ko drzwi do mo ni to -
ro wa nia naj drob niej szych kom -
po nen tów ma szyn.

EU RO PEJ SKI 
PRO JEKT
Sys tem Gre enDMS po wstał
dzię ki współ pra cy eCo mau oraz
pra cow ni ków na uko wych po li -
tech nik w Me dio la nie i Tu ry nie,

a tak że in ży nie rów z Cen trum
Ba daw czo -Roz wo jo we go Fia ta.
W su mie gło wi ło się nad nim kil -
ka na ście osób. Fun du sze na je -
go stwo rze nie wy asy gno wa ła
Ko mi sja Eu ro pej ska w ra mach
pro jek tu EMC²-Fac to ry. „Ko mi -
sja po ło ży ła du ży na cisk na to,

aby myśl tech nicz na, któ ra ro -
dzi ła się we Wło szech, ucie le śni -
ła się w Pol sce” – pod kre śla szef
ze spo łu uru cho mie nio we go
w eCo mau Pa weł Zio bro (na
zdję ciu obok). Do wdro że nia te -
go no wa tor skie go roz wią za nia
naj le piej nada wa ła się fa bry ka
sil ni ków Fiat Po wer tra in Tech no -
lo gies w Biel sku -Bia łej. To no -
wo cze sny za kład, któ re go in ży -
nie ro wie od po wie dzial ni za spra -
wy ener gii wraz ze spe cja li sta mi
z eCo mau zre ali zo wa li w prze -
szło ści wie le wspól nych pro jek -
tów, owo cu ją cych zmniej sze -
niem zu ży cia me diów. Nie któ re

GreenDMS to efekt mariażu nauki
i przemysłu. System wdrożono w Fiat
Powertrain Technologies w Bielsku-Białej
przy udziale specjalistów z eComau.

Zielony punkt



z nich by ły póź niej pro mo wa ne
w ra mach wdra ża ne go w fa bry -
ce sys te mu World Class Ma nu -
fac tu ring. Wal nie przy czy ni ły się
one do osią gnię cia przez za kład
zło te go, naj wyż sze go jak do -
tych czas w ca łej Gru pie Fiat,
po zio mu WCM. Współ pra ca
obu firm ukła da się wzor co wo.
Naj now szy pro jekt – sys tem
Gre enDMS – in ży nie ro wie z FPT
i eCo mau za in sta lo wa li na wy -
spie ro bo czej na li nii ob rób ki
gło wi cy sil ni ka Twi nA ir.

KO RZYST NY 
ZIE LO NY PUNKT
Jak pod kre śla Pa weł Zio bro
Gre enDMS jest in te li gent nym
sys te mem, któ ry w cza sie
rzeczywistym zbie ra da ne
z umiesz czo nych na po szcze -
gól nych ma szy nach urzą dzeń
po mia ro wych zwa nych Gre en -
Box. Gro ma dzą one in for ma cje
o wiel ko ści zu ży cia ener gii elek -
trycz nej, sprzę żo ne go po wie trza
i chło dzi wa. Wszyst kie da ne kie -
ro wa ne są do spe cjal nej cen tra li,
w któ rej się je prze cho wu je,
prze twa rza i ana li zu je. Po szcze -
gól ne ele men ty sys te mu ko mu -
ni ku ją się ze so bą bez prze wo -
do wo. W każ dej chwi li oso by
upraw nio ne – szef pro duk cji czy
oso by od po wie dzial ne za spra -
wy me diów w fir mie, gdzie kol -
wiek się znaj du ją, mo gą mieć do
nich do stęp za po śred nic twem
urzą dzeń mo bil nych, jak smart -
fon czy ta blet.
„Gre enDMS to przede wszyst -
kim na rzę dzie ana li tycz ne dla
osób od po wie dzial nych za ener -
gię. Dzię ki nie mu w peł ni mo ni -
to ru ją zu ży cie me diów w po -
szcze gól nych ma szy nach, uzy -
sku jąc bar dzo szcze gó ło we
da ne. To roz wią za nie, któ re
spra wia, że od cho dzi my już od
ana chro nicz ne go kon tro lo wa nia
za so bów po przez głów ny licz nik
przy wej ściu do ha li. Te raz wi dzi -
my każ dą ma szy nę z osob na.
Wszyst ko jest nie zwy kle przej -
rzy ste” – mó wi Zio bro.

OTWAR TA DRO GA
Na funk cjo nal ność sys te mu
Gre enDMS zwró ci li uwa gę sze -
fo wie Fiat Po wer tra in Tech no lo -
gies, któ rzy są bar dzo za in te re -
so wa ni je go roz bu do wą i wzbo -
ga ce niem o ko lej ne moż li wo ści.
A jest ich bar dzo wie le. Do kład -
na ana li za zbie ra nych in for ma cji
mo że po zwo lić na zop ty ma li zo -
wa nie sto so wa nych obec nie try -
bów „usy pia nia” ma szyn na li nii,
gdy nie wy ko nu ją one żad nej
czyn no ści, a tym sa mym przy -
czy nić się do ogra ni cze nia po -
bo ru ener gii, zu ży cia chło dzi wa
czy też sprzę żo ne go po wie trza.
Na pod sta wie da nych z Green-
DMS moż na stwo rzyć no wy al -
go rytm, któ ry po mo że zop ty ma -
li zo wać ten pro ces pro duk cyj ny
i za owo cu je więk szy mi oszczęd -
no ścia mi” – wy ja śnia Zio bro.
Szef ze spo łu wdro że nio we go
eCo mau pod kre ślił, że sys tem
po za zu ży ciem me diów, jak
obec nie, mo że kon tro lo wać tak -
że za cho wa nie po szcze gól nych
kom po nen tów ma szy ny. „Po do -

ło że niu do dat ko wych czuj ni ków
ist nie je moż li wość ob ję cia jej ca -
ło ścio wym mo ni to rin giem. Otrzy -
my wa li by śmy sze ro ką ana li zę
za cho wa nia się wszyst kich ele -
men tów, co by ło by wie dzą nie -
zwy kle przy dat ną choć by służ -
bom utrzy ma nia ru chu i pro duk -
cji. W od po wied nim cza sie
otrzy my wa ły by one in for ma cje
o wy stę pu ją cych sta nach ma -
szy ny. To bar dzo pro ak tyw ne
po dej ście do pro duk cji opar te na
me to do lo gii WCM – da je
oszczęd no ści w zu ży ciu me -
diów, ale tak że służ by utrzy ma -
nia ru chu wy no si ły by z te go ko -
rzy ści” – za zna cza Pa weł Zio bro.
Gre enDMS jest wy jąt ko wo
obie cu ją cym pro jek tem, któ ry
re wo lu cjo ni zu je po dej ście do
za rzą dza nia me dia mi. „Już te -
raz mó wi się o ob ję ciu ta kim
mo ni to rin giem ca łej li nii pro duk -
cyj nej” – do da je Zio bro.   

Na stronie obok,
od lewej:
Paweł Ziobro
i Dariusz Heller,
kierownik Linii
Obróbki Głowicy
TwinAir
Poniżej:
wyspa robocza
op90

eComau jest linią biznesową
firmy Comau, pochodzącego
z Włoch światowego potentata
w dziedzinie zrównoważonej
automatyzacji. Oferuje produkty
i usługi, które umożliwiają
poprawę zautomatyzowanych
procesów i ograniczają zużycie
energii. Zajmuje się także
doradztwem w zakresie
wydajności energetycznej.

W kierunku 
energooszczędności
Projekt EMC²-Factory skupia się na rozwoju nowych
technologii, łącząc je z istniejącymi narzędziami
i metodami w celu poprawy osiągnięć gospodarczych
i ekologicznych w fabrykach. Koncentruje się na
aspektach energetycznych w sektorze
motoryzacyjnym, lotniczym oraz na kolei. Pod jego
auspicjami współpracują uznane ośrodki badawcze
i politechniki ze środowiskiem przemysłu. 
Realizacja projektu przewidziana jest na lata
2011-2014. Budżet wynosi blisko 12,5 mln euro. 

NOWE TECHNOLOGIE
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FIRMA
GESTIN POLSKA

Gestin Polska to spółka ukierunkowana 
na potrzeby klienta, oferująca szeroki
wachlarz usług z zakresu zarządzania
nieruchomościami oraz obsługi 
potrzeb biurowych i spraw socjalnych 
pracowników – mówi Jan Maślorz 
nowy Prezes spółki, wieloletni 
manager firmy.

Jakość
i niezawodnośćnaszą wizytówką!
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Jaka będzie spółka pod Pana
kierownictwem, czy to
będzie kontynuacja, czy też
zamierza Pan wprowadzić
jakieś kierunkowe zmiany?
Spół ka bu do wa ła swój wi ze ru -
nek przez wie le lat, ma swo ich
sta łych klien tów, do brych, wy -
kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków –
to dzi siaj fun da ment funk cjo no -
wa nia na ryn ku każ de go pod -
mio tu go spo dar cze go.
Ale rów nie waż ny dla każ de go
biz ne su jest sta ły roz wój fir my,
zna jo mość no wych tech no lo gii,
sys te mów, usług speł nia ją cych
ocze ki wa nia klien ta. Ofer ta, któ -
rą po sia da my dzi siaj, mu si ewo -
lu ować i klient mu si ją po znać –
stąd pla nu je my roz wi nąć tak że
za kres na szych dzia łań mar ke -
tin go wych.
Co was wy róż nia dzi siaj?
Je ste śmy gru pą do rad ców
z wie lo let nim do świad cze niem,
swo je umie jęt no ści zdo by wa li -
śmy pra cu jąc naj pierw w struk -
tu rach na szych klu czo wych
klien tów jak FAP i FPT, a od 13
lat już sa mo dziel nie ja ko pod -
miot go spo dar czy wy od ręb nio -
ny w dro dze out so ur cin gu.
Na sze po cząt ki bu do wa nia i roz -
wo ju „co re bu si ness” spół ki to
funk cjo no wa nie ja ko In gest Se -
gim, a na stęp nie In gest Fa ci li ty
w ra mach spół ek Gru py Fiat, po -
tem ko lej ne 4 la ta to no we do -
świad cze nia na by te w ra mach
Kon cer nu Pi rel li bę dąc je go fi lią
w Pol sce. Obec nie zno wu, ja ko
spół ka Kon cer nu Fiat, wy stę pu -
je my pod na zwą Ge stin Pol ska.
To co nas wy róż nia to wy so kie
stan dar dy, ja kość i efek tyw ność
na szych usług. Ta kie wy zwa nia
sta wia ją przed na mi klien ci, jed -
no cze śnie da jąc nam moż li wość
zmie rze nia się z ty mi wy zwa nia -
mi po przez re ali zo wa ne pro gra -
my in we sty cyj ne i róż no rod ne
for my świad czo nych usług.
Co stanowi o waszej
konkurencyjności i sile?
Na sza si ła opar ta jest na bu do -
wa niu po zy tyw nych re la cji

Powyżej i na
stronie obok:
obiekty, 
w których 
Gestin Polska
wykonał ostatnio
prace
remontowe.
Poniżej:
Prezes spółki
Jan Maślorz

z klien tem, ro zu mie niu je go po -
trzeb, ocze ki wań i współ two rze -
niu wy ni ków. Part ner stwo w biz -
ne sie to waż ny ele ment na szej
stra te gii.
Do świad czo ny i kom pe tent ny
part ner bie rze na sie bie od po -
wie dzial ność za przy go to wa nie
pla nu i spo sób je go wdro że nia,
przy uwzględ nie niu spe cy fi ki
klien ta i ro dza ju usłu gi. Świa do -
me wcho dze nie w pro ces i przy -
go to wa nie na ewen tu al ne kon -
se kwen cje gwa ran tu je suk ces
wła sny i klien ta. 
Osią ga nie mak sy mal nych ko rzy -
ści przez stro ny biz ne su jest
moż li we tyl ko wte dy, gdy obie
stro ny zna ją i ro zu mie ją swo ją
od po wie dzial ność w za kre sie
wdro że nia usłu gi.
Za kres dzia łal no ści zwią za nej
z bran żą nie ru cho mo ści wy ma -
ga cią głe go do sko na le nia know -
-how w za kre sie no wo cze snych
tech no lo gii, ma te ria łów i sys te -
mów za rzą dza nia, a tak że zmie -
nia ją cych się ure gu lo wań praw -
nych – dba łość o roz wój pra -
cow ni ków na sta łe wpi sa na jest
w ce le krót ko i dłu go ter mi no we
spół ki i sta no wi o jej si le.
Pro szę o wy ja śnie nie, na
czym po le ga współ pra ca
z klien tem, któ ra przy no si
po zy tyw ne efek ty dla obu
stron? 
Wszyst kie na sze sys te my
współ pra cy z klien tem opar te są
na za sa dach part ner stwa: do -
staw ca usłu gi jest eks per tem
i po wi nien peł nić ro lę do brze

słu cha ją ce go prze wod ni ka, któ -
ry po mo że klien to wi w wy bo rze
osta tecz ne go roz wią za nia, przy -
go tu je ma pę ze wska zów ka mi
do dzia łań dla wy ko naw cy oraz
bę dzie mo ni to ro wał ca ły pro ces
re ali za cji usłu gi, aż do mo men tu
jej od bio ru sa tys fak cjo nu ją ce go
klien ta. Ob szar usług, któ re
świad czy my jest bar dzo róż no -
rod ny oraz do ty ka spraw waż -
nych i wraż li wych dla klien ta –
dla te go tyl ko po przez bu do wa -
nie za ufa nia klien ta moż na osią -
gnąć do bre wza jem ne re la cje. 
Part ner skie re la cje usłu go daw cy
i klien ta gwa ran tu ją, że w re zul -
ta cie obie stro ny są be ne fi cjen -
ta mi osią ga nych re zul ta tów.
Proszę o krótkie
zaprezentowanie firmy. 
Spół ka Ge stin Pol ska funk cjo nu -
je w ra mach mię dzy na ro do we -
go kon cer nu Fiat – wy łącz nym
wła ści cie lem jej udzia łów jest
Fiat Au to Po land S.A.
Z uwa gi na za kres usług i usy tu -
owa nie te ry to rial ne klien tów
moż na wy od ręb nić trzy głów ne
gru py na szych klien tów: 
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– klien ci klu czo wi (FAP, FPT),
z któ ry mi z uwa gi na przy na -
leż ność do Gru py Fiat ma my
naj ści ślej sze re la cje, naj szer -
szą współ pra cę (wspól ne war -
to ści, sys te my za rzą dza nia,
pro ce du ry, ob szar funk cjo no -
wa nia);

– klien ci kom pren so ryj ni (Kom -
pren so rium Ty chy – 45 spół ek
i Kom pren so rium Biel sko -Bia -
ła – 60 spół ek); klien ci, któ rzy
ko rzy sta ją na sta łe z usług
wspól nych, zgod nie z za pi sa -
mi re gu la mi nu funk cjo no wa nia
kom pren so riów;

– klien ci trze ci – oko ło 95 firm,
któ rzy sta no wią roz sze rzo ne
po le dzia ła nia spół ki oraz bu for
dla zrów no wa że nia wa hań za -
po trze bo wa nia na na sze usłu -
gi klien tów sta łych.

