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FIRMA
NAGRODY WCM

Polski finał World
Rozdano nagrody w piątej
edycji WCM Awards.
Pierwszy złoty medal
w historii zdobył
Fiat Powertrain Technologies
Poland, dlatego gala rozdania
nagród odbyła się w Polsce,
w Krakowie.
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en wieczór należał do nich
– ponad dwudziestoosobowej grupy pracowników
reprezentujących spółkę Fiat
Powertrain Technologies Poland
z Bielska-Białej, na czele z dyrektorem zakładu Emanuele Lorenzinem. Dla nich gala rozdania
nagród World Class Manufacturing, zorganizowana 30 listopada w pięknie odrestaurowanej
Starej Zajezdni na krakowskim
Kazimierzu, była przeżyciem
szczególnym. Ukoronowaniem
ponad sześcioletniej pracy mającej na celu poprawę efektywności i jakości procesów oraz
zarządzanie produkcją zgodnie

T

Class Manufacturing
z najlepszymi standardami światowymi w zakresie bezpieczeństwa, jakości, ekologii, utrzymania ruchu i logistyki.
O wynikach tej pracy i ogromnym zaangażowaniu kierownictwa oraz załogi bielskiej spółki
w stosowaniu metod i standardów WCM mówił w swoim wystąpieniu Stefan Ketter. Dyrektor
ds. produkcji Fiat S.p.A. pogratulował firmie FPT Poland, która
jako pierwsza w Grupie zdobyła
poziom Gold Level, a także
wszystkim nagrodzonym tego
dnia zakładom. Dużo uwagi poświęcił również osiągnięciom, jakie koncern zyskał dzięki konse-

WCM to proces,
który nigdy się
nie kończy
i ciągle stanowi
nowe wyzwanie
kwencji we wdrażaniu programu
Word Class Manufacturing.
Gratulacje nagrodzonym zakładom złożyli także obecni na ceremonii Mark Higson – prezes
WCM Association, profesor
Hajime Yamashina – honorowy

prezes stowarzyszenia, oraz Luciano Massone, odpowiedzialny
za WCM z ramienia Fiat Group
Automobiles na region EMEA
(Europa, Bliski Wschód i Afryka).
Massone krótko ocenił poziom
zaawansowania i upowszechnienia metodologii, stosowanej
obecnie w 106 zakładach Grupy Fiat S.p.A oraz w 54 Fiata Industrial. Wspomniał ponadto
o wynikach uzyskanych dzięki
jej wprowadzeniu, a także
o rozwoju oraz ukierunkowaniu
WCM na inne procesy.
W ceremonii rozdania nagród
udział wzięło 350 osób, reprezentujących firmy produkcyjne

Zdobywcą
pierwszego
w historii
złotego medalu
WCM została
spółka
Fiat Powertrain
Technologies
Poland
z Bielska-Białej
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CZTERY PYTANIA DO EMANUELE LORENZINA

„Moja drużyna
wygrała złoto”

Co Panu dało to doświadczenie?
Ze stricte osobistego punktu widzenia praca z tak
zmotywowanymi ludźmi bardzo mnie wzbogaciła. Jeśli
natomiast chodzi o aspekt zawodowy, miałem okazję
przeżyć wielkie wyzwanie. Jako menedżer musiałem
dotrzeć do sedna problemów, by je zgłębić
i wyeliminować. Każdy z dziesięciu filarów, na których
bazuje metodologia, został dogłębnie poznany
i szeroko zastosowany. W żaden inny sposób nie
mógłbym poznać tak dobrze fabryki i jej fizjologii.
W czym tkwi sekret?
W przygotowanej i zmotywowanej drużynie,
która wierzy w środki, jakimi dysponuje. Tutaj
pracują ludzie, którzy konsekwentnie stosują
wymagane procedury. I mają również
twórcze podejście: średnia pomysłów
przekracza 30 na pracownika.
Dlaczego wszyscy podchodzą do
WCM-u z tak dużym poświęceniem?
Ponieważ jest to obecnie najbardziej
zaawansowana metoda pracy w zakresie
ciągłej poprawy. Umożliwia lepszą
produkcję, przy bardziej konkurencyjnych kosztach,
i bazuje na pełnym zaangażowaniu wszystkich osób.
Dlatego ma również pozytywny wpływ na warunki
pracy i satysfakcję pracowników na każdym poziomie.
Wyniki można również w jakiś sposób mierzyć?
Podstawą wszystkiego jest ocena korzyści.
Dzięki WCM-owi obniżyliśmy jednostkowy
koszt produkcji silników diesla o 30%. Ale są również
inne istotne wskaźniki: np. mamy już 1825 dni
bez żadnego wypadku.

Powyżej:
Stefan Ketter.
Obok: grupa
pracowników
reprezentujących
bielski zakład.
Dla nich to był
niezapomniany
wieczór
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należące do World
Class Manufacturing Association.
Od 2006 roku w
programie zaangażowane są niemal
wszystkie zakłady
produkcyjne Fiata,
a 43 z nich uzyskało
przynajmniej jedno
wyróżnienie, co dowodzi, że działalność
przemysłowa Grupy Fiat poddawana jest stałemu procesowi
doskonalenia i podwyższania
poziomu konkurencyjności.
Nagrody World Class Manufacturing przyznawane są tym zakładom produkcyjnym, które
spełniły wymogi określone
w metodologii. Uzyskanie naj-

wyższego poziomu World Class
Level poprzedzone jest procesem złożonym z trzech etapów
pośrednich – poziomu Brązowego, Srebrnego oraz Złotego.
Podczas gali wyróżniono łącznie
24 firmy, które są członkami
World Class Manufacturing Association i które nie ustają w dążeniu do doskonałości, dzięki
czemu uzyskały w 2012 roku
liczbę punktów predysponujących je do uzyskania medalu na
jednym z trzech wymienionych
poziomów.
Fiat Powertrain Technologies
Poland, produkujący nowoczesne silniki dwucylindrowe 0.9
TwinAir oraz diesle 1.3 Multijet,
jako pierwszy zakład spośród
wszystkich spółek Grupy Fiat
i Chrysler, a także spośród pozostałych firm stosujących metodologię WCM, zdobył najcenniejszy – złoty medal Gold
Awards. Dyrektor spółki Emanuele Lorenzin, odbierając Gold
Level, dziękował całej załodze
spółki, której praca i determinacja pozwoliły uzyskać tę nagrodę. Powiedział: „Doskonałe wyniki, jakie udało się osiągnąć
w stosowaniu metodologii
WCM, zawdzięczamy ludziom
i ich zaangażowaniu w osiąganie
celów. To dzięki nim, ich determinacji w przezwyciężaniu problemów i skupianiu się na prio-

rytetach, możliwe było zdobycie
złotego medalu WCM. Być najlepszym to zaszczyt, ale jednocześnie odpowiedzialność i zarazem mobilizacja do tego, by
ten poziom utrzymać”.
Poza bielską fabryką Fiat Powertrain Technologies Poland,
nagrody na poziomie Silver
Award odebrali przedstawiciele