Współ pra cu je my z po nad 190
do staw ca mi oraz spe cja li stycz -
ną spół ką za ku po wą Pur cha sing
Po land pro wa dzą cą dla nas
pro ce sy ofer to wa nia i wy bo ru
do staw ców. 

Dzia ła my głów nie w Ty chach
i Biel sku -Bia łej, ale tak że ob słu -
gu je my obiek ty na szych klien tów
znaj du ją ce się po za wo je wódz -
twem ślą skim (m. in. w War sza -
wie Dy rek cja Han dlo wa FAP) –
te ry to rium, na któ rym dzia ła my,
to w su mie 3.600.000 m² te re nu
i 970.000 m² po wierzch ni bu dyn -
ków oraz hal.
Proszę powiedzieć, jakie
usługi oferujecie swoim
kontrahentom?
Spół ka Ge stin Pol ska ofe ru je
sze ro kie i kom plek so we spek -
trum usług, któ re moż na po dzie -
lić na dwie gru py. Pierw sza
obej mu je za rzą dza nie nie ru cho -
mo ścia mi, w tym pra ce pro jek -
to we, ogól no bu dow la ne, ro bo ty
in sta la cyj ne, re mon ty bu dyn ków
i bu dow li wraz z in sta la cja mi
ogól ny mi i wy po sa że niem, usłu -
gi ogól ne zwią za ne z utrzy ma -
niem nie ru cho mo ści (te re ny zie -
lo ne, dro gi we wnętrz ne, par kin -
gi we wnętrz ne i ze wnętrz ne).
Dru ga gru pa to sze ro kie spek -
trum róż no rod nych usług zwią -
za nych z funk cjo no wa niem biur
i oto cze nia oraz do ty czą ca
spraw pra cow ni czych (ob słu ga
pocz to wa, po li gra ficz na, ra dio -
wę zeł, wy po sa że nie biur, ar ty ku -
ły biu ro we, czy stość, es te ty ka
i po rzą dek, sto łów ki pra cow ni -
cze, po dró że służ bo we, im pre zy
dla dzie ci i mło dzie ży, ko lo nie
i zie lo ne szko ły, or ga ni za cja na -
rad, spo tkań, sym po zjów, zjaz -

dów oraz im prez in te gra cyj nych
dla pra cow ni ków i ich ro dzin).
Pierw sza gru pa wy ma ga pro fe -
sjo na li zmu i rze tel no ści, dru ga
zaś, nie za leż nie od tych dwóch
cech, do dat ko wo tak że za an ga -
żo wa nia i wraż li wo ści, gdyż do -
ty czy de li kat nej ma te rii spraw
pra cow ni czych. Po sia da my du -
że do świad cze nie w dzie dzi nie
za go spo da ro wa nia cza su pra -
cow ni ków: or ga ni zu je my od lat
im pre zy in te gra cyj ne. W Dniu
Ro dzin nym w Ty chach uczest ni -
czy ło w tym ro ku oko ło 19 tys.
osób, a w Biel sku -Bia łej oko ło
6 tys. Z przy go to wa nej przez
Ge stin Pol ska ofer ty zie lo nych
szkół i ko lo nii sko rzy sta ło oko ło
700 dzie ci.
Ofer ta, któ rą obec nie po sia da -
my, wciąż ewo lu uje. Bar dzo za -
le ży nam, aby na si klien ci ją po -
zna wa li i z niej ko rzy sta li. Z my -
ślą o tym pla nu je my roz wi nię cie
za kre su na szych dzia łań mar ke -
tin go wych.
So lid ność, ja kość, nie za wod -
ność oraz otwar cie na no we po -
trze by klien tów jest de wi zą na -
szych usług i na tym chce my bu -
do wać wi ze ru nek na szej fir my.
Dzię ku jemy za roz mo wę.

Niemałą część
usług
oferowanych
przez Gestin
Polska zajmuje
organizacja
imprez dla
pracowników
i ich rodzin
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ZWYCIĘZCY 
LEAN&GREEN EFFICIENCY AWARD 2013
Już po raz drugi przedsiębiorstwa, które w odpowiedzialny sposób podchodzą do tak cennych zasobów, jak energia, woda lub materiały,
a tym samym rozumieją człowieka jako czynnik kluczowy, zostały nagrodzone Lean & Green Efficiency Award. W konkursie udział brało
około 200 uczestników z branży motoryzacyjnej i budowy maszyn. Zwycięzcy
zostali wybrani przez niezależne jury złożone z przedstawicieli nauki, przemysłu
i niemieckich mediów branżowych (Nachhaltige Produktion, Maschinen Markt,
Automobile Industrie), które premiowały całościowe podejście do działań
w ochronę środowiska w połączeniu z koncepcją szczupłego zarządzania
(Lean Management), pokazując, że odpowiedzialne i efektywne wykorzystanie
zasobów, zależy nie tylko od rozwiązań technicznych.
Wśród tegorocznych nagrodzonych znalazł się m. in. Zakład Fiat Auto Poland
w Tychach, który otrzymał Nagrodę Specjalną w kategorii „GREEN” (Sonderpreis
Green) za doskonałą integrację wydajności zasobów w systemie produkcyjnym. 
Ceremonia wręczenia nagród odbyła się ramach szczytu Lean & Green 2013,
który miał miejsce 5-6 listopada w Stuttgarcie. 
Więcej na ten temat będzie w kolejnym numerze FWN.

FIAT I KULTURA
Co roku Bielsko-Biała jest jesienią miejscem ważnych wydarzeń
muzycznych. Miasto gości wtedy na Festiwalu Kompozytorów
Polskich najwybitniejszych kompozytorów i muzyków polskich, 
a na Jazzowej Jesieni znanych na całym świecie przedstawicieli 
tego gatunku muzycznego. 
Tegoroczny XVIII FKP, który odbył się od 18-20 października,
poświęcony był aż trzem bohaterom: Henrykowi Mikołajowi
Góreckiemu w 80 rocznicę urodzin, Witoldowi Lutosławskiemu
w 100 rocznicę urodzin i Krzysztofowi Pendereckiemu. 
Ostatni świętował w Bielsku-Białej swoje 80. urodziny, dyrygując
Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, 
która wykonała jego utwory. 
XI edycja Jesieni Jazzowej odbyła się natomiast od 14-17 listopada.
W ciągu 5 dni wypełnionych koncertami na scenie
wystąpili muzycy m. in. z Brazylii,
Stanów Zjednoczonych, Kuby, Tunezji, 
Indii, Anglii, Polski i Skandynawii. 
Niekwestionowanymi gwiazdami
imprezy byli m. in. 
John McLaughlin i Zakir
Hussain. Obie imprezy,
jak co roku, wspierał
Fiat Auto Poland.

21 października br. w sali sesyjnej Ratusza w Bielsku-Białej
odbył się uroczysty jubileusz 20-lecia Fundacji na rzecz
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Organizacja podejmuje
szereg działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na
drogach. W tym zakresie prowadzi szeroko zakrojoną edukację
dzieci i młodzieży naszego regionu poprzez propagowanie
wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
znajomości przepisów oraz sposobów unikania zagrożeń
wynikających z rozwoju ogólnie pojętej komunikacji
samochodowej. W ciągu tych 20 lat fundacja wydała 300 tys.
wydawnictw dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
rozdała ponad 200 tys. elementów odblaskowych oraz 50 tys.

kart z zasadami pierwszej pomocy. 
Jedną z najważniejszych inicjatyw fundacji
jest organizacja Ogólnopolskich Dni
Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu
i Ratownictwa Drogowego, która na stałe
zapisana jest w kalendarzu imprez
odbywających się w Bielsku-Białej. 
Fiat Auto Poland, jako członek założyciel,
otrzymał w czasie uroczystości dyplom
uznania za wspieranie działań fundacji. 

BEZPIECZEŃSTWO 
RUCHU DROGOWEGO 
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I MEMORIAŁ 
IM. ENRICO PAVONIEGO
W pierwszą rocznicę śmierci Prezesa Grupy Fiat w Polsce,
10 listopada br. w Starej-Miłosnej odbył się I Memoriał Enrico
Pavoniego. W jego ramach rozegrano halowy turniej piłki nożnej,
w którym udział wzięło osiem drużyn. Dwa zespoły stanowili
artyści polscy, a w składzie znaleźli się m. in. Rafał Maserak,
Antoni Królikowski, Radosław Majdan i Rafał Mroczek. 
Poza nimi w turnieju wystąpiły drużyny: Fiat Auto Poland, 
CNH Płock, Brembo – Częstochowa, Pirelli, TV Orange, a także
zespół Włochów złożony z przyjaciół Enrico Pavoniego. Po
eliminacjach w grupach w finale zagrały reprezentacje CNH Płock
i druga reprezentacja artystów polskich. Mecz zakończył się
wynikiem 2:1 dla artystów. O III miejsce w turnieju zagrała
pierwsza reprezentacja artystów z drużyną pracowników Fiat Auto
Poland. W tym meczu lepsi okazali się pracownicy Zakładu Tychy,
którzy wygrali 5:1. Puchary zwycięskim zespołom wręczała córka
Enrico Pavoniego, Aleksandra i żona Anna. 

JEEP® GRAND CHEROKEE 
ZDOBYWCĄ „BEST MID-SIZE SUV”
Jeep® Grand Cherokee odnotował kolejne prestiżowe wyróżnienie na swojej długiej już liście międzynarodowych
nagród. Przy okazji corocznej edycji Middle East Motor Awards (MEMA), odbywającej się
na Bliskim Wschodzie, zdobył tytuł „Best Mid-Size SUV”.
MEMA jest najważniejszą nagrodą w kategorii motoryzacji w krajach
Bliskiego Wschodu: samochody objęte tym programem są
oceniane przez komisję złożoną z dziennikarzy, specjalistów
z branży i opiniotwórców z danego regionu. To prestiżowe
wyróżnienie jeszcze bardziej wzmacnia pozycję Jeepa
Grand Cherokee w segmencie premium samochodów
typu Sport Utility Vehicle (SUV).
Wprowadzony na rynek polski wiosną tego roku Jeep
Grand Cherokee jest sprzedawany w wersjach Limited,
Overland, SRT oraz w ekskluzywnej wersji – Summit.
Dostępne są cztery wersje silnikowe: doskonały
turbodiesel 3,0 litry V6 z bezpośrednim wtryskiem
Common Rail z technologią Multijet II oraz silniki
benzynowe V6 Pentastar 3,6 litra i V8 5,7 litra
(dostępne tylko i wyłącznie w wersji Overland oraz
Summit) i V8 HEMI 6,4 litra (tylko w wersji SRT).

ABARTH PUNTO 
NA PODIUM W RAJDZIE
ŻUBRÓW
47. Rajd Żubrów, przeznaczony dla byłych zawodników, działaczy,
zaproszonych gości, dziennikarzy i posiadaczy pojazdów
zabytkowych, jest jedną z najstarszych imprez samochodowych
w Polsce. Zawody zainicjował w 1966 roku Sobiesław Zasada,
rajdowy mistrz Europy, a teraz wierny uczestnik imprezy. W tym
roku start wyznaczono w Myślenicach, a metę w Zakopanem.
Do Rajdu zgłoszono 53 samochody, w tym 30 startowało w grupie
klasyków. Większość z nich to w pełni przygotowane do wyścigu
pojazdy, znane z tras rajdowych sprzed lat, m. in. takie legendy jak
np. Fiat Ritmo Abarth. Świetnie na trasie rajdu radziły sobie
Abarthy. Na mecie okazało się, że red. Tomasz Szmandra wraz ze
swoim pilotem Grzegorzem Badurą na Punto ABARTH zajęli drugie
miejsce, a red. Wojciech Majewski z pilotem red. Mariuszem
Sűssem – czwarte miejsce w klasyfikacji dziennikarzy,
wyprzedzając mocniejsze (300 KM) i w pełni przygotowane do
prób sportowych samochody. 



REDAKCJA
PRZEPRASZA
W październikowym wydaniu Fiata Wokół
Nas, w artykule o Dniu Rodzinnym
w spółkach Grupy Fiat w Polsce wkradł
się błąd, który pragniemy sprostować.
Jedno ze zdjęć zamieszczonych 
w tamtym numerze na stronie 34 
(z prawej) przedstawia Józefa
Malczewskiego z FPT Polska, 
a nie – jak napisaliśmy – Bolesława
Miękińskiego z Comau Poland
(zdjęcie z lewej), do którego odnosiła
się ta wypowiedź. 
Zainteresowanych pracowników
bardzo przepraszamy.

JEEP PARTNEREM 
ŻUŻLOWEGO GRAND PRIX
Po raz drugi w historii zawody Grand Prix na toruńskiej MotoArenie
kończyły rywalizację o Indywidualne Mistrzostwo Świata i właśnie
w Toruniu 5 października poznaliśmy najlepszego żużlowca świata
w sezonie 2013. Został nim Brytyjczyk Tai Woffinden. Kolejny już raz
marka JEEP była partnerem imprezy z tego cyklu. 5 samochodów
Jeep Wrangler pełniło rolę samochodów organizacyjnych,
prezentując widzom zgromadzonym na MotoArenie w Toruniu
16 zawodników biorących udział w tegorocznym Grand Prix Polski.
Tytuł najlepszego żużlowca roku „wyjechał” na wyspy brytyjskie,
ale zawody w Toruniu wygrał Polak, startujący z dziką kartą Adrian
Miedziński.
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WŁOSKI PRODUCENT SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH
VM MOTORI ZMIENIŁ WŁAŚCICIELA
Został zakończony proces zakupu przez Fiat Group Automobiles 50% udziałów w spółce VM Motori S.p.A., należącej do General Motors.
Grupa Fiat, która już w 2010 roku nabyła 50% udziałów VM, posiada teraz pełną kontrolę nad spółką. 
VM Motori ma długą tradycję w produkcji silników wysokoprężnych, którą zajmuje się od 1947 roku. W swoim zakładzie w Cento (Włochy),
który zajmuje powierzchnię 85 tysięcy metrów kwadratowych, pracuje około 1150 osób. Spółka VM produkuje około 90 tysięcy silników
rocznie, a wśród jej klientów znajdują się takie marki, jak: Jeep, Chrysler, Lancia i LTI (londyńskie taksówki). Ostatnio również Maserati
zastosowało silnik VM, wprowadzając po raz pierwszy w swojej historii silnik wysokoprężny, najmocniejszy na świecie w swojej kategorii.

JUBILEUSZOWY 
MASERATI
12 listopada br., w zakładzie Giovanni Agnelli Plant w Grugliasco
(Turyn), świętowano wyprodukowanie pierwszych 10.000
samochodów Maserati. W tej, otwartej 30 stycznia br. turyńskiej
fabryce, która jest, obok zakładu w Modenie, drugą jednostką
produkcyjną marki, produkowane są obecnie dwie nowe
luksusowe limuzyny spod znaku trójzębu: Quattroporte i Ghibli.
Pracujący na dwie zmiany zakład jest w stanie produkować
dziennie około 140 egzemplarzy obu wspomnianych modeli.
Od momentu rozpoczęcia produkcji, która zbiegła się
z wprowadzeniem na rynek nowego modelu Quattroporte, zakład
wyprodukował około 8.200 egzemplarzy tego flagowego pojazdu
Maserati. Równie dużą popularnością cieszy się model Ghibli.
Od uruchomienia produkcji na poczatku lipca tego roku
zmontowano go już w liczbie ponad 1.800 sztuk.
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LUDZIE
WYWIAD

Warto miećmarzenia
Z Ewą Wachowicz o miłości do
telewizji, kuchni i podróży 
rozmawia Anna Lubertowicz-Sztorc.
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Jesteś jurorką w jednym z najsłynniejszych

i najstarszych telewizyjnych show

kulinarnych pt. „Top Chef”, w którym

rywalizują osoby zawodowo związane

z gotowaniem. Kogo dzisiaj możemy 

nazwać top szefem? 

Top Chef to czło wiek, któ ry przede wszyst kim ko -
cha go to wać. Nie jest rze mieśl ni kiem, tyl ko ar ty -
stą, dla któ re go przy go to wy wa nie po traw jest
sztu ką ku li nar ną i pa sją. 
Gusta – zwłaszcza smakowe – są bardzo

różne. Jak sprawiedliwie ocenić potrawy

przygotowywane w programie przez

uczestników? Przecież możesz nie znosić

np. mięsa łączonego z owocami, a kolega

z jury uwielbia takie zestawienie. 

O gu stach się nie dys ku tu je – to rów nież do ty czy
sma ków, po dob nie jak mo dy, urzą dza nia wnętrz
itp. Obiek tyw nie moż na oce nić tyl ko har mo nię
sma ków na ta le rzu. Je że li ko cham go to wa nie
i znam się na tym, to je stem w sta nie to uchwy cić.
Za da ję so bie tyl ko py ta nie czy da ne po łą cze nie
sma ków to przy pa dek, czy za mie rzo ny efekt. 
Je że li wi dzę, że jest to po mysł kon se kwent nie re -
ali zo wa ny, to na wet je że li ja kieś ze sta wie nie skład -
ni ków po tra wy jest za ska ku ją ce, wy po wia dam się
na jej te mat po zy tyw nie. 
Czu jesz się gwiaz dą bio rąc udział w ta kim

pro gra mie?

Na pew no jest ogrom na róż ni ca mię dzy Top Chef
a pro gra ma mi, któ re pro du ku ję, czy li „Ewa go tu je”
i „Przez żo łą dek do ser ca”. Mo je pro gra my są for -
ma ta mi au tor ski mi, re ali zo wa ny mi w Kra ko wie,
ma ją nie wiel ki bu dżet. Top Chef to show, któ ry
rzą dzi się in ny mi pra wa mi – wiel kie stu dio, mnó -
stwo lu dzi, ogrom na oglą dal ność, sty li ści, wi za ży -
ści. Wszyst ko jest „wy pa sio ne” i ja też mu szę być
od święt na. Nie wy stą pię w ta kim pro gra mie „po
do mo we mu”. Wie czo ro wa suk nia i ma ki jaż jest tu
zu peł nie na miej scu. 
Nie ustan nie się uśmie chasz. To u cie bie

stan dard?

Tak (śmiech). Lu dzie czę sto mnie o to py ta ją. Mój
uśmiech to po sta wa ży cio wa wy nie sio na z ro dzin -
ne go do mu, po dej ście do ży cia, któ re wpo iła mi
ma ma. Mnie też zda rza ją się przy kre sy tu acje,
cza sem po waż ne, cza sem mniej, jak np. ostat nio
mu sia łam sa ma zmie nić prze bi te ko ło w sa mo -
cho dzie, bo nikt się nie za trzy mał, by mi po móc.
Ale do sko na le so bie po ra dzi łam. Po go da du cha
to tak że kwe stia cha rak te ru. Bu dzę się ra no
i stwier dzam: ten dzień jest szczę śli wy, ra do sny.
Je że li tak go wy my ślę i po dej dę do nie go z opty -
mi stycz nym na sta wie niem, to on na praw dę bę -
dzie lep szy. Je stem po god na i chcę sa mych po -
god nych dni. 

To przy spa rza wro gów… 

Oczy wi ście, że tak. Ży je my w kra ju, gdzie suk ces,
uro da, pie nią dze, na wet do bre zdro wie przy spa -
rza ją za zdro śni ków. Uwa żam jed nak, że za wiść,
za zdrość to naj gor sze ce chy. Ja się cie szę, jak się
ko muś z mo ich przy ja ciół coś uda, na tych miast
spie szę z gra tu la cja mi…
Widziałam zdjęcie poranku w Krakowie,

które zamieściłaś na Facebooku, życząc

wszystkim pięknego dnia...

Mam ta ki cykl na Fa ce bo oku – wi dok z okna.
Gdzie kol wiek je stem na świe cie, jak się bu dzę, ro -
bię zdję cie te go, co wi dzę za oknem, i za miesz -
czam na fan pa ge’u. Chcę, by in ni też się za chwy -
ci li tym, co ja wi dzę. A współ cze sna tech no lo gia
na to po zwa la…

Personalia 

Ewa Wachowicz jest najbardziej znaną i doświadczoną polską
producentką programów telewizyjnych o tematyce poradnikowo-
kulinarnej. Prowadziła „Poradnik imieninowy” w Polsacie, potem
„Domową kawiarenkę”, była producentem bardzo lubianego programu
„Podróże kulinarne Roberta Makłowicza”, który pojawił się na antenie
telewizyjnej „Dwójki” w 1998 roku. Pierwszą napisaną przez Ewę
Wachowicz książką była „Słodki świat Ewy Wachowicz” – ponad
dwustustronicowe kompendium wiedzy o deserach. Obecnie można ją
oglądać w telewizji Polsat w roli jurora w programie „Top Chef” 
oraz we własnym programie „Ewa gotuje”, a w Polsat Cafe w programie
„Przez żołądek do serca”. 
Ewa Wachowicz urodziła się w Klęczanach (płd. zach. Małopolska).
W 1992 r. zdobyła tytuł  Miss Polonia i III wicemiss w konkursie Miss
Świata. Rok później przyznano jej tytuł Miss Świata Studentek w ramach
World Miss University. W latach 1993–1995 była rzecznikiem prasowym
rządu Waldemara Pawlaka. 

ZBLIŻENIA

Lubi się dzielić
swoimi
przepisami 
w autorskim
programie 
„Ewa gotuje”
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Po dob no zdo by wasz szczy ty i to nie tyl ko te

wir tu al ne. Ja kie kon kret nie?

Dwa la ta te mu zdo by łam afry kań ski szczyt Mo unt
Keny a, rok te mu w czerw cu we szłam na Ki li man -
dża ro, w tym ro ku zdo by łam naj wyż szy szczyt
Kau ka zu – El brus. Dwa ra zy chcia łam zdo być
Mont Blanc, ale to ka pry śna gó ra i opie ra się mo -
je mu uro ko wi… 
Na El bru sie po dob no na wet go to wa łaś… 

Nie pla no wa łam te go, ale zda rzy ło mi się go to wać
na 3850 me trów, w ba zie, z któ rej mie li śmy ata ko -
wać szczyt. Pa ni, któ ra by ła wy na ję ta do go to wa -
nia nie do tar ła. Wia do mo, wszy scy ocze ki wa li, że
ja po dej mę się te go za da nia. 

By ły tam bar dzo pry mi tyw ne wa run ki, np. pry cze
w becz kach po pa li wie, ale by ła też kuch nia (choć
to okre śle nie tro chę na wy rost) i przy go to wa łam
po si łek dla 11 osób z po dzia łem na we ge ta rian
i mię so żer nych. 
Czy kuch nia jesz cze cię czymś za ska ku je?

Ca ły czas. To jest tak, że ma my kla sycz ną kuch nię
i czę sto do ta kich po traw wra cam, bo są to sma ki
mo je go dzie ciń stwa. Ale kuch nia to cu dow na
dzie dzi na i bez prze rwy coś no we go się w niej
dzie je. Np. te raz mod na jest kuch nia mo le ku lar na,
w któ rej wy ko rzy stu je my cie kły azot, bar dzo głę -
bo kie mro że nie al bo bar dzo wy so kie tem pe ra tu ry.
Zu peł nie in ne tech ni ki go to wa nia, któ re zmie nia ją
struk tu rę żyw no ści. Po da je my np. mar chew ko we
lo dy lub mar chew kę w for mie pian ki lub mgieł ki.
Ku li na ria ca ły czas są dla mnie bar dzo in te re su ją -
ce, cie ka we, cią gle uczę się no wych sma ków, łą -
cze nia po zor nie nie pa su ją cych do sie bie pro duk -
tów. Ostat nio w pro gra mie „Top Chef” je den
z uczest ni ków za pre zen to wał tuń czy ka w so sie
kur ko wym. Jesz cze kil ka lat te mu ry ba z grzy ba mi
by ła by nie do po my śle nia… 
A two ja trzy na sto let nia cór ka go tu je, lu bi

prze by wać w kuch ni? 

Go tu je i bar dzo to lu bi. Wczo raj np. ule pi ły śmy
chy ba ze 150 pie ro gów z gę si ną. 
To u cie bie w kuch ni na męż czy znę nie ma

już miej sca…

Prze ciw nie! Uwiel biam, gdy męż czyź ni dla mnie go -
tu ją. Wła śnie spę dzi łam cu dow ny week end z przy -
ja ciół mi i przez dwa dni go to wał dla mnie męż czy -
zna, i by ły to wspa nia łe chwi le w mo im ży ciu. 

Od góry:
na szczycie

Elbrusa.
Poniżej: 

w drodze na
Kilimandżaro



Przez ostatnie kilka lat napisałaś i wydałaś

parę książek kulinarnych. Dobrze się

sprzedają?

Go to wa nie jest bar dzo mod ne, więc sprze da ją się
bar dzo do brze. Wy da łam czte ry książ ki, te raz pi -
szę pią tą, któ ra uka że się wio sną, bo ze wzglę du
na swo je dwa pro gra my i na udział w pro gra mie
„Top Chef” mu sia łam tro chę zwol nić z pi sa niem. 
Do sko na le łą czysz pa sje i za in te re so wa nia

z pra cą…

Cza sem żar tu ję, że sa ma so bie za zdrosz czę pra -
cy, bo ko cham to, co ro bię. Ko cham po dró że, ko -
cham kuch nię i ro bię pro gra my, któ re są zwią za ne
z kuch nią, nie ustan nie pla nu ję no we wy pra wy. Ko -
cham te le wi zję i two rzę w Pol sa cie pro gram te le -
wi zyj ny „Ewa go tu je”, stwo rzy łam też cykl „Przez
żo łą dek do ser ca”. Bar dzo lu bię etap two rze nia
pro gra mu, wy my śla nia, co i jak ugo tu ję, jak na kry -
ję stół. Uwiel biam to. 
Roz po czy nasz ja kiś biz nes. Któ ry mo ment

jest naj przy jem niej szy? 