Goście
przyglądali się
rozwiązaniom
w FPT Poland,
które miały
wpływ na
punktację WCM

zakładu Fiat Group Automobiles
w Pomigliano d'Arco we Włoszech oraz madryckiej fabryki
Iveco. Brązowy medal przypadł
w udziale trzem zakładom Magneti Marelli z Bari, Venarii i Jihlavy, fabryce Fiat Powertrain
w Termoli, trzem zakładom
Chryslera z Dundee, Windsor
i Toledo, sześciu zakładom należącym do grupy Fiat Industrial
(czterem CNH i dwóm FPT) oraz
ośmiu centrom pocztowym angielskiej Royal Mail.

Wizyta w bielskim zakładzie
Uczestnicy ceremonii wręczania nagród WCM przed galą
odwiedzili zakład Fiat Powertrain Technologies Poland
w Bielsku-Białej. Około trzystu gości z całego niemal świata
na własne oczy przekonało się, jak wygląda w praktyce
i czym się charakteryzuje złoty poziom WCM. Przyznawali,
że są pod wrażeniem tego,
co zobaczyli. Menedżer z brytyjskiej
firmy pocztowej Royal Mail Louise
McAllister przede wszystkim zwróciła
uwagę na znakomite rozwiązania
logistyczne przy zaopatrywaniu linii
produkcyjnej, a całą wizytę określiła
jako niezwykle inspirującą.
Wśród gości był dyrektor Fiata Auto
Poland Antoni Greń, któremu
osiągnięcie złotego poziomu WCM
przez bielski zakład sprawiło radość, gdyż to w nim zaczynał
karierę i pracował przez 25 lat. „To wydarzenie podsumowuje
kolejny etap rozwoju. Fiat Auto Poland podąża w tym
kierunku od lat i w przyszłym roku również wystartuje
do złota” – podkreśla.

Dumy z osiągnięcia nie kryją
pracownicy FPT. „To złoto jest
zwieńczeniem wieloletnich wysiłków
załogi. Nie przyszło nam ono łatwo.
Musieliśmy zmienić mentalność załogi
oraz dostawców. Dziś możemy jednak
czuć satysfakcję i dumę, tym bardziej
że wiąże się to z coraz wyższą jakością
naszego wyrobu” – uważa pracownik
kontroli jakości Janusz Ligus.
Goście obejrzeli między innymi fragment linii SDE,
zmodernizowany według filozofii WCM,
dzięki czemu praca stała się mniej
męcząca dla ludzi i bardziej efektywna
– radykalnie zmalała ilość pracy bez
wartości dodanej. Technik linii Long
Block 2 Zdzisław Kocaj podkreśla,
że możliwość zaprezentowania
zastosowanych tu rozwiązań delegacjom
z zakładów Fiata i innych firm,
to prawdziwy zaszczyt.
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FIRMA
STRATEGIE

Fiat Industrial i CNH Global
łączą działalność

Podpisano porozumienie w sprawie fuzji.
Powstanie Grupa, która zyska pozycję
konkurencyjną na poziomie światowym.
Oto jak wygląda nowa organizacja.
iat Industrial iCNH Glo bal
podpisały końcowe porozumienie dotyczące integracji
działalności. Namo cy tego sojuszu
postanowiono powołać nową spółkę Fiata Industrial iCNH ona zwie
NewCo, która podlegać będzie
prawu niderlandzkiemu.
Nowa organizacja, która umożliwi
zwiększenie integracji operacyjnej
pomiędzy Fiatem Industrial iCNH,
przewiduje utworzenie Rady Wykonawczej Grupy
(Group Executive Council) oraz czterech stanowisk
regionalnych dyrektorów operacyjnych (Regional
Chief Operating Officer) ijed nego dyrektora finansowego (Chief Financial Officer). Wszyscy wymienieni
będą podlegać dyrektorowi operacyjnemu Grupy
(Group Chief Operating Officer). Stanowisko dyrektora operacyjnego współ ce Fiat Industrial S. p. A. objął Richard Tobin, który pozostanie jednak nadal CEO
i prezesem CNH Global N. V.
Rada Wykonawcza Grupy to najwyższy, poza rządzie,
organ decyzyjny wFiat In dustrial. Doje go zadań będzie należał również nadzór nadre zultatami opera-

F
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cyjnymi działalności, strategicznymi
decyzjami iin westycjami Grupy,
a także nadalo kacją kapitału oraz
rozpowszechnianiem najlepszych
praktyk oraz nadroz wojem kluczowych zasobów ludzkich.
Radę Wykonawczą Grupy podzielono naczte ry główne obszary.
Pierwszy znich skła da się zRe gionalnych Grup Operacyjnych odpowiadających zapro dukcję isprzedaż maszyn rolniczych, maszyn budowlanych ipojazdów użytkowych, doktó rych dodano działalność
Powertrainu wza kresie silników iskrzyń bie gów (FPT
Industrial). Zakaż dą ztych dzia łalności odpowiedzialność ponosi dyrektor operacyjny (COO), który będzie kierować strukturą zapo średnictwem regionalnego zespołu zarządzającego. Każdy zdy rektorów
operacyjnych odpowiada zawy niki ekonomiczne,
zarządzanie zasobami idzia łalność produkcyjną oraz
handlową we własnym obszarze. Dyrektorami operacyjnymi, których mianowano doRa dy Wykonawczej Grupy, są: naob szar NAFTA (USA, Kanada, Meksyk) –Ri chard Tobin, naEu ropę, Afrykę iBli ski