Mo ment two rze nia – czy li po mysł i roz pi sy wa nie
go na re ali za cję, po ukła da nie tych wszyst kich
kloc ków, aby two rzy ły faj ną ca łość. Do te go trze -
ba stwo rzyć biz ne splan, opra co wać kosz to rys.
A po tem prze ko nać ko goś, że w ten pro gram war -
to za in we sto wać. To jest nie zwy kle eks cy tu ją ce,
uda się czy nie, czy po mysł zo sta nie ku pio ny. 
Co przeszkadza lub pomaga kobiecie –

pięknej kobiecie – w robieniu interesów?

To, że jest ko bie tą. Biz nes to jed nak cią gle mę ska
spra wa i pa no wie nie chęt nie wpusz cza ją do nie go
ko bie ty. Bar dzo nie chęt nie. Mu szą do mi no wać.
Zda rza się, że ko bie cie du żo trud niej pro wa dzić
ne go cja cje czy do stać kon trakt. Cią gle ko biet
w biz ne sie jest za ma ło, aby śmy się wza jem nie
wspie ra ły. 
A czy ta ka sil na i nie za leż na ko bie ta czu je się

cza sem bez sil na?

Zda rza się. Naj więk sza bez sil ność ogar nia mnie,
gdy wi dzę, co dzie je się w sie ci. Z jed nej stro ny
naj więk szą mo ją ra do ścią jest pro wa dze nie mo je -
go fan pa ge’a na Fa ce bo oku i spo ty kam tam cu -
dow nych lu dzi, ale cza sem, gdy czy tam ko men -
ta rze pod róż ny mi tek sta mi, to ro bi mi się nie do -
brze: jak moż na w bez kar ny spo sób oczer niać
lu dzi? Je stem bez sil na, gdy cho dzi o agre sję
w sie ci. 
Czym moż na ci za im po no wać? 

Dy stan sem do świa ta i sie bie, po czu ciem hu mo ru
i fan ta zją. Spo ty kam czę ściej ta kie ko bie ty niż
męż czyzn. Ta ki ga tu nek już nie mal wy marł. Męż -
czyź ni tro chę nie wie ście ją – nie wie dzą, że ko bie -
cie trze ba przy nieść kwia ty, otwo rzyć drzwi do 
sa mo cho du, po dać płaszcz. To już ar cha icz ne ce -
chy. A szko da!

„Taniec z gwiazdami”, w którym kilka lat

temu brałaś udział, to dla jednych kariera,

dla drugich pieniądze, jeszcze dla innych

nowa miłość. Na co liczyła poważna

businesswoman uczestnicząc w takim

programie? 

Przede wszyst kim by ła to dla mnie ogrom na przy -
jem ność. Uwiel biam tań czyć, ko cham ruch. Dłu go
za sta na wia łam się, czy ze wzglę dów cza so wych
i obo wiąz ków w pra cy – po ra dzę so bie. Ale ten
pro gram wła śnie od za wo do wej stro ny był dla
mnie ogrom nie waż ny. Dla pro du cen ta pro gra mów
te le wi zyj nych to wy jąt ko we do świad cze nie uczest -
ni czyć w wiel kim te le wi zyj nym show. Zo ba czyć,
jak jest re ali zo wa ne, jak wy glą da od kuch ni. Sa ma
ro bię znacz nie mniej sze for my te le wi zyj ne, więc
pod pa try wa nie, jak po wsta ją te gi gan tycz ne, jest
bar dzo cen ne. 
Da lej tań czysz? 

Ta niec to do sko na ły tre ning dla cia ła. To nie jest
tak, że na tu ra mi da ła okre ślo ny wy gląd i wiecz nie
bę dę no sić roz miar 38. Że by zmie ścić się w rze -
czy o tym roz mia rze, mu szę się ru szać, dbać
o die tę. Nie od chu dzam się, ale zwra cam uwa gę
na to co jem, jak jem i co z czym łą czę. Je stem
ak tyw na fi zycz nie, jeż dżę na nar tach, rol kach,
upra wiam wspi nacz kę wy so ko gór ską i skał ko wą.

Od niedawna
jest jurorką
kulinarnego
show 
„Top Chef”



Na to miast udział w „Tań cu” to był praw dzi wy, za -
wo do wy tre ning. To do sko na ła for ma fit ness.
No tak, w biznesie obowiązuje dobry

wygląd…

Nie tyl ko w biz ne sie. Każ de go to obo wią zu je. Ale
do bry wy gląd nie zna czy, że mu szę mieć mar ko -
we ciu chy. To są za dba ne dło nie i wło sy, schlud ny
ubiór i czy ste bu ty. 
In we sty cja w sie bie jest opła cal na? 

Oczy wi ście. I nie cho dzi tu tyl ko o cia ło, ale o du -
cha i umysł. O to, co czy ta my, co my śli my, co je my,
co oglą da my. Waż ny jest jesz cze ten błysk w oku… 
Jakie miejsca wybierasz na biznesowe

spotkania?

Ta kie, któ re lu bię i w któ rych do brze się czu ję. 
Je steś ko bie tą, któ ra nie zno si sta bi li za cji…

Ja bar dzo lu bię sta bi li za cję – głów nie fi nan so wą,
to zna czy lu bię mieć na kon cie ty le pie nię dzy, że -
by star czy ło na za pła ce nie ra chun ków na trzy mie -
sią ce do przo du. Wte dy czu ję się bez piecz nie.
Pro duk cja te le wi zyj na to jed nak ja kaś for ma wol -
ne go za wo du, więc mo gą zda rzyć się pew ne nie -
po wo dze nia. Dbam więc, by mieć pe wien luz fi -
nan so wy. Mu szę my śleć o za bez pie cze niu przy -
szło ści cór ki i mo jej. Ale z dru giej stro ny uwiel biam
wy zwa nia. Śmie ję się, że mnie nie wol no skła dać
skraj nie trud nych, cza sem nie re al nych pro po zy cji,
bo im po mysł jest bar dziej trud ny i sza lo ny, tym
bar dziej mnie ku si. 
Apetyt na życie masz taki sam, jak na

potrawy, które przygotowujesz? 

Cią gle je stem cie ka wa przede wszyst kim po dró ży
i je stem go to wa wy dać na nie każ de pie nią dze. Na

przy szły rok pla nu ję np. Bhu tan, mo że Mek syk,
mo że ja kieś gó ry... Jest ty le cie ka wych, pięk nych
miejsc, któ re chcia ła bym zo ba czyć. 
Jako rzeczniczka rządu Waldemara Pawlaka

powiedziałaś – słynne już – zdanie, 

że „premierowi się nie odmawia”. 

Czy dzisiaj na podobną propozycję też byś

tak odpowiedziała?

Nie! Kuch nia jest cie kaw sza. Wte dy by ły in ne cza -
sy, w wie ku 23 lat do sta łam wy jąt ko wą pro po zy cję,
to by ła dla mnie ogrom na szan sa. To był uni wer sy -
tet ży cia, a dzię ki te mu po wie dze niu za pew ni łam
so bie miej sce w hi sto rii, bo ha sło „pre mie ro wi się
nie od ma wia” jest już w en cy klo pe dii. Zresz tą, to
nie był ża den lap sus ję zy ko wy, ale prze my śla ne
stwier dze nie. Jest mi tak do brze we wła snej fir mie,
że do po li ty ki mnie nie cią gnie. To ra czej po li ty cy
chcą ze mną współ pra co wać, ku si ich mo ja po pu -
lar ność, by prze kuć ją na gło sy wy bor ców. Wie le
spraw we współ cze snej po li ty ce bu dzi we mnie
nie smak… A ja nie lu bię rze czy nie smacz nych. 
Jakie szczyty – życiowe cele – chcesz

jeszcze zdobyć? 

Co dzien nie o czymś ma rzę, bo uwa żam, że ma -
rze nia są w ży ciu naj waż niej sze. Są mo to rem i si łą
na pę do wą wie lu na szych dzia łań. Da ją ra dość,
spra wia ją, że ma my do cze go dą żyć. Nie ko niecz -
nie chcę o nich opo wia dać, ale np. chcę brać
udział w no wych wy pra wach, zdo by wać ko lej ne
szczy ty, ale ma rzę też, że by mieć cza sem świę ty
spo kój, że by te le fon nie dzwo nił, że by nikt ni cze go
ode mnie nie chciał, ni cze go nie ocze ki wał. Że by
mo je dzia ła nia wy ni ka ły z te go, że ja tak chcę...   

Ma taki sam
apetyt na życie
jak na potrawy,
które
przygotowuje
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Rafał
Grzanecki

zdjęcia
R. Grzanecki,
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DANIE SPECJALNE
PODRÓŻE

Jeepem na maraton
do Wietrznego Miasta

Gdy nada rzy ła się oka zja,
aby wy star to wać w jed -
nym z tych słyn nych bie -

gów, a przy tym jesz cze ob je -
chać Wran gle rem Wiel kie Je zio -
ra, trud no by ło po ha mo wać
eu fo rię. De cy zja by ła szyb ka –
je dzie my! 

ZA ŁA TWIA MY
Sko ro Wiel kie Je zio ra, to USA
i Ka na da, czy li ma ra ton w Chi -
ca go, któ re na zy wa ne jest
Wietrz nym Mia stem. Aby za pi -
sać się na je den z naj więk szych
ma ra to nów na świe cie, trze ba
mieć wy ni ki na po zio mie nie mal
za wo do wym, al bo do bre zna jo -
mo ści, lub też świet ny re fleks.

W mo im przy pad ku na cza sy
gwa ran tu ją ce mi ni mum li czyć
nie mo głem, żad ne na zwi sko or -
ga ni za to ra też nie koń czy ło się
swoj sko brzmią cym „ski” lub
„cki”. Zo stał więc re fleks.
W trak cie wie lu prób do sta nia
się na li stę sys te my kom pu te ro -
wej re je stra cji i płat no ści za wie -
si ły się, bo stro na by ła prze cią -
żo na. Aż tu na gle, po wie lu bo -
jach, przy szedł ma il o ty tu le
„Chi ca go Ma ra thon – re gi stra -
tion con fir ma tion”. Uff, uda ło się! 
Do Chi ca go wy bie ram się
z dwie ma mi ło śnicz ka mi bie ga nia
– Asią i Edy tą. Po pierw szej eu fo -
rii na de szła chłod na kal ku la cja.
Jak my się tam do sta nie my, jak

bę dzie my się prze miesz cza li na
miej scu, no i gdzie bę dzie my
spa li? O dzi wo, za ła twia nie te go
po szło szyb ko i spraw nie. Re je -
stra cja na ma ra ton od by wa ją cy
się 13 paź dzier ni ka 2013 ro ku
roz po czę ła się w lu tym. Mie li śmy
więc prze szło pół ro ku na zna le -
zie nie nie dro gich prze lo tów. Naj -
lep sze oka za ło się po łą cze nie
z War sza wy przez Ber lin do Chi -
ca go, re ali zo wa ne przez ta nie go
nie miec kie go prze woź ni ka. Koszt
od oso by to oko ło 1700 zł.
Z noc le giem po szło jesz cze ła -
twiej – ma ma ko le żan ki miesz ka
w Chi ca go, zna lazł się więc dach
nad gło wą i baj gle z ja go da mi na
śnia da nie (ukło ny dla Pa ni Lu cy).

Jest kilka kultowych maratonów na świecie:
Londyn, Berlin, Nowy Jork, Boston, Tokio
czy Chicago. Jest też kilka wyjątkowych
samochodów, a w kategorii off-road nie znam
bardziej kultowego od Jeepa Wranglera.
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Był jesz cze je den ele ment skła -
do wy na szej wy pra wy – wy na ję -
ty pięk ny, po ma rań czo wy Je ep
Wran gler Unli mi ted w wer sji
Sport. Na pę dzał go świet ny,
mu sku lar ny ben zy niak V6 o po -
jem no ści 3,6 li tra i mo cy
284 KM, za pew nia ją cy Wran gle -
ro wi sprint do set ki, prze pra -
szam, do 60 mil/godz. w nie ca -
łe 9 se kund. Nie źle, je śli weź -
mie my pod uwa gę ma sę
bli sko 2 to ny i ae ro dy na mi kę
spa da ją ce go for te pia nu. 

PO DRÓ ŻU JE MY
O ma ra to nie opo wiem da lej, te -
raz skup my się na włó czę dze
Wran gle rem wo kół Wiel kich Je -
zior z ce lem, ja kim by ło do je cha -
nie nad wo do spad Nia ga ra,
a po tem po wrót do Chi ca go.
Wy zna czy łem tra sę Chi ca go –
Au burn Hills – De tro it – To ron to
– Nia ga ra Falls – Buf fa lo – Cle -
ve land – Chi ca go. Wy szła pę tel -
ka wo kół je zio ra Erie o dłu go ści
prze szło 2000 km.
Ma my 3 dni na po dróż. Wy jeż -
dża my z Chi ca go sko ro świt.
Dro gi w tej czę ści
świa ta są do bre

al bo bar dzo do bre, więc usta -
wia my tem po mat na do zwo lo -
ne 55 mil/godz. i pla nu je my
pierw szy przy sta nek w Au burn
Hills. To nie wiel kie mia sto,
położone w sta nie Mi chi gan, li -
czy za le d wie 20 tysięcy miesz -
kań ców. Nie by ło by w nim nic
spe cjal ne go, gdy by nie to, że
mie ści sie dzi bę jed nej z naj więk -
szych po tęg w prze my śle mo to -
ry za cyj nym, czy li kon cer nu
Chry sler LLC Cor po ra tion,
obec nie kie ro wa ne go przez 

Fia ta. Na miej scu znaj du je się
mu zeum imie nia za ło ży cie la fir -
my Wal te ra P. Chry sle ra. 
Nie ste ty, obec nie jest nie czyn ne,
ale za ła pa li śmy się na cie ka wą
wy sta wę współ cze snych sa mo -
cho dów, któ rych na dro gach
eu ro pej skich jesz cze, lub
w ogó le nie spo tka my. Mam tu
na my śli Do dge’a Dart ba zu ją -
ce go na Al fie Giu liet ta (zmo dy fi -
ko wa na plat for ma Com pact
o na zwie Com pact U. S. Wi de,
w Chi nach po wsta je bliź nia czy
Fiat Viag gio), mon stru al ne go
SUV -a Do dge Du ran go i nie -
mniej sze go pick -upa Ram
Limited 4x4. Przed mu zeum stał
też mo del, któ ry jesz cze przed
de biu tem wzbu dził ogrom ne za -
in te re so wa nie… Cho dzi o no -
we go Je epa Che ro kee, te go,
któ ry już za kil ka ty go dni bę dzie
do stęp ny w Eu ro pie!
Na szym na stęp nym ce lem jest
De tro it i gra ni ca USA -Ka na da
pod rze ką De tro it, łą czą cą je zio -
ra Erie z St. Cla ir. Po dro dze

U góry strony:
Jeep Wrangler
przed Muzeum
im. Waltera 
P. Chryslera.
Poniżej:
wodospad
Niagara
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skrę ca my na sta cję ben zy no wą,
gdzie od kry wa my dwie mi łe
nie spo dzian ki. Pierw szą jest
spa la nie na sze go Wran gle ra. Po
te re nów ce na wiel kich ko łach,
z po tęż nym sil ni kiem V6 spo -
dzie wa łem się zu ży cia pa li wa na
po zio mie 15-20 li trów na
100 km. Tym cza sem kom pu ter
po kła do wy (zro bi łem Ame ry ka -
nom psi ku sa i prze łą czy łem na
sys tem me trycz ny) po ka zał
śred nie spa la nie 10,8 l/100 km.
Oto efekt płyn nej jaz dy z pręd -
ko ścią do zwo lo ną na au to stra -
dzie. Dru gą nie spo dzian ką jest
ce na pa li wa. Ame ry ka nie pła -
czą, że dro go, a nas 3,50 zł
(w prze li cze niu) za litr bez oło -
wiów ki wpro wa dza w do sko na ły
hu mor na ca ły dzień!
Wszy scy znie chę ca li nas do wi -
zy ty w De tro it. W koń cu to naj -
bar dziej nie bez piecz ne mia sto
w Ame ry ce Pół noc nej. Ro bi my
za tem tyl ko szyb kie kół ko po
cen trum i pa rę fo tek. Nie do -
strze gli śmy prze stęp ców, strze -
la ni ny, hord dzi kich psów, ale
opu sto sza łe mia sto ro bi
naprawdę nie cie ka we wra że nie.
Ucie ka my więc do tu ne lu łą czą -
ce go USA z Ka na dą. 
Pod czas od pra wy pasz por to wej
urzęd nik py ta tyl ko, czy w na -
szym Je epie znaj du je się ja kaś
broń i za 2 mi nu ty je ste śmy już
w Ka na dzie, w miej sco wo ści
Wind sor. W tym mie ście koń czył
stu dia MBA szef gru py Fiat -
-Chry sler, zna ny w Eu ro pie ja ko
Mar chion ne, a w Ame ry ce ja ko
Ser gio... Ta kie drob ne róż ni ce
kul tu ro we mię dzy Sta rym i No -
wym Świa tem.

Kilka zasad przydatnych 
w podróżowaniu po USA 
Światła są zawsze za skrzyżowaniem! Skrzyżowania są „4 ways stop”:
kto pierwszy dojeżdża, ten pierwszy zjeżdża. Wjeżdżasz dopiero, jak
poprzednie auto opuści skrzyżowanie. Generalnie wszystkie przepisy są
przygotowane na rozum szympansa. Jeździ się łatwo i superbezpiecznie
(nie ma wielu fotoradarów, a policja czai się jedynie na rozjazdach). 
System jest do rozpracowania po dwóch dniach. 
Warto mieć zapas drobniaków na autostrady i obwodnice. Jeśli nie
masz elektronicznego czytnika do opłaty, potrzebujesz monet. Karta
kredytowa i bilony nie zadziałają (dotyczy obwodnic miast, jak np. Chicago).
Na autostradach międzystanowych (Interstate) jest opcja płacenia gotówką
lub kartą.
Ograniczenia prędkości – tutaj nie ma co kozaczyć. Na szczęście 1 mila
to sporo więcej niż 1 km, więc ograniczenie do 55 mil na godzinę na
autostradzie nie jest takie złe. Lokalni kierowcy zazwyczaj dokładają 5-10%
do ograniczeń i rzeczywiście lepiej nie ryzykować więcej.
Naucz się, ile to „penny” (1 cent), „nickel” (5 centów), „dime”
(10 centów) i „quarter” (25 centów). Obsługa autostrady, czy stacji paliw,
może cię o którąś z tych monet poprosić i nie licz na to, że powiedzą ci, 
ile to jest.
Nie udawaj myśliciela na stacji benzynowej. Jak nie możesz
zatankować – najpierw idziesz do kasy, zostawiasz pieniądze, deklarując,
za ile $ zatankujesz, lub robisz rezerwę na karcie kredytowej, 
np. na 50 USD, a jak zatankujesz za 48 USD, to wracasz po resztę lub 
po rachunek z karty.
Nawigacja – jeżeli chcesz sprawnie podróżować po Ameryce, przyda się
nawigacja z opcją asystenta pasa ruchu. Czasem nam, Europejczykom,
trudno odnaleźć się na 10-pasmowej autostradzie z kilkoma zjazdami.

Z PRZYMRUŻENIEM OKA

Mapka z trasą
podróży
Wranglerem.
Ponad 2 000 km
z Chicago 
do Niagara Falls 
i wokół 
jeziora Erie
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spad Nia ga ra. Rze ka Nia ga ra,
pły ną ca z je zio ra Erie do On ta -
rio, mu si po ko nać pra wie stu -
me tro wą róż ni cę po zio mów,
a w po ło wie dro gi roz wi dla się
i spa da dwie ma 50-me tro wy mi
ka ska da mi. Jed na z nich znaj -
du je się na te ry to rium USA (We -
lon Pan ny Mło dej; 51 m wy so -
ko ści i 60 m sze ro ko ści), dru gą
jest ka na dyj ska Hor se shoe
(Pod ko wa; 49 m wy so ko ści
i 900 m sze ro ko ści). Obie roz -
dzie lo ne są wy spą Lu na Is land.

Środ kiem bie gnie gra -
ni ca USA i Ka na dy.
Wo do spad jest oto -
czo ny dwo ma mia -
sta mi o tej sa mej na -
zwie – ka na dyj skim
Nia ga ra Falls (78
tys. miesz kań ców)
i ame ry kań skim
Nia ga ra Falls (55
tys. miesz kań ców).
Po dwóch dniach
czas na po wrót do
Chi ca go. Przed na -
mi 1000 km, któ re

mu si my po ko nać
jed ne go dnia. W dro -

dze kon cen tru je my się
więc na tzw. zwie dza niu
mo bil nym. Mia sta Buf fa lo
i Cle ve land po zdra wia my
z po kła du na sze go Wran -
gle ra i przed go dzi -
ną 22.00 mel du je my się
z po wro tem w Chi ca go.
Z Je epem że gna my się
na par kin gu lot ni ska
O’Ha re w Chi ca go. Je śli
ktoś wam kie dyś po wie,
że Wran gler na da je się
tyl ko do jaz dy w te re nie,
to mo że cie po wo łać się

na mnie. Spraw dzi łem go na as -
fal cie i za rów no kom fort, jak spa -
la nie by ły na bar dzo przy zwo itym
po zio mie. Ow szem, Wran gler to
uni wer sal ny po jazd stwo rzo ny
do off -ro adu, lecz gwa ran tu je
wy go dę na tra sie, a na wet w co -
dzien nej eks plo ata cji. Do te go
na wet w Ame ry ce nasz po ma -
rań czo wy „wszę do łaz” wzbu dzał
uśmie chy.

BIE GNIE MY
13 paź dzier ni ka na li nii star tu
ma ra to nu w Chi ca go sta je my
we trój kę: Edy ta, Asia i ja, au tor
tej re la cji. Edy ta de biu tu je na
42,195 km. Nie źle, pierw szy
ma ra ton i od ra zu w Chi ca go.
Asia chce „zła mać” 3 godz. i 45
min, a ja po star cie we Wro cła -
wiu, koń czą cym mo je zma ga nia
z „Ko ro ną Ma ra to nów”, osta -
tecz nie wy bie ram roz sąd ną ro lę
współ to wa rzy sza dla bie gną -
cych na „ży ciów ki”.
Gdy do cie ra my do Grant Par ku,
jest jesz cze ciem no i zim no, ale
w kie run ku star tu pły nie już wiel -
ka rze ka lu dzi. Wszy scy w bu -
tach spor to wych i odzie ży kom -
pre syj nej wy sta ją cej spod bluz
zmie rza ją w kie run ku Co lom bus
Dri ve, w oko li cę fon tan ny
Buckingham. Tam tra dy cyj nie
od by wa się start. Po dro dze
prze cho dzi my przez kon tro lę,
znacz nie wzmoc nio ną po za ma -
chu w Bo sto nie. Je ste śmy po -
dzie le ni na 12 stref star to wych,
za leż nie od wy ni ków osią gnię -
tych w po przed nich ma ra to nach. 
Przed star tem na tra fia my na du -
że kon te ne ry miesz czą ce zbęd -
ną odzież, któ ra grza ła nas
przed star tem. Na mi nu tę przed
wy strza łem star te ra w kie run ku
po jem ni ków le ci mo rze bluz,
płasz czy i ko szu lek. Ciu chy są
zbie ra ne przez wo lon ta riu szy,
któ rzy je wy pio rą i prze ka żą po -
trze bu ją cym. Do rzu ca my na sze
t -shir ty i o godz. 7.30 my z Asią
star tu je my ze stre fy „B”, a Edy ta
o 8.00 z jed nej z ko lej nych stref.
At mos fe ra od pierw sze go ki lo -

Maratony to nie
tylko sport, 
to też możliwość
podziwiania
pięknych miast

Po dróż z Wind so ru do To ron to
to au to stra da, po la, nu da... Je -
dy ną od mia ną jest po wrót do
sys te mu me trycz ne go i do zwo -
lo na pręd kość na au to stra dzie
wy no szą ca 100 km/h. Kie row cy
wy da ją się jed nak mniej zdy scy -
pli no wa ni niż w USA i więk szość
do kła da od sie bie jesz cze
20 km/h. 
W To ron to spę dza my jed nak
nie wie le cza su. Wy do sta je my
się z ogrom ne go kor ka na au to -
stra dzie i za raz pa ku je my się
w jesz cze więk szy w cen trum.
Ucie ka my na po łu dnie w kie run -
ku je zio ra On ta rio. Tam ro bi my
krót ki spa cer, kil ka pa miąt ko -
wych zdjęć, ale my śla mi je ste -
śmy już w od da lo nym o 160 km
Nia ga ra Falls. 
Nad wo do spad do jeż dża my po
zmro ku. Pew nym szo kiem oka -
zu je się wi dok mia stecz ka. Za -
miast cu du na tu ry, pta ków, zie -
le ni wi ta ją nas od bla sko we neo -
ny, dia bel ski młyn, pla sti ko we
di no zau ry i King -Kong.
Na stęp ne go dnia ru sza my nad
naj więk szą atrak cję tu ry stycz ną
tej czę ści świa ta, czy li wo do -