Wschód – Andreas Klauser, na Amerykę Łacińską
– Marco Mazzù, na obszar APAC (Azja oraz Pacyfik) – Franco Fusignani. Obszar Powertrain natomiast
powierzono Giovanniemu Bartoliemu.
Drugi segment stanowi przykład ukierunkowania
Grupy na jej marki. Każda z marek globalnych jest
reprezentowana w Radzie Wykonawczej Grupy. Każdy z szefów będzie dbał o poprawę i rozwój podległego portfela produktów marki i wspieranie COO
we wdrażaniu odpowiednich strategii handlowych
i marketingowych dla każdego z regionów operacyjnych. Za marki obecne w Radzie Wykonawczej
Grupy odpowiadają: Andreas Klauser (Case IH),
Franco Fusignani (New Holland Agriculture), Mario
Gasparri (Case Construction i New Holland Construction), Andreas Klauser (Iveco, ad interim) i Dino Maggioni (Parts and Service).
Trzeci segment składa się z menedżerów, którzy
– działając w czterech wspomnianych regionach – będą kierować procesami przemysłowymi, optymalizując decyzje dotyczące alokacji kapitału, jakie Grupa
będzie podejmować w najbliższych latach. Dyrektorem technicznym został Dario Ivaldi, dyrektorem produkcji – Derek Neilson, dyrektorem ds. jakości
– Brad Crews, a ds. zakupów – Osias Galantine.
Czwarty segment stanowią funkcje korporacyjne, które obejmą: financial services – stanowisko do przydzielenia; rozwój działalności – Alessandro Nasi, dyrektor finansowy – Pablo Di Si, dyrektor ds. zasobów
ludzkich – Linda Knoll.
„Nowa struktura stanowi ważny etap w integracji Fiata Industrial i CNH – powiedział Sergio Marchionne,
prezes Fiata Industrial i CNH. – Nowo powołane stanowiska to rezultat intensywnego procesu oceny
kompetencji technicznych i przywódczych Richarda
Tobina i pozostałych osób, które powołano do Rady Wykonawczej Grupy. Jesteśmy przekonani, że ta
grupa liderów, odzwierciedlająca międzynarodowy
charakter naszych sektorów, zdoła uczynić z Fiata Industrial wielonarodową Grupę, która będzie w stanie konkurować z najsilniejszymi na świecie graczami rynku dóbr kapitałowych”.

TOBIN: „ROZWINĄĆ
NASZ
POTENCJAŁ”
Poniżej publikujemy list, który Richard
Tobin, dyrektor operacyjny Grupy Fiat
Industrial przesłał do pracowników firmy.
„Szanowni Koledzy, w związku
z najnowszymi informacjami, chciałbym skorzystać z okazji
i przedstawić powody zmian, jakie wprowadzamy w organizacji
Fiata Industrial. Kluczowym założeniem integracji struktury
zarządzającej trzema segmentami – CNH, Iveco i FPT Industrial
– jest rozwój potencjału, jaki wiąże się z działalnością na rynkach
globalnych pod szyldem jednej wielkiej firmy. Aby zyskać jak
najwięcej z tej operacji, zmieniliśmy organizację dzieląc ją na
poszczególne regiony. Zmiana o takim zasięgu implikuje
modyfikację struktury zarządzającej tak, aby procesy decyzyjne
w ramach tak wielokulturowego środowiska pracowniczego były
bardziej przejrzyste i bezpośrednie. Dzięki tej nowej strukturze
będziemy w stanie przybliżyć management pracownikom i klientom,
ograniczając poziomy hierarchiczne i upraszczając codzienne
czynności operacyjne. To wzmocni naszą umiejętność zarządzania
działalnością Grupy, tak aby poprawić jej ogólne wyniki.
W nowej organizacji mamy czterech regionalnych dyrektorów
operacyjnych, którzy będą odpowiedzialni za działalność
produkcyjną i handlową w sektorach maszyn rolniczych
i budowlanych oraz pojazdów użytkowych; zaś działalność związana
z silnikami i skrzyniami biegów będzie zarządzana przez jednego
wyznaczonego dyrektora operacyjnego. Brand liderzy będą się
zajmować rozwojem portfela marek i strategii marketingowych,
natomiast zadaniem liderów procesu przemysłowego będzie
zapewnianie spójności i dyscypliny w zakresie naszych kluczowych
procesów. Wreszcie, liderzy funkcji korporacyjnych będą zapewniać
organizacji wszelkie wymagane wsparcie, w celu zagwarantowania
spójności operacyjnej różnych regionów i różnych segmentów
działalności. Będą oni spotykać się na zebraniach okresowych
i współpracować w ramach Rady Wykonawczej Grupy (GEC),
nowego i najwyższego organu decyzyjnego naszej firmy.
Integracja wymaga naszego wielkiego zaangażowania, ale trzeba
będzie czasu na dopracowanie licznych aspektów, których dotyczy
ta zmiana. Przede wszystkim chcę, abyście wiedzieli, że każdy
z Was, z własnym wyjątkowym bagażem umiejętności
i doświadczeń, stanie się częścią jednej wielkiej rodziny i wniesie
ważny wkład w sukces naszej nowej organizacji. Niezależnie
od tego, z której firmy się wywodzimy – CNH, Iveco czy FPT
Industrial – możemy być dumni z faktu, że razem tworzymy jedną
z najsolidniejszych na świecie działalności przemysłowych. Liczę
na Was i wierzę, że dokończymy to, co rozpoczęliśmy dwa lata temu
wraz z procesem podziału, i że dzięki temu procesowi
przekształcimy naszą firmę, która stanie się globalnym punktem
odniesienia dla całego sektora, w którym działamy. Dziękuję
za wsparcie i Wasz wkład”.
Richard Tobin
Fiat Industrial Group COO
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Jeep

Napędzany 468-konnym silnikiem Hemi model
Grand Cherokee SRT8 to najszybszy
wyprodukowany do tej pory Jeep.
Stały napęd 4x4 oraz potężna moc zapewniają
doskonałe osiągi, ale i najwyższe bezpieczeństwo.

TYLKO DLA EUROPY
Nową wersję wyposażenia flagowego modelu Jeep Grand Cherokee,
przeznaczonego wyłącznie dla klientów w Europie, nazwano S Limited. Ta
seria limitowana wyróżnia się bardziej smukłym profilem, dzięki tylnemu
spojlerowi, podłużnym listwom dachowym, a także takim na przykład
detalom, jak polakierowany na czarno grill z chromowanymi wstawkami
z siatki lub 20-calowe obręcze z błyszczącymi czarnymi ramionami. We
wnętrzu zamontowano dobrze trzymające siedzenia obite skórą Nappa
z zamszowymi wstawkami przeciwpoślizgowymi. Desce rozdzielczej
i panelom w drzwiach uroku dodają akcenty z włókna węglowego.
Silnik modelu Grand Cherokee S Limited to trzylitrowy V6, generujący
moc 241 KM i maksymalny moment obrotowy na poziomie 550 Nm.

tóż nie doceni najnowszej odmiany nowego
modelu Jeep Grand Cherokee SRT, pierwszego tak szybkiego samochodu terenowego tej amerykańskiej, legendarnej marki. SRT to
skrót od „Street Racing Technology”, czyli logo, którym znakowane są wersje wyścigowe i modele ultra sportowe Grupy Chrysler: od najbardziej podrasowanej wersji coupé Dodge’a Challengera
po legendarnego Vipera.
Pod „maską” modelu Grand Cherokee SRT kryje
się potężny silnik Hemi V8 o pojemności 6,4 litra,
który potrafi wykrzesać z siebie 468 koni mocy i gigantyczny wręcz moment obrotowy 624 Nm.
Oczywiście jego osiągi godne są prawdziwego supersamochodu: prędkość maksymalna wynosi 257 km/h, a przyspieszenie od zera do setki zajmuje mu zaledwie 5 sekund. Takie wyjątkowe charakterystyki modelu przyprawią z pewnością o rumieniec niejedną znaną markę produkującą samochody sportowe.
Aby zyskać dynamikę godną tak mocnego silnika,
projektanci musieli popracować także nad wzmocnieniem konstrukcji całego samochodu. Zastosowano, między innymi, nowy – obniżony o jeden cal
(2,54 cm) – układ zawieszeń, z amortyzatorami
o kontroli aktywnej, przeprojektowane sterowanie
układem Selec-Trac oraz inne hamulce – High Performance marki Brembo.

K

4x4 NA WYPRAWĘ W GÓRY
Pojawiła się nowa, produkowana w ograniczonym „nakładzie”, specjalna edycja
najsłynniejszej terenówki na świecie. Jeep Wrangler Mountain, wyróżnia się
takimi detalami, jak aluminiowe 17” obręcze, ekskluzywne wyposażenie oraz
siedzenia z tkaniny z logo Mountain. Pod „maską” znajduje się czterocylindrowy
turbodiesel o pojemności 2,8 litra i mocy 200 KM, który współpracuje
z pięciobiegowym automatem. Poczucie bezpieczeństwa użytkownikom
zapewni napęd 4x4 typu part time i reduktor. Most przedni to Dana 30, z tyłu zaś
występuje Dana 44. Poza kolorami Dozer (pomarańczowy) i Black Forest
(zielony), Wrangler oferowany jest w nowym odcieniu zieleni Gecko (na zdjęciu).
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Rezultatem tej pracy jest niezwykle zwinny samochód, który sprawi prawdziwą przyjemność jazdy
kierującemu i sprawdzi się w każdej sytuacji,
głównie w gąszczu wielkich miast. Bo choć Grand
Cherokee SRT, osiągami dorównujący niejednemu
GT, jest ukłonem w kierunku entuzjastów sportu samochodowego chcących wyróżnić się nawet na torach wyścigowych, nie można zapominać, że model ten to wciąż prawdziwy Jeep. A to oznacza, że
dzięki zastosowanemu w nim stałemu napędowi
o kontroli elektronicznej i sterowanemu elektronicznie tylnemu mechanizmowi różnicowemu o ograniczonym poślizgu, dobrze poradzi sobie także w
warunkach niskiej trakcji.

JEEP WRANGLER MOAB
Ten indywidualizowany fabrycznie model Wranglera inspirowany jest atmosferą
regionu Moab w stanie Utah, gdzie organizowane są rozliczne imprezy pełne
przygód off-roadowych. Słynny champion 4x4 marki Jeep nabrał teraz jeszcze
bardziej agresywnego i efektownego wyglądu, między innymi dzięki
przyciągającemu wzrok nowemu kolorowi nadwozia Rock Lobster.

WSPÓŁPRACA DWÓCH IKON

JEEP i JUVE

Zarówno Jeep, jak i Juventus, należą do grona
prawdziwych ikon w swoich dziedzinach, które swą
historię zbudowały na autentyczności, pasji oraz
umiejętności stawiania czoła i pokonywania wyzwań.
Fakt ten wpłyną zapewne na podpisanie porozumienia
pomiędzy Fiat SpA i Juventus Football Club, które zakłada
sponsorowanie przez markę Jeep strojów piłkarskich
drużyny Juventusu od bieżącego sezonu aż po rok 2015.
Pierwszą część tego sezonu obie marki mogą uznać za
udaną. Liczne wspólne inicjatywy promocyjne wzbudziły
spore zainteresowanie, między innymi dzięki sukcesom
Juventusu w piłkarskich rozgrywkach. Juventus
prowadzi w Mistrzostwach Włoch i zakwalifikował się do
1/8 finału Ligi Mistrzów kosztem obecnych
mistrzów Europy, londyńskiej
drużyny Chelsea.

Jeep cieszy się dzisiaj sławą marki globalnej, której pojazdy sprzedawane są w ponad 120 krajach
całego świata. Od ukazania się pierwszego modelu w 1941 roku, produkcja i sprzedaż samochodów
marki Jeep przekroczyła 15 milionów egzemplarzy.
Jako marka charakteryzująca się niezwykłą osobowością, Jeep potrafił zawsze oferować produkty innowacyjne, które wyznaczały wzorce dla całej kategorii pojazdów.
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JEEP WRANGLER
BLACK EDITION
Nowa odmiana nazywa się Black Edition. Unikalna stylizacja pojazdu
obejmuje dach typu hardtop w kolorze nadwozia połączony z jego czarnymi
elementami i czerwono-czarną kolorystyką wnętrza. Do elementów
stylistyki modelu należą też lakierowane na czarno boczne stopnie
progowe, efektowna grafika Black Decal na pokrywie komory silnika,
pięcioramienne, aluminiowe, 18-calowe obręcze kół w matowanej czerni ze
srebrzystymi „beadlockami” oraz czarna pokrywa wlewu paliwa z katalogu
akcesoriów Mopar®. Model napędzany jest 2,8-litrowym turbodieslem
o mocy 200 KM przy 3600 obr/min i momencie obrotowym 460 Nm przy
1600-2000 obr/min w parze z pięciostopniową przekładnią automatyczną.
Alternatywnie oferowany jest także silnik benzynowy V-6 Pentastar
o pojemności 3,6 litra rozwijający moc 284 KM i moment 347 Nm
współpracujący z automatyczną skrzynią pięciobiegową.