me tra aż do sa mej me ty jest nie
do po rów na nia z żad nym z bie -
gów, któ re zna łem z Eu ro py. Na
ca łej dłu go ści tra sy za grze wa ją
nas tłu my ki bi ców. Ra no sto ją
jesz cze w pi ża mach, szla fro -
kach, obo wiąz ko wo z kub ka mi
ka wy w rę kach. Wie lu z nich
trzy ma trans pa ren ty. Na jed nych
są wy pi sa ne cy ta ty z Bi blii, na
in nych moc no nie cen zu ral ne ha -
sła za chę ca ją ce nas do wy sił ku.
Jest gło śno, ko lo ro wo, nie sa -
mo wi cie! Or ga ni za to rzy po da li,
że pod czas te go rocz nej im pre zy
w Chi ca go na uli ce wy szło 1,7
mi lio na ki bi ców, miesz kań ców
mia sta, przy ja ciół i człon ków ro -
dzin bie ga czy. Nie sa mo wi ta licz -
ba jak na 45 ty się cy bie gną cych!
Ma ra to ny po za ce lem spor to -
wym ma ją jesz cze jed ną fan ta -
stycz ną ce chę. Bie gniesz uli ca -
mi wspa nia łych miast, po dzi wia -
jąc zmie nia ją cą się ar chi tek tu rę.
W Chi ca go by ło to nie zwy kłe
prze ży cie. Tra sa za czy na ła się
w cen trum i pro wa dzi ła obok
jed nych z naj wyż szych wie żow -
ców świa ta: John Han cock To -
wer (344 m wy so ko ści, 457 m
z igli cą) i Wil lis To wer (po przed -
nio Se ars To wer, 442 m wy so -
ko ści, co czy ni go naj wyż szym
bu dyn kiem w Ame ry ce Pół noc -
nej do li nii da chu). Po tem bie gli -
śmy na pół noc mia sta, obok
ma ri ny nad ogrom nym je zio rem
Mi chi gan. Ko lej ne ki lo me try to
na stęp ne dziel ni ce Wietrz ne go
Mia sta. Zmie nia ją ce się dźwię ki
mu zy ki i śpie wów ki bi ców oraz
in na ar chi tek tu ra pod po wia da ły
nam, że mi ja my dziel ni cę mek -
sy kań ską, grec ką czy Chi na
Town. Tra sa by ła do sko na le
ozna ko wa na, po dro dze mie li -
śmy za pew nio ną po moc se tek
wo lon ta riu szy, a tak że sta no wi -
ska z wo dą i izo to ni ka mi, że la mi
oraz ba to na mi ener ge tycz ny mi.
Na me tę do bie ga my z Asią po
3 go dzi nach i 53 mi nu tach. Do
ce lu za bra kło 8 mi nut, ale wy nik
po ni żej 4 go dzin na ma ra to nie
za wsze bio rę w ciem no. Na me -

cie cze ka ją ko ce grzew cze, pa -
kie ty z ca te rin giem, zim ne piw ko
(bez al ko ho lo we) oraz to, co naj -
waż niej sze – do ko lek cji ko lej ny
oka za ły me dal, zwa ny przez bie -
ga czy zło mem. Uda je my się do
stre fy de po zy to wej po od biór
rze czy oso bi stych i te le fo nów.
O dzi wo, nie cze ka my dłu go na
sy gnał od Edy ty. De biu tant ka wy -
krę ci ła nie sa mo wi ty czas 4 go -
dzi ny i 59 mi nut. Czap ki  z głów!
Pod su mo wu jąc, Chi ca go Ma ra -
ton zde cy do wa nie jest war ty po -
le ce nia. Za rów no dla osób, któ -
re chcą zro bić „ży ciów ki” (tra sa
szyb ka i pła ska), jak i dla tych
ma ra toń czy ków, któ rzy chcą te
go dzi ny spę dzić na dość ory gi -
nal nej for mie tu ry sty ki miej skiej.
Mia sto z tej per spek ty wy za pie -
ra dech.   

Na poprzedniej
stronie trasa
maratonu.
Obok:
zdjęcia z biegu.
Poniżej:
maratończycy
z Polski,
z Rafałem
Grzaneckim 
na czele
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Roca Polska wprowadziła do swojej oferty baterie 
na- i podtynkowe, które są nawet o 50% bardziej
ekologiczne i ekonomiczne pod względem zużycia wody.
Komplet Esmai 3w1 to idealne rozwiązanie dla kabiny
prysznicowej. W skład zestawu wchodzą bateria
umywalkowa, natryskowa bądź wannowa oraz drążek 
ze słuchawką natryskową bądź uchwyt ścienny ze
słuchawką natryskową. Za sprawą 4-funkcyjnej słuchawki
Roca oferuje odprężającą kąpiel dzięki czterem
strumieniom wody. Deszczowy strumień to okazja do
regeneracji i relaksu, pulsujący jest jak energetyzujący
masaż, świetny na rozbudzenie, natomiast delikatny 
to idealne zakończenie męczącego dnia. Strumień
bąbelkowy jest najbardziej ekonomiczny, rozproszone
kropelki wody dają oszczędność nawet do 50% zużycia.
Specjalny system zapobiega odkładaniu się kamienia. 

ŚWIEŻOŚĆ WPROST Z LODÓWKI

INNOWACYJNE KREMY
DO KAŻDEJ CERY

Liebherr to jeden z najbardziej renomowanych producentów
urządzeń chłodniczych na świecie. Firma włączyła się w szlachetną
akcję zapobiegającą wyrzucaniu jedzenia, którego nie jesteśmy
w stanie skonsumować. W Niemczech każdego roku wyrzucanych
jest 11 milionów ton żywności! Szacuje się, że rokrocznie w całej
Europie na wysypiska trafia 89 milionów ton żywności. Liebherr

stworzył system BioFresch, który pozwala przechowywać jedzenie
w lodówce o wiele dłużej, dając konsumentowi szansę na zużycie
zapasów. Przykładowo, sałatę dzięki technologii BioFresch, można
trzymać o 8 dni dłużej, jabłka aż o 30 dni! W szufladach Drysafe
i Hydrosafe utrzymywana jest optymalna wilgotność, dostosowana
do potrzeb danego produktu żywnościowego.

Marka Dax Cosmetics to jedna z najbardziej lubianych przez polskie
konsumentki marek kosmetycznych. Seria ekoNawilżanie jest
przeznaczona do cery zmęczonej, przesuszonej i niedotlenionej. 
Do przygotowania kremów użyto naturalnych alg, ekologicznej opuncji,
ekologicznego imbiru i aloesu. Do wyboru są preparaty na dzień i na noc,
można też wybierać między kosmetykami dla młodszej i starszej
generacji. Algi pochodzą z najczystszych akwenów, a pozostałe składniki
roślinne z organicznych upraw. Kremy wyposażono w filtry UVA i UVB.
Klienci otrzymali produkt w całości polski, w rozsądnej cenie i świetny
jakościowo.
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Na rynku pojawiły się ekologiczne środki czystości, warto
więc dogłębnie przyjrzeć się tematowi. Przede wszystkim są
one wolne od toksycznych substancji zapachowych. Osoby
posiadające małe dzieci wiedzą, jak ważne jest, aby
w otoczeniu malucha znajdowały się jak najbardziej
przyjazne środki. Dzieciaki bowiem raczkują po świeżo
umytych podłogach, biorą rączki do buzi, narażając się tym
samym na kontakt z detergentami. Kosmetyki czyszczące
Eco You są łagodne dla skóry rąk, biodegradowalne i równie
skuteczne jak te, które w swoim składzie zawierają szkodliwy
w nadmiarze chlor. Najbardziej godna uwagi wydaje się pasta
uniwersalna, którą można
czyścić zarówno
łazienkę, kuchnię,
jak i meble.
Zamiast 3
środków
mamy jeden
i do tego
przyjazny
środowisku.

EKOLOGICZNA 
PASTA
CZYSZCZĄCA

Zbliża się okres Bożego Narodzenia, rodzice
i dziadkowie ruszą więc w te pędy do sklepów
w poszukiwaniu odpowiednich prezentów dla swoich
dzieci i wnuków. Dobrze, aby zabawki stymulowały
rozwój mózgu i aby nie były jedynie kolorową kupą
plastiku. Polska firma Trefl jest producentem puzzli
i gier planszowych. Puzzle to świetna zabawa dla
całej rodziny. Już trzylatek ma do wyboru mnóstwo
bajkowych wzorów dostosowanych do swojego
wieku. Początki z pewnością będą ciężkie, potem jednak maluch zakocha się
w układaniu kolorowych plansz. Kucyki, auta, smerfy – wielu ukochanych
przez przedszkolaki bohaterów znajduje się na zestawach Trefla. Za wyborem
takiego prezentu przemawia funkcjonalność i przystępna cena.

Stolik edukacyjny My Table to ładny i funkcjonalny mebel do pokoju
dziecięcego. Wyposażony jest w specjalną rolkę, z której papier
rozwijany jest na blat stolika. Skończoną pracę plastyczną wystarczy
obciąć nożyczkami. W przerwach między zajęciami plastycznymi stolik
spełnia zwykłe zadanie, można na nim układać klocki czy grać w gry
planszowe. Doskonałym pomysłem jest wyposażenie stolika w cały
system szuflad, w których można schować walające się wszędzie
luzem flamastry czy kredki. Najważniejszy fakt, mebel ma regulowaną
wysokość nóżek, dzięki czemu stolik rośnie wraz z dzieckiem.
Dostępność: sklep internetowy www.myroom.pl.

ZABAWA I PRZYJEMNOŚĆ
TWORZENIA

STOLIK 
KTÓRY ROŚNIE



Gotowanie z dzieciakami staje się
coraz bardziej popularne. Skończyły
się czasy, kiedy dzieci nieustannie
wyganiało się z kuchni. Modne,
zwłaszcza w dużych miastach, stały
się szkoły gotowania dla kilkulatków.
Dobrze wykorzystać wspólny czas
z pociechą na coś produktywnego.
„Przepisy Mikołajka” to zestaw
łatwych i zabawnych dań, które
dzieciaki z pewnością polubią, a do
tego będą je mogły wykonać pod
nadzorem dorosłych niemal bez
pomocy. Czyż można się oprzeć
pysznemu „rududu” wykonanemu
samodzielnie przez małego
kucharza? Albo „trzypiętrowej
kanapce”? Albo „ciastu
z ciągutami”? Lepiej nie myśleć, jak
będzie wyglądała kuchnia po pracy
naszego kuchcika… Smak
z pewnością jednak zrekompensuje
trudy sprzątania. 
Renè Gościnny: Przepisy
Mikołajka. Znak. Kraków 2013.
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Detektyw Nosek to jeden
z najbardziej sympatycznych
detektywów – bohaterów
dziecięcych opowieści. Do pomocy
ma psa Kubę, który ma niezwykłą
zdolność – mówi ludzkim głosem.
Starszy dystyngowany pan ma
przedwojenne maniery i takież
ubrania, nie rusza się z domu bez
eleganckiej laseczki. Marian Orłoń
przez wiele lat współpracował
z „Płomyczkiem”, starsze pokolenie
wie, o czym mowa. Opowieści
o detektywie Nosku są urocze,
utrzymane w klimacie retro, lecz
są zrozumiałe nawet dla
młodszych dzieci. Nie ma w nich
Internetu, nowomowy, i telefonów
komórkowych. Do tego są pięknie
zilustrowane przez Jerzego
Flisaka – byłego redaktora
„Szpilek”. 
Marian Orłoń: Detektyw Nosek
i porywacze. Dwie Siostry.
Warszawa 2013.

Pożyczalscy to jedna
z najsłynniejszych rodzin
w historii literatury
światowej. Malutcy ludzie,
którzy żyją pod podłogą starego
domu bawią już kolejne pokolenia
czytelników. Strączek, Dominika i ich
córka Arietta mają po kilkanaście
centymetrów wzrostu i starają się
być niewidzialni dla swych
gospodarzy – rodziny olbrzymów.
Staje się to coraz trudniejsze,
w końcu dochodzi do katastrofy –
syn olbrzymów dostrzega Strączka.
Wszystkie potrzebne rzeczy
Pożyczalscy „pożyczają” od
wielkoludów, jeśli ich istnienie
wyjdzie na jaw, ich życie stanie się
horrorem. Opowieść o rodzinie
krasnali nic a nic się nie zestarzała.
Mary Horton: Kłopoty rodu
Pożyczalskich. Dwie siostry.
Warszawa 2012.

Joanna Lasek
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Na ociepleniezimowej atmosfery



Mistrz horroru jest w jak
najlepszej kondycji, choć
wielbiciele „Lśnienia” mogą
czuć się zaniepokojeni (dalsze
ciągi są zazwyczaj gorsze od
swych poprzedników), mogą
jednak odetchnąć z ulgą.
„Doktor Sen” to bowiem dalszy
ciąg bestsellerowej powieści,
która ukazała się w latach
siedemdziesiątych. King to nie
tylko król grozy, jego
poprzednia książka „Dallas
’63” udowodniła, że jest
przede wszystkim bardzo
sprawnym i utalentowanym
pisarzem, niezamykającym się w świecie zombie
i wampirów. Dan Torrance – syn Jacka Torrance’a, którego pamiętamy
z „Lśnienia” jako małego chłopczyka o niezwykłych zdolnościach, po
wydarzeniach w hotelu Panorama nie może dojść do siebie. Błąka się po
Ameryce, zmagając się z alkoholizmem. Nie warto zdradzać dalszego
ciągu, jednak King powraca w swej najlepszej formie. Lepiej nie czytać
tej książki przed zaśnięciem, może nam się przyśnić dr Sen. 
Stephen King: Doktor Sen. Prószyński i s-ka. Warszawa 2013.

Kamil Janicki napisał wcześniej
świetnie przyjętą przez czytelników
książkę „Pierwsze damy
II Rzeczpospolitej”, tym razem
sięgnął więc po skandaliczne
historie, które miały miejsce
w czasach II RP. Kroniki
kryminalne pełne były
sensacyjnych doniesień,
w których główną rolę odgrywały
kobiety, często wysoko
postawione i dobrze usytuowane.
Mamy tu więc porwania,
morderstwa z zazdrości, nierząd
i wiele innych zjawisk, których
skali nawet byśmy się nie
domyślili. Kobiecie było bardzo
ciężko odnieść sukces, jeśli nie stał za nią jej wpływowy mąż czy
kochanek. Janicki bez zbędnego plotkarstwa odsłania nam życie
przedwojennych kobiet z różnych środowisk. 
Kamil Janicki. Upadłe damy II Rzeczpospolitej. Znak. Kraków 2013.
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Nieznane fakty z życia elit
międzywojennej Polski

Zręcznie napisany horror
mistrza grozy

Pèrez-Reverte to mistrz inteligentnego thrillera. Każda jego
książka jest wydarzeniem, choć w ostatnim „Oblężeniu”
skłaniał się jednak ku epickiemu romansowi w stylu
dziewiętnastowiecznym. Reverte był dziennikarzem,

reportażystą i ten dziennikarski sznyt
dodaje jego twórczości szczypty
pieprzu. Znowu mamy do czynienia
z niebezpiecznym i zakazanym
romansem, któremu nie potrafią się
oprzeć główni bohaterowie, pchani
ku sobie fascynacją i pożądaniem.
Znowu pojawiają się szachy
i szpiedzy, czyli to, co najbardziej
u autora lubimy. I znowu nie
wiadomo, kto po której gra stronie.
Idealna lektura na jesienne chłody.
Hiszpański temperament rozgrzeje
nawet największego zmarzlucha. 
Arturo Pèrez-Reverte.
Mężczyzna, który tańczył tango.
Znak. Kraków 2013.