FIRMA
BADANIA

Technologia
Giancarlo
Riolfo
zdjęcia
Alessandro
Lercara

was uratuje

Auta są coraz bardziej bezpieczne, o czym
świadczą liczby. Mimo bardziej natężonego
ruchu na drogach w minionym dziesięcioleciu
liczba ofiar wypadków zmalała o połowę.
To zasługa m.in. postępu w projektowaniu
pojazdów, poduszek powietrznych i systemów
kontroli elektronicznej. Ale to nie wystarczy,
dlatego badania Fiata skupiają się na
innowacyjnych rozwiązaniach, które
skutecznie ochronią podróżujących.
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Z prawej strony:
Giorgio
Cornacchia,
odpowiadający
w FGA
za Badania
i Rozwój
w zakresie
podwozia oraz
próby
stanowiskowe
DST. Urządzenie
to oddziałuje
na układ
kierowniczy, aby
poprawić
trajektorię
pojazdu.
Na poprzedniej
stronie:
manekiny
stosowane
w testach
zderzeniowych
(warte 250
tysięcy euro
każdy,
400 tysięcy
w przypadku
ostatniej ich
generacji), które
wiernie
odtwarzają
zachowanie
ludzkiego ciała,
i które
wyposażono aż
w 35 różnych
czujników.
Przed każdym
testem są one
precyzyjnie
kalibrowane.
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K

iedy wydarzył się pierwszy
wypadek pojazdu silnikowe go? Miał miej sce po nad dwa wieki temu, w 1771 roku. Żadnych rannych, tylko zniszczony mur. Nicolas-Joseph Cugnot był Francuzem z głową pełną pomysłów. Prawdziwe „złote
dziecko” wieku rozumu. Zafascynowany silnikiem parowym wpadł
na pomysł, by skonstruować pojazd samobieżny. Jego wóz, którego reprodukcję można podziwiać w Muzeum Samochodów
w Turynie, był genialny, choć niepozbawiony wad. Ważył dwie i pół
tony i mógł poruszać się z prędkością ośmiu kilometrów na godzinę. Ciężki kocioł umieszczony
był na osi skrętnej, którą sterował zbyt mały drążek. Taką „kierownicą” nie byłby w stanie skręcić nawet Herkules, ale Cu gnot
„wpadł na to” dopiero, gdy jego
wynalazek, po rozpędzeniu się,
uderzył prosto w mur. Zdarzenie
to uświadomiło mu także, że jego pojazd powinien być wyposażony w jakieś urządzenie hamujące. W przeciwnym razie kolejny samochód znowu skończy na
ścianie.Ta historia może posłużyć
jako wprowadzenie do dużo poważniejszego tematu, jakim jest
bezpieczeństwo na drodze.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat
w Europie liczba ofiar wypadków
zmalała o niemal 40 procent. Jest
to imponujący wynik, który uzyskano dzięki uwrażliwieniu kierowców, ograniczeniu nieprawidłowych zachowań i – w dużej
mierze – postępowi technicznemu. Samochody są co raz bardziej bezpieczne: oprócz pasów
bezpieczeństwa oferowane są
napinacze i poduszki powietrzne, któ rych jest co raz wię cej,
i którym przypisuje się coraz większe znaczenie. Później wymyślono ABS – elektroniczny system
uniemożliwiający zablokowanie
kół podczas hamowania, pozwalający uniknąć utraty kontroli nad
pojazdem i skracający drogę hamowania – od jakiegoś czasu jest

już obowiązkowy i dostępny niemal we wszystkich samochodach.
Coraz bardziej powszechne są
także urządzenia do kontroli dynamicznej pojazdu, które nazywane są ESP (Elec tronic Stability Program) lub ESC (Elec tronic
Stability Control). To „aniołowie
stróżowie”, którzy wcześniej niż
my oceniają, że za moment może dojść do niebezpiecznej sytuacji i w czasie tysięcznych sekundy interweniują, aby umoż liwić
nam zachowanie kontroli nad pojazdem. Ich działanie okazało się
na tyle skuteczne, iż w Europie
postanowiono wprowadzić je jako obowiązkowe w nowo produkowanych samochodach.
Ale to le d wie pierw szy krok.
W 2011 roku Komisja Europejska wyznaczyła nowy cel: zmniejszyć do 2020 roku o połowę liczbę ofiar wypadków samochodowych. Wysiłek ten muszą podjąć
głównie producenci samochodowi. Wśród nich również Fiat.

BEZPIECZEŃSTWO
DLA WSZYSTKICH

„Słowem kluczem jest in tegracja”, mówi Giorgio Cornacchia,
odpowiedzialny w FGA za Badania i Rozwój w zakresie podwozi i dynamiki pojazdu. „Jeszcze
nie tak daw no samochody dysponowały systemami elektronicznymi, które były wzajemnie od siebie nieza leż ne, dzi siaj musi my
produkować samochód z jednym
tylko układem sterowania, zdol-

nym wy ko rzy stać ca ły sze reg
czujników i siłowników do wykonywania większej liczby funkcji.
Kontrola dynamiczna, na przykład, wykorzystuje te same czujniki co układ ABS do hamowania jednym lub więcej z czterech
kół, tak aby ustabilizować samochód. To samo czynią systemy
kontroli trakcji, które – hamując
ślizgającym się kołem – pozwalają na przeniesienie momentu napędowego na koło o lepszej przyczep no ści”. Obec nie wszy scy
producenci wprowadzili już elektroniczne systemy kontroli stabilności, które pod koniec 2011 roku stały się obowiązkowe. Ale Fiat
robi coś ponad to. „My chcemy
udostępnić wszystkim zaawansowany system kontroli dynamicznej”, kontynuuje Cornacchia. „To
jest nasze wyzwanie: tworzyć samochody ma łe i nie dro gie, ale
o takich samych elementach wypo sa żenia jak su persa mochody”. I nie jest to bynajmniej jedy-

nie jakiś slogan: dzisiaj wszystkie
modele FGA ma ją elektroniczną kontrolę stabilności ostatniej
generacji, wzbogaconą oróż ne
funkcje, począwszy odHill Hol dera (który automatycznie steruje ru sza niem nawznie sie niu),
skończywszy naHBA (zwięk szającym siłę hamowania wprzy padku hamowania nagłego). „Najnowsze modele Fiata, czyli nowa
Panda ino wy500L, są praw dziwą awangardą”, mówi Christian
Girar din, szef Ride & Han dling
Performance Center zBa locco.
„Wśród elementów wyposażenia
oferowany jest system DST (Dyna mic Ste ering Torque): urządzenie wprowadzone wraz zAl fami Romeo MiTo iGiu liettą, które oddziałuje naukład kie rowniczy, podpowiadając kierowcy jak
skorygować ruch kierownicą, aby
uniknąć poślizgu”. „Ate raz”, dodaje Sebastiano Campo, odpowiedzialny zasys temy kontroli dynamicznej, „dodo stępnych opcji

dodano system City Brake Control, który hamuje samochodem
w celu uniknięcia zderzenia przy
małej prędkości lub ograniczenia
szkód”.
Ponadto, wod różnieniu odin nych
producentów, FGA nie zadowala
się jedynie nabywaniem oddo stawców gotowych sys temów
kontroli dynamicznej, ale two rzy
je wra mach tzw. co de si gnu.
„Rozwój tych systemów odbywa
się wtrak cie projektowania pojazdu i, dzięki doświadczeniu zdobytemu wza kresie inżynierii iana liz, powstają algorytmy kontroli,
które są unas od powiednio przystosowywane”, objaśniają Marco
Spinelli, szef Analizy Wir tualnej,
i Matteo Parodi, odpowiadający
za funkcje kontroli. Obaj ze swoimi zespołami śledzą rozwój projektu aż dowy generowania oprogramowania docen tralki. „Jest to
obszar, wktó rym Fiat nie boi się
stawać wszran ki znaj lepszymi
na świecie”.

KONIEC ZDERZEŃ!

Test jest im po nu ją cy. Jedzie my 60 kilometrów na godzinę.
Przed maską naszej Giulietty poja wia się sa mo chód sto ją cy
na środku drogi. Instynktownie
chcie li by śmy za ha mo wać, ale
zmuszamy się, by nadal trzymać
nogę tylko nape dale przyspieszenia. Nagle pedał jak gdyby zachęca nas dore zygnacji zdal szego dodawania gazu. Ignorujemy tę in formację, tymczasem
pasy bezpieczeństwa napinają
się, asa mochód hamuje, zatrzymując się metr odprze szkody.
Znajdujemy się nato rze Centrum
Bezpieczeństwa Fiata, wOr bassano, naprzed mieściach Turynu,
a nasza Giulietta to swego rodzaju królik doświadczalny Centrum
Badań Fiata, wyposażony wra dar ibę dący wfa zie rozwoju system collision mitigation. Wmo mencie, wktó rym czujnik dostrzeże przeszkodę, procesor ocenia
jej stopień niebezpieczeństwa.

Nazdjęciach
powyżej iobok
wyposażona
wradar isystem
łagodzenia kolizji
Giulietta będąca
swego rodzaju
„królikiem
doświadczalnym”
CRF-upodczas
testów.
Samochód sam
zwalnia ihamuje,
aby uniknąć
zderzenia
zprzeszkodą,
wtym przypadku
symulującą
stojący
samochód
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Jeśli jest ono wysokie, wówczas
powiadamia kierowcę, agdy ten
nie interweniuje, automatycznie
hamuje samochodem.
„Wersja tego urządzenia reagująca przyni skiej prędkości, zwana City Brake Control, dostępnajest wFia tach Panda i500L”
objaśnia Maurizio Miglietta, project manager Connectivity, Preventive Safety iDri ving Support
w CRF -ie. „Dzię ki niej moż naprzede wszyst kim unik nąć
zde rzeń wru chu miej skim lub
ograniczyć przynajmniej ich konsekwencje. Jako czujnik wykorzystuje tzw. Lidar, czyli coś wro dzaju radaru laserowego, który
działa przypręd kości do30 ki lometrów nago dzinę. To, czym zajmujemy się te raz, to próba wykonania systemu analogicznego,
ale będącego wsta nie pracować
przy znacznie wyższych prędko-

16

ściach. Wymaga to za stosowania innego typu czujnika, optycznego, czyli zka merami lub radarem, albo ewentualnie izjed nym,
i z drugim. Wtym wy zwaniu chodzi oto, aby od naleźć najbardziej
niezawodne rozwiązanie pozrów noważonym koszcie, ponieważ

Komputer
pokładowy będzie
„widział” drogę
dużo wcześniej

uważamy, że technologie zwiększające bezpieczeństwo powinny być dostępne dla wszystkich”.
Rozpowszechnienie systemów
łagodzących skutki kolizji (collision mitigation) zmniejszy wyraźnie liczbę wypadków, aprzede
wszystkim ograniczy skutki zderzenia sa mochodu zoso bami.
Nawet wnaj poważniejszych przypadkach, gdy uniknięcie takiej sytuacji nie będzie możliwe, nastąpi ono przymniej szej prędkości.
Jak uczono nas wszko le, energia kinetycznato po łowa iloczynu masy ciała ikwa dratu pręd-

kości tego ciała. Więc ograniczenie prędkości uderzenia nawet
o zaledwie dziesięć kilometrów
na godzinę już czyni różnicę.

NIEWIDZIALNA RĘKA

Kolizje drogowe są najczęściej
wy ni kiem roz pro szo nej uwa gi.
Często ich powodem jest zmęczenie lub ospałość, która dopada nas po zbyt ob fitym posiłku.
W innych przypadkach wypadki
spowodo wa ne są działaniami,
które bardziej lub mniej świa domie popełniamy prowadząc samochód. Rozmowa przez telefon, pewnie też, ale do tego dochodzi zmiana stacji radiowej lub
wkładanie płyty do odtwarzacza,
ustawianie parametrów klimatyzacji lub wdawanie się w dyskusję ze zbyt rozmownym pasażerem. CRF dlatego od lat angażuje się wraz z Fiatem w badania
nad nowymi rozwiązaniami, aby
użytkowanie telefonu komórkowego poprzez połączenie bezprzewodowe i technologię rozpoznawania głosu było jeszcze bardziej bezpieczne. Chodzi na przykład o umożliwianie odczytywania czy dyk to wa nia SMS -ów.
Z tego samego powodu bada się
uważnie zachowania ludzkie i interakcję z systemami pokładowymi. O tym pisaliśmy w poprzednim numerze FWN.
W CRF-ie są również badane systemy elektroniczne przywołujące

uwagę kierowcy w razie niebezpieczeństwa, a w przypadku niesto sow nej re ak cji – in ter we niujące. System Collision Mitigation jest jed nym z nich. In nym
przykładem jest technologia „Driving Advisor”, bazująca na czujnikach optycznych, które pomagają utrzymać pas ruchu po rozpozna niu go przez wy zna czo ne
li nie: gdy sa mo chód zba cza,
a kierowca nie włączył kierunkowskazu, niewidzialna ręka na kierownicy koryguje trajektorię. Jeśli zmiana kierunku jest ce lowa,
wy star czy ob ró cić kie row ni cą
z większą siłą: system to „zrozumie” i się dostosuje.