Najbardziej zmysłowa
powieść tej jesieni
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Agnieszka Kudłacik, Romagna Mia 
zdjęcia Satiz Poland

Dla każdego Polaka zupa to polski
wymysł. W każdym prawie domu
bez niej nie ma niedzielnego
obiadu. Kochamy je i oczywiście
nie bez powodu. Są cudownie
różnorodne, aromatyczne
i naprawdę zasługują na uwagę.
Szczególnie sięgamy po zupy
w długie i chłodne wieczory
jesienne, a także zimowe.
Ale również Italia ma w tym
względzie swoje osiągnięcia.
Postaram się w tym artykule
przedstawić Państwu kilka
najbardziej sztandarowych
osiągnięć Włochów. Wszystkie
przepisy są dla czterech osób.

ul. Bohaterów Warszawy 22  
Bielsko-Biała, tel. 666 720 394
www.romagnamia.pl
facebook.com/romagnamiabielsko

Cieciorkę należy namoczyć przez
noc. Następnie zalać na nowo
świeżą wodą i gotować razem
z czosnkiem i rozmarynem do
miękkości. W drugim naczyniu na
oliwie podsmażyć pokrojone drobno
warzywa. Dodać pomidory i gotować
około 10 minut. Połączyć
z ugotowaną cieciorką i dusić
jeszcze przez mniej więcej
kwadrans. Posolić, popieprzyć do
smaku. Zupa powinna być gęsta.
Ja osobiście część zupy miksuję.
Makaron można ugotować
bezpośrednio w potrawie lub
osobno. Naturalnie należy go
wcześniej połamać. 

Zuppee minestroni

 PASTA E CECI 

(zupa z ciecierzycy z makaronem)

200 g suchej ciecierzycy 
2 ząbki czosnku
1 cebula
1 marchew
gałązka selera naciowego
2 gałązki świeżego rozmarynu
2 anchois (fakultatywnie)
oliwa z oliwek
puszka pomidorów
zielona pietruszka
sól, pieprz
150 g makaronu typu reginette
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 ZUPPA DI LENTICCHIE (zupa z soczewicy)

400 g soczewicy
1,5 litra wywaru warzywnego
1 marchew, 1 cebula, gałązka selera naciowego
liść laurowy, 1 cytryna
50 g szynki włoskiej
oliwa z oliwek, sól, pieprz
W mikserze zmielić warzywa i 2/3 skórki z cytryny.
Szynkę pokroić w paseczki. Przesmażyć wszystko na
oliwie razem z liściem laurowym. Przepłukać
soczewicę i dodać ją razem z wywarem do warzyw.
Gotować do miękkości, czyli około godziny. Jeśli
trzeba, dodać gorący wywar. Po ugotowaniu doprawić
do smaku, dodać jeszcze kilka kropel soku z cytryny
i polać odrobiną świeżej oliwy. 

 CREMA DI ZUCCA CON GORGONZOLA

(krem z dyni z gorgonzolą)

600 g obranej i pokrojonej na kawałki dyni
1 cebula, wywar warzywny
oliwa z oliwek, gorgonzola
sól, pieprz
Dynię posolić, skropić oliwą i upiec
w piekarniku do miękkości. Ostudzić
i zmiksować. W osobnym naczyniu
podsmażyć cebulę i połączyć
z dynią. Należy dodać tyle wywaru
na ile mamy ochotę. Ja osobiście
preferuję, kiedy krem jest gęsty.
Pogotować kilka minut i doprawić
do smaku. Na talerz należy
pokruszyć gorgonzolę i zalać
gorącą zupą. Ja podaję ją
dodatkowo z grzankami 
z chleba. 

 CREMA DI FUNGHI (krem z grzybów)

250 g grzybów, ja mieszam borowiki i pieczarki
1 cebula, 50 g masła, 25 g mąki
500 ml rosołu, mleko lub śmietana, sól, pieprz
Grzyby oczyścić, pokroić i poddusić na maśle z cebulą.
Połączyć z rosołem i gotować jeszcze przez co najmniej
kwadrans. Jeżeli nie chcemy używać świeżych
borowików, możemy je zastąpić
suszonymi, które oczywiście wcześniej
należy namoczyć. Po ugotowaniu
zupę należy zmiksować,
doprawić do smaku i zabielić
mlekiem lub śmietaną
wymieszaną z mąką.
Podawać z grzankami.
To tylko wybrane przepisy.
Nie sposób zaprezentować
wszystkie możliwości kuchni
włoskiej. Kremów
z różnorodnych warzyw jest
bez liku. Życzę miłego
gotowania i BUON APPETITO!!! 
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WYMIARY (cm)
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 POP 37.613 1242 69 160 5,1 4
1.2 COLOR THERAPY 41.438 1242 69 160 5,1 4
1.2 LOUNGE 44.413 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 49.513 875 85 173 4,1 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 53.763 1248 95 180 3,9 4
1.4 16v LOUNGE 51.213 1368 100 182 6,1 4
1.2 SPORT 45.263 1242 69 160 5,1 4
1.4 16v SPORT 52.063 1368 100 182 6,1 4

WYMIARY (cm)
415/178/167

BAGAŻNIK
343 LITRY500L

RABAT 10% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16v POP 50.400 1368 95 178 6,2 5
1.4 16v POP STAR 55.800 1368 95 178 6,2 5
0.9 8v TwinAir POP STAR 59.400 875 105 180 4,8 5
1.3 Multijet 16v POP STAR 64.800 1248 85 165 4,2 5
1.3 Multijet 16v POP STAR DUALOGIC 68.400 1248 85 164 4,0 5
1.6 Multijet 16v POP STAR 70.200 1598 105 181 4,5 5
1.4 16v EASY 55.800 1368 95 178 6,2 5
0.9 8v TwinAir EASY 59.400 875 105 180 4,8 5
1.3 Multijet 16v EASY 64.800 1248 85 165 4,2 5
1.3 Multijet 16v EASY DUALOGIC 68.400 1248 85 164 4,0 5
1.6 Multijet 16v EASY 70.200 1598 105 181 4,5 5
1.4 16v LOUNGE 62.100 1368 95 178 6,2 5
0.9 8v TwinAir LOUNGE 65.700 875 105 180 4,8 5
1.3 Multijet 16v LOUNGE 71.100 1248 85 165 4,2 5
1.3 Multijet 16v LOUNGE DUALOGIC 74.700 1248 85 164 4,0 5
1.6 Multijet 16v LOUNGE 76.500 1598 105 181 4,5 5

WYMIARY (cm)
427/180/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L Trekking

RABAT 10% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
0.9 TwinAir 66.591 875 105 173 5,1 5
1.4 16v 62.991 1368 95 165 6,4 5
1.3 Multijet 71.991 1248 85 160 4,3 5
1.3 Multijet MTA 75.591 1248 85 158 4,2 5
1.6 Multijet 77.391 1598 105 175 4,7 5

WYMIARY (cm)
435/178/145

BAGAŻNIK
168/638 L500L Living

RABAT 10% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
0.9 8v TwinAir POP STAR 62.100 875 105 180 4,8 5/7
1.6 Multijet II 16v POP STAR 72.900 1598 105 181 4,5 5/7
1.6 Multijet II 16v POP STAR 74.700 1598 120 189 4,8 5/7
0.9 8v TwinAir LOUNGE 68.400 875 105 180 4,8 5/7
1.6 Multijet II 16v LOUNGE 79.200 1598 105 181 4,5 5/7
1.6 Multijet II 16v LOUNGE 81.000 1598 120 189 4,8 5/7

WYMIARY (cm)
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500C

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 LOUNGE 53.763 1242 69 160 5,1 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 63.113 1248 95 18O 3,9 4

WYMIARY (cm)
365/164/156

BAGAŻNIK
225 LITRÓWNowa Panda

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 32.470 1242 69 164 5,2 4/5
1.3 Multijet 16v S&S DPF EASY 40.970 1248 75 168 3,9 4/5
1.2 LOUNGE 36.720 1242 69 164 5,2 4/5
0.9 TwinAir S&S LOUNGE 43.520 875 85 177 4,2 4/5
1.3 Multijet 16v S&S DPF 4x4 56.270 1248 75 159 4,7 4/5

PRODUKT
CENNIK

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.
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WYMIARY (cm)
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò  

WYMIARY (cm)
403/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto 2013 Seria 7

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 3D 33.992 1242 69 156 5,4/5,2 5
1.4 EASY 3D 35.870 1368 77 165 5,7 5
1.4 MultiAir 16v EASY 3D 41.820 1368 105 185 5,7 5
1.3 Multijet 16v EASY 3D 42.670 1248 75 165 4,2/4,1 5
1.2 EASY 5D 35.445 1242 69 156 5,4/5,2 5
1.4 EASY 5D 37.145 1368 77 165 5,7 5
1.4 EASY DUALOGIC 5D 41.395 1368 77 165 5,4 5
1.4 MultiAir 16v EASY 5D 43.095 1368 105 185 5,7 5
1.3 Multijet 16v EASY 5D 43.945 1248 75 165 4,2/4,1 5
0.9 8v EASY 5D 41.395 875 85 172 4,2 5

WYMIARY (cm)
489/188/169

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓWFreemont

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
URBAN 2.4 16v 4x2 AUT 93628 2360 170 190 9,9 5/7
URBAN 3.6 V6 24v 4x4 AUT 110628 3605 280 206 11,3 5/7
URBAN 2.0 Multijet II 16v 4x2 104678 1956 170 195 6,4 5/7
URBAN 2.0 Multijet II 16v 4x4 AUT 114878 1956 170 184 7,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet II 16v 4x2 110628 1956 170 195 6,4 5/7
LOUNGE 3.6 V6 24v 4x4 AUT 116578 3605 280 206 11,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet II 16v 4x4 AUT 120828 1956 170 184 7,3 5/7

Bravo WYMIARY (cm)
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 AC TI VE 40.792 1360 73 155 6,6 5
1.4 DYNAMIC 45.892 1360 73 155 6,6 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 53.720 1248 75 155 4,5/4,1 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 55.420 1248 95 170 4,1 5
1.3 Multijet 16v TREKKING 58.820 1248 95 170 4,1 5

 – wersja ze Start&Stop i Eco-Pack

WYMIARY (cm)
396/172/174

BAGAŻNIK
330 LITRÓWQubo

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 16v DYNAMIC 4x4 54.613 1586 120 175 6,5 5
1.6 16v EMOTION 4x2 53.763 1586 120 185 6,2 5
1.6 16v EMOTION 4x4 61.413 1586 120 175 6,5 5

WYMIARY (cm)
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16v POP 46.742 1368 90 179 6,3 5
1.6 Multijet 16v POP 56.942 1598 105 187 4,4 5
1.4 16v EASY 50.992 1368 90 179 6,3 5
1.4 T -Jet 16v EASY 56.092 1368 120 197 6,3 5
1.4 MultiAir 16v EASY 61.192 1368 140 204 5,7 5
1.6 Multijet 16v EASY 61.192 1598 105 187 4,4 5
1.6 Multijet 16v EASY 62.042 1598 120 195 4,7 5
1.6 Multijet 16v EASY DUALOGIC 66.292 1598 120 195 4,6 5
1.4 T -Jet 16v STREET 64.592 1368 120 197 6,3 5
1.6 Multijet 16v STREET 70.542 1598 120 195 4,7 5

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
ACTIVE 1.4 16v 50.320 1368 95 161 7,2 5
DYNAMIC 1.4 16v 53.933 1368 95 161 7,2 5
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v 64.388 1598 105 164 5,2 5
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v NAT. POWER 72.633 1368 120 172 7,5 5
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v DUALOGIC 67.788 1598 90 158 5,0 5
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v 63.538 1598 90 158 5,2 5
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v 58.608 1368 120 172 7,4 5
EMOTION 1.6 Multijet 16v 68.638 1598 105 164 5,2 5
EMOTION 2.0 Multijet 16v 72.888 1956 135 179 5,7 5
EMOTION 1.4 T-Jet 16v 62.858 1368 120 172 7,4 5

 – wersja ze Start&Stop

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

W sprzedaży wciąż znajdująsię samochody z rocznika2012



RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 8v S&S SILVER 37.494 1242 69 163 5,1 5
1.2 8v S&S ELEFANTINO 37.494 1242 69 163 5,1 5
1.2 8v S&S MOMO 42.084 1242 69 163 4,2 5
0.9 S&S MOMO 46.334 875 85 176 4,2 5
1.2 8v S&S BLACK&RED 38.344 1242 69 163 5,1 5
0.9 S&S BLACK&RED 42.594 875 85 176 4,2 5
0.9 S&S MTA BLACK&RED 45.994 875 85 176 4,2 5
1.2 8v S&S GOLD 42.084 1242 69 163 5,1 5
0.9 S&S GOLD 46.334 875 85 176 4,2 5
1.3 JTD S&S GOLD 51.434 1248 95 183 3,8 5
0.9 S&S MTA GOLD 49.734 875 85 176 4,2 5
1.2 8v S&S PLATINUM 47.184 1242 69 163 5,1 5
0.9 S&S PLATINUM 51.434 875 85 176 4,2 5
1.3 JTD S&S PLATINUM 56.534 1248 95 183 3,8 5
0.9 S&S MTA PLATINUM 54.834 875 85 176 4,2 5

WYMIARY (cm)
384/167/151

BAGAŻNIK
248 LITRÓWYpsilon
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WYMIARY (cm)
452/179/150

BAGAŻNIK
380/465 LDelta

1.4 Turbojet E5 16v SILVER 65.442 1368 120 195 6,3 5
1.4 MultiAir E5 16v S&S SILVER 69.692 1368 140 203 5,7 5
1.6 Multijet 16v E5 SILVER 73.942 1598 120 194 4,7 5
1.4 MultiAir E5 16v S&S GOLD 74.792 1368 140 203 5,7 5
1.6 Multijet 16v E5 S BY MOMO 77.767 1598 120 194 4,7 5
1.9 Twinturbo Multijet 16v E5 S BY MOMO 82.442 1910 190 222 5,7 5
1.8 Turbojet SPORTRONIC 16v E5 PLATINUM 107.942 1742 200 230 7,8 5
1.9 Twinturbo Multijet 16v E5 PLATINUM 102.842 1910 190 222 5,7 5

WYMIARY (cm)
506/190/150

BAGAŻNIK
462 LITRYThema

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
3.6 AT8 AWD EXECUTIVE 193.970 3604 286 240 9,8 5

WYMIARY (cm)
521/199/175

BAGAŻNIK
934 LITRYVoyager

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
2.8 AT6 SILVER 144.415 2768 178 193 7,9 7
3.6 AT6 SILVER 132.515 3604 283 209 10,8 7
2.8 AT6 GOLD 155.465 2768 178 193 7,9 7
3.6 AT6 GOLD 143.565 3604 283 209 10,8 7
2.8 AT6 PLATINUM 169.915 2768 178 193 7,9 7
3.6 AT6 PLATINUM 158.015 3604 283 209 10,8 7

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
Selectronic – zautomatyzowana skrzynia biegów
Sportronic – automatyczna skrzynia biegów
S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie możliwość
dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są cenami
maksymalnymi w sieci sprzedaży. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz
wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.  
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
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RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 8v DISTINCTIVE 53.465 1368 78 165 5,6 4/5
0.9 TwinAir DISTINCTIVE 59.415 875 105 184 4,2 4/5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE1) 55.165 1368 105 187 5,7 4/5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE 61.965 1368 135 207 5,6 4/5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE TCT 68.765 1368 135 207 5,5 4/5
1.3 Multijet 16v DISTINCTIVE 63.665 1248 85 174 3,5 4/5
1.4 TB MultiAir 16v QUADRIFOGLIO VERDE 75.565 1368 170 219 6,0 4/5

WYMIARY (cm)
406/172/145

BAGAŻNIK
270 LITRÓWMiTo WYMIARY (cm)

435/180/147
BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 TB 16v DISTINCTIVE 68.765 1368 120 195 6,4 5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE 73.865 1368 170 218 5,7 5
1.4 TB MultiAir 16v TCT DISTINCTIVE 80.665 1368 170 218 5,1 5
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE 82.365 1956 150 210 4,2 5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE 78.115 1368 170 218 5,7 5
1.4 TB MultiAir 16v TCT EXCLUSIVE 84.915 1368 170 218 5,1 5
2.0 JTDM 16v EXCLUSIVE 86.615 1956 170 218 4,7 5
2.0 JTDM 16v TCT EXCLUSIVE 93.415 1956 170 220 4,4 5
1750 TBI 16v QUADRIFOGLIO VERDE 92.990 1742 235 242 7,6 5
1.4 TB 16v DISTINCTIVE2) 67.065 1368 120 195 6,4 5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE2) 72.165 1368 170 218 5,7 5
1.4 TB MultiAir 16v TCT DISTINCTIVE2) 78.965 1368 170 218 5,1 5
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE2) 82.365 1956 170 218 4,7 5
1750 TBI 16v QUADRIFOGLIO VERDE2) 92.990 1742 235 242 7,6 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
1) samochody tylko ze stocku, dotyczy Mito seria 1
2) samochody tylko ze stocku, dotyczy Giulietta seria 0
LPG - samochód wyposażony w fabryczną instalację gazową LPG
TCT - automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT

WYMIARY (cm)
445/181/172

BAGAŻNIK
328 LITRÓWCompass MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
NORTH 2.0L A6 4x2 83.215 1998 156 185 8,3 5
LIMITED 2.0L A6 4x2 90.015 1998 156 185 8,3 5

WYMIARY (cm)
422/187/183

BAGAŻNIK
142 LITRYWrangler MY2013

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
SPORT 2.8 CRD A5 121.040 2777 200 172 8,1 4
SAHARA 2.8 CRD A5 133.705 2777 200 172 8,1 4
SAHARA V6 3.6 A5 133.705 3605 284 180 11,2 4
RUBICON 2.8 CRD A5 146.285 2777 200 169 8,6 4

WYMIARY (cm)
475/188/183

BAGAŻNIK
498 LITRÓWWrangler Unlimited MY2013

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
SPORT 2.8 CRD A5 134.640 2777 200 169 8,8 5
SAHARA 2.8 CRD A5 147.305 2777 200 169 8,8 5
SAHARA V6 3.6 A5 147.305 3605 284 180 11,4 5
RUBICON 2.8 CRD A5 159.885 2777 200 169 8,8 5

W sprzedaży wciąż znajdująsię samochody z rocznika2012
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POCZTA

LUDZIE
FIAT TO MY

.
Na łamach gazety staramy

się udostępnić stronę dla
pracowników spółek Fiata,
którą nazwaliśmy „Fiat to

my”. To właśnie w tej
rubryce możecie wyrazić

swoje opinie, podzielić się
radościami, opowiedzieć

o swoich problemach,
spostrzeżeniach itp.

Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!

Nasz adres: 

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

43-300 Bielsko-Biała,
ul. 11 Listopada 60/62

e-mail: redakcja@satiz.pl

Tym, którzy do nas 
napisali, dziękujemy za

wszystkie maile i kartki. 

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW
Magiczne 
słowa
Okres jesienny oprócz swoich złotych,
słonecznych dni obfituje równie często
w deszczową, zimną pogodę. /…/
Ta nieprzyjazna aura powoduje, że po
ciężkim dniu pracy wieczory chętniej
spędzamy w domu, w gronie rodzinnym.
Kiedy zbliża się dzień Świętego Mikołaja
zaczynamy przypominać naszym pociechom
o „brodatym dziadku w czerwonym kubraku
z workiem na plecach” oraz o konieczności
bycia grzecznym, by zasłużyć sobie na jego

wizytę. Dzieci na tę
wiadomość zmieniają
się z rozbrykanych
urwisów w łagodne
baranki. Zaczynają się
rozmowy
o prezentach oraz
oczekiwaniach
w stosunku do
nadchodzących świąt.
/…/ Dla większości
rodziców jest to

okres, kiedy w każdej sytuacji mogą
przywołać dziecko do porządku za użyciem
magicznych słów: „Bo Mikołaj do ciebie 
nie przyjdzie!” 

Lucyna Hendzel, Fiat Services Polska

Woda 
– źródło życia
W zakładzie, w którym pracuję, szukamy
różnych rozwiązań i oszczędności
związanych z ekologią. Takim przykładem
było duże zaangażowanie całego zespołu
magazynu w kwestię dużego zużycia wody.
W celu ustalenia przyczyny musieliśmy udać
się do źródła. Okazało się, że wiele rur jest
skorodowanych, a zaworów nieszczelnych,

co powodowało, że woda pitna, która jest tak
cenna, marnowała się. Po modernizacji
instalacji wodnej i założeniu
przepływomierza, zużycie wody spadło
trzykrotnie. Jesteśmy z tego dumni,
a upamiętnieniem naszego sukcesu jest
baner znajdujący się na przepompowni oleju
wykonany według naszego pomysłu. 

Wanda Odrzywolska-Waleczek, 
FPT Poland

Wspomnienie 
o Ryszardzie
Welterze
W sierpniu br. zmarł Ryszard Welter,
w latach 1982-92 dyrektor generalny FSM.
Moja rodzina znała go od lat, dlatego w jej
imieniu chciałbym poświęcić Jemu kilka
zdań. /.../ Moja mama poznała Ryszarda
Weltera w szkole na Leszczynach w Bielsku-
Białej. Wspomina, że był pasjonatem
motoryzacji, potrafił sam naprawić motor

Sokół, którym przyjeżdżał czasami na
zajęcia. /…/ Natomiast mój wujek, Alfred
Skiba, przyjaźnił się z Welterem, bo mieszkali
w tej samej dzielnicy na Leszczynach i byli
harcerzami (na fot. R. Welter podkreślony
czarną linią), więc spotykali się na zbiórkach.
Ponownie ich drogi zeszły się w zakładzie:
Welter odbywał tu praktykę, a wujek
pracował przy produkcji silnika do
samochodu Syrena. Później, będąc już
dyrektorem FSM, zawsze starał się
znaleźć chwilę dla przyjaciół z podwórka,
by porozmawiać i powspominać lata
młodości. Tak ze smutkiem i rozrzewnieniem
przekazał wspomnienia o nim wujek Alfred.

Antoni Hendzel, FPT Poland



ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (22) 6074350, Fax (22) 6074352 
Prezes Zarządu: Alfredo Altavilla

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132100, Fax (33) 8132036 
Prezes Zarządu: Luigi Galante

ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów
Tel. (33) 8538200, Fax (33) 8532964
Wiceprezes Zarządu: Marek Kanafek

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960340
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132199, Fax (33) 8132955
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (32) 6036107, Fax (32) 6030108

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3681200, Fax (32) 2930839
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

ul. Jedności 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3681200, Fax (32) 2930839
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

ul. Turyńska 100, 43-100 Tychy
Tel. (32) 2179404, Fax (32) 2179440
Dyrektor, Wiceprezes: Roberto Rossi

ul. Węglowa 72, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132182, Fax (33) 8134108
Wiceprezes Zarządu: Luc Nauwynck

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Członek Zarządu: Tomasz Trombala

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Wiceprezes Zarządu: Luc Nauwynck 

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132485, Fax: (33) 813 5333
Prezes Zarządu: Filippo Ricciarelli 

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132452, Fax (33) 8132451
Prezes Zarządu: Emanuele Lorenzin

reprezentacja i koordynacja 
działalności Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów żeliwnych 
dla przemysłu samochodowego

produkcja części samochodowych 
– oświetlenie i układy wydechowe

produkcja części samochodowych 
– zawieszenia

handel częściami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– systemy zasilania paliwem, zbiorniki

produkcja i obsługa urządzeń 
dla przemysłu samochodowego

administracja księgowa, 
personalna i płace

zakupy ma te   ria łów pośrednich 
i bezpo śred nich do produkcji 
samochodów

usługi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpożarowa oraz transport

produkcja silników do samochodów

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132660, Fax: (33) 813 5444
Prezes Zarządu: Jan Maślorz

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
Tel. (24) 2679600, Fax (24) 2679605
Dyrektor Zakładu: Werner Ballieu

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 5784300, Fax (22) 5784318
Dyrektor Generalny: Massimiliano Perri

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzedaż samochodów 
dostawczych i ciężarowych

stan na 15 listopada 2013 r.

Spółki joint venture

Spółki CNH Industrial

Spółki koncernu Fiat

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074990, Fax (22) 6074879
Prezes Zarządu: Grażyna Portas

usługi bankowe

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074800, Fax (22) 6074982
Prezes Zarządu: Giovanni Polimeni

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

   1. Fiat Polska Sp. z o.o. 
      

   2. Fiat Auto Poland SA
        

   3. Teksid Iron Poland Sp. z o.o.
        

   4. Magneti Marelli Poland Sp. z o.o. 
        

   5. Magneti Marelli Suspension 
        Systems Bielsko Sp. z o.o.

   6. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

   7.  Plastic Components and Modules Poland SA
      

   8.  Plastic Components Fuel 
        Systems Poland Sp. z o.o.

   9.  Comau Poland Sp. z o.o. 
        

 10.  Fiat Services Polska Sp. z o.o. 
        

11. Fiat Group Purchasing Poland Sp. z o.o.
        

12.  Sadi Polska – Agencja Celna Sp. z o.o.
      

13.  Sirio Polska Sp. z o.o.
        

 14.  Fiat Powertrain Technologies Poland 
        Sp. z o.o. 

 15.  Gestin Polska Sp. z o.o. 

   1.  Fiat Bank Polska SA 
        

   2.  FGA Leasing Polska Sp. z o.o.

   1.  CNH Polska Sp. z o.o.
        

   2. Iveco Poland Sp. z o.o.
        

        




	03-05 Spis i zoom
	06-09 Wyniki
	10-13
	14-17 Ghibli Maserati
	18-23 Fabryka Alfa 4C
	24-27 Lakiernia
	28-29 FPT Lean Production
	30-32 CNH
	33
	34-37 Teksid Iron
	38-39
	40-42
	43-45
	46-50
	51-55
	56-57 Nowosci
	58-59 Ksiazki
	60-61
	62-65 Cennik
	66
	OKLADKA FWN 106