SAMOCHÓD W SIECI

Pracownicy nazywają go „elek tronicznym horyzontem”. Aktualne systemy kontroli hamulców,
napędu i trajektorii bazują na czujnikach, które analizują to, co dzieje się z pojazdem, i w milisekundach reagują poprzez skorygowanie jego działania. Inne urządzenia, takie jak City Brake Control lub Dri ving Advisor, potrafią
„patrzeć na zewnątrz”. Ale nową
granicą badań jest rozszerzenie
owego pola widzenia i przysposobienie naszego „anioła stróża”
w umiejętność „zobaczenia” sytuacji potencjalnie niebezpiecznej już z dużej odległości.
Cyfrowa sieć komórkowa i lokalizacja satelitarna GPS zmieniły

życie milionom kierowców. Dzięki zintegrowaniu tych dwóch technologii powstają nowe usługi. Jak
na przykład „eCall”: połączenie
awaryjne aktywujące się automatycznie w razie wypadku, a także pozwalające na wysłanie natychmiastowej pomocy. Za trzy
lata urządzenie to bę dzie obowiązkowe we wszystkich nowych
samochodach. To dopiero początek. Jesteśmy więc w przededniu rewolucji bazującej na ekstremalnej precyzji europejskiego
systemu lokalizacyjnego Galileo
i na ogromnej możliwości transmisji danych przyszłej szerokopasmowej sieci komórkowej.
„To, co pro jek tu je my wspól nie
z innymi producentami samochodowymi, dostawcami i uniwersyte ta mi w ra mach pro jek tów
współfinansowanych przez Ko mi sję Eu ro pej ską, to sys tem,
w którym każdy pojazd dokonuje (w sposób anonimowy) wymiany informacji o własnej pozycji
i prędkości z centrami kontroli ruchu drogowego”, wyjaśnia Luisa
Andreone, project manager w ramach działalności „collaborative
research” CRF-u. To tak jakby samochód „widział” poza horyzont.
A dzięki możliwości określenia
położenia pojazdu z dokładnością do jednego metra, komputer pokładowy może z wyprzedzeniem rozpoznać sytuacje zagrożenia, a wśród nich między inny mi: obiekt sto ją cy na jezd ni
za zakrętem lub samochód jadący pod prąd albo samochód nagle zwalniający (na przykład z powodu pojawienia się mgły), czy
taki, który zamierza nagle wtargnąć na skrzyżowanie. Nasz anioł
stróż będzie mógł „zareagować”
albo powiadomieniem dźwiękowym dla kie rowcy, albo bezpośrednio interweniować poprzez
układ hamulcowy czy kie rowniczy. Science fiction? Ależ skąd!
Dwadzieścia lat te mu Internet,
nawigacja satelitarna czy smartfon też mogły się wydawać takimi wynalazkami!

Laboratorium
Centrum
Badawczego
Fiata.
Na stronie obok:
Maurizio
Miglietta,
project manager
Connectivity,
Preventive Safety
i Driving Support
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DWA CRASH TESTY
DZIENNIE

Zderzenia
ukośne przy
prędkości 64
km/h modelu
Fiat 500L.
Poniżej: zespół
Centrum
Bezpieczeństwa
na
wewnętrznym
torze, gdzie
odbywają się
testy
zderzeniowe
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W Fiacie pierwsze testy zderzeniowe odbyły się ponad pięćdziesiąt lat temu. Wówczas próby odbywały się na pasie lotniska, a samochody były zdalnie sterowane
z helikoptera. Później, w 1976 roku, powstało Centrum Bezpieczeństwa: niezwykły oddział, który za wsze wy róż niał się swym
awangardowym podejściem.
„Po dziś dzień wykonaliśmy niemal 18 tysięcy prób zderzeniowych”, ob ja śnia szef Cen trum
Enrico Becchio. „Aktualnie przeprowadzamy ich około 500 rocznie”. W szyb kich roz ra chun ku
ozna cza to śred nio dwa au ta
zniszczone w ciągu jednego dnia
roboczego. Nowy tor do testów
zde rze nio wych jest „oczkiem
w głowie” Centrum Bezpieczeństwa. Otwarto go dwa lata temu,
a jest on praw dopodobnie najbardziej zaawansowanym tego
typu torem na świecie. Ruchoma
ba rie ra po zwa la na sy mu la cję
zderzeń. Ponadto, szybko działający system automatycznego
rozmieszczania 13 kamer filmowych pozwala na przygotowanie
„planu” w kilka sekund.
Jak mówi Becchio „Jest to urządze nie wy jąt ko we, stwo rzo ne
przez nas. Jego zaletą jest nie tyl-

Enrico Becchio,
szef Centrum
Bezpieczeństwa.
Obok: próba
sprawdzająca
wykalibrowanie
czujników
manekina

ko oszczędność czasu, ale również absolutna precyzja, dzięki
kamerom umieszczonym w danym punkcie. A to jest niezwykle
istotne przy porównywaniu prób,
a tym samym ich zasadności. Poza tym jesteśmy jedynym laborato rium bez pie czeń stwa, któ re
– dzięki kamerze umieszczonej
w przezroczystej podłodze – jest
w sta nie za re je stro wać to, co
dzieje się pod nadwoziem podczas zderzenia bocznego ze słupem”. Zresztą tylko o tych 13 kamerach można by napisać cały
osobny artykuł. Kamery te mogą
nagrać aż 5000 klatek na sekundę. Inną nowinką technologiczną są no we sanie transportowe
– typu elektrycznego – które pozwalają na zderzenie samochodów ze ścianą przy żądanej prędkości. Są umieszczone pod podłogą i mogą „rozwijać” prędkość
stu kilometrów na godzinę.
„Zde rze nia – czo ło we, uko śne
i boczne – z odkształcalną barierą od by wa ją się wy łącz nie
przy prędkości do 64 kilometrów
na godzinę”, objaśnia Becchio.
„To duża prędkość, jeśli wziąć
pod uwa gę ko li zję czo ło wą
dwóch samochodów przy prędkości względnej równej 112 km/h.
Jest to bowiem rodzaj wypadku,
w którym w przeszłości nikt nie
miał by szans na prze ży cie,
a z którego obecnie można wyjść
niemal bez szwanku. Oczywiście,
pod warunkiem że zapięto pasy
bezpieczeństwa”.

Te ostatnie powinny być również
zapinane na miejscach z tyłu samochodu. Prawa fizyki działają
bowiem jednakowo na wszystkich siedzeniach. A w razie wypadku na takie samo ryzyko narażeni są wszyscy pasażerowie.
Należy też pa miętać, że w razie
zderzenia pasażer bez zapiętego
pasa jest wyrzucany do przodu.
Osoby nie zapinające pasów nie
tyle więc ry zykują zapłatę mandatu, ale również mogą zapłacić
własnym życiem. Stanowią ponad to za gro że nie dla kie rowcy lub pa sażera siedzącego na
przednim siedzeniu. „Gwarancja
wyjścia z wypadku bez uszczerbku przy prędkości 64 km/h z deformowalną barierą jest nie zwykle ważna”, dodaje Becchio. „Według statystyk 99 procent wypadków ma miejsce przy mniejszej
prędkości. Nawet na autostradzie
prawie zawsze kierowcy są w stanie zwolnić przed zderzeniem.
Można by podnieść poprzeczkę
jeszcze wyżej, ale trzeba uważać,
aby nie projektować samochodów zbyt dużych i zbyt ciężkich.
Dlatego w projektowaniu zawsze
przy wią zy wa no spo rą uwa gę
do wyboru materiałów. I tak oto,

Obecnie 99%
wypadków
kończy się bez
uszczerbku

po zastosowaniu stali wysokowytrzymałościowych, teraz mamy ultra wysokowytrzymałościowe, a także stal tłoczoną na ciepło i inox. Poza, oczywiście, materiałami plastycznymi i stopami
lekkimi”.
Ob szar, w któ rym po czy nio no
i nadal czyni się ogromny postęp,
dotyczy wysiłków w kierunku projektowania samochodów małych
tak sa mo bez piecz nych jak te
większe. „Począwszy od modelu 500 – mówi Becchio – nasze
samochody z segmentu „A” oferują taki sam sto pień zabezpieczenia jak samochód o 1,6 razu
cięższy. Jesteśmy z tego dumni”.
Z czego wynika ów postęp, jeśli
chodzi o bezpieczeństwo pasywne? Lista jest dłu ga. Pasy bezpieczeństwa posiadają obecnie
podwójny napinacz. Poduszki powietrzne są wyposażeniem seryjnym, a do poduszek czołowych
doszły poduszki boczne i kurtyny powietrzne. Projektowanie pojazdów uległo znacznej poprawie
dzię ki in for ma ty ce. Jak mó wi
Bec chio: „Fiat to awan gar da
wśród producentów samochodów pod względem Komputerowego Wspomagania Analiz Inżynierskich (Computer Aided Engineering): od 2006 roku komputerowo projektujemy bezpieczeństwo pojazdu i wykonujemy
crash te sty w sa mo cho dach,
które wychodzą z linii produkcyjnej. Ich wyniki są zawsze zgodne z przewidywaniami”.
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FIRMA
TEKSID IRON POLAND

Teksid: piece

jak marzenie

Nowoczesna bateria
dwóch pieców indukcyjnych
to najnowsza inwestycja
w skoczowskim Teksid Iron Poland,
która podniosła konkurencyjność odlewni.
Krzysztof
Bielski
zdjęcia
Lucjusz
Cykarski
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yrektor firmy Marek Kanafek (na zdjęciu poniżej)
podkreśla, że wymiana
baterii
pieców indukcyjnych
średniej częstotliwości, która zastąpiła baterię pieca łukowego,
oznacza dla Teksidu same korzyści. „Redukujemy koszty, zwiększamy wydajność i elastyczność,
a klientowi możemy zaoferować
produkty, których dotychczas nie
wykonywaliśmy i to w dodatku
w krótszych seriach. Inwestycja
jest także naszą odpowiedzią na
potrzebę dbałości o środowisko
naturalne: przede wszystkim
zmniejszony o 7 procent został
pobór przez piece energii elektrycznej. Zużywamy też mniej
wody jako chłodziwa i zmniejszyła się emisja hałasu” – mówi.

D

KALENDARZ
Dyrekcja Teksid Iron Poland zabiegała o tę inwestycję od dawna. Przekonywali swoich właścicieli, że każda wydana na ten
cel złotówka zostanie dobrze
zagospodarowana i przyniesie
ogromne korzyści, a cały nakład
zwróci się najdalej w ciągu 3,5
roku. Decyzja o przyznaniu pieniędzy zapadła w lipcu ubiegłe-

go roku. Skoczowska odlewnia
zwróciła się wówczas z zapytaniami ofertowymi do firm, które
mogłyby dostarczyć potrzebne
urządzenia. Na świecie jest
tylko trzech producentów. Na
początku grudnia Teksid podpisał umowę z niemiecką firmą
Otto Junker.
„Prace przy wymianie pieców
zostały rozpoczęte 1 lipca bieżącego roku. Demontaż starych
pieców i związanej z nimi infrastruktury trwał miesiąc. Trzeba
było także wykonać niezbędne
prace budowlane – skorygować
fundamenty i zmodyfikować
stropy. W sierpniu rozpoczął się
montaż nowych pieców, który
trwał do początku października.
Kolejne dwa tygodnie trwała we-

ryfikacja wszystkich połączeń.
16 października uruchomiliśmy
pierwszy piec z baterii, a następnego dnia drugi. Wówczas
uzyskaliśmy pierwszy metal.
Z początkiem grudnia odbył się
końcowy odbiór, który potwierdził zarówno planowaną wydajność, czyli szybkość topienia,
jak i szacowaną wielkość zużycia energii” – mówi Kanafek.
Szef personalny Teksidu Wojciech Rojek dodał, że w październiku niemiecka firma, w ramach zawartego kontraktu,
przeszkoliła ponad 30 pracowników wydziału topialni i utrzymania ruchu (mechanicznego i
elektrycznego) pod kątem obsługi nowych pieców.

Inwestycja
pozwoli
zwiększyć
wydajność
i obniżyć koszty
poczynał kolejny wytop” – dodaje Marek Kanafek.
W nowej technologii do każdego z dwóch pieców indukcyjnych o pojemności 12 ton każdy ładowana jest pierwsza
część wsadu i podawane napięcie. W miarę jak złom się roztapia dodawana jest kolejna jego porcja, aż do pełnego wy-

gawatów. Nowa bateria potrafi
w elastyczny sposób dzielić podawaną moc. To rozwiązanie
pozwala na ciągłe zasilanie linii
w ciekły metal” – dodaje.

ARGUMENTY
NA „TAK”

Poniżej:
Pobieranie
metalu do próby
laboratoryjnej

Przesłanek, które przemawiały
za realizacją tej inwestycji
w Skoczowie, było bardzo wiele. Dyrektor Marek Kanafek
zwraca uwagę na dwie zasadnicze. Po pierwsze przy piecach
indukcyjnych średnich częstotliwości firma nie musi kupować
bardzo kosztownych elektrod
węglowych. Drugim elementem
jest koszt wymurówki: piece łukowe ze względu na sięgającą

BYŁO, JEST
Bateria nowoczesnych pieców
indukcyjnych już funkcjonuje.
Stanęła w miejscu, które zajmowała przed nią bateria pieca łukowego. Różnica jest ogromna.
Stara bateria składała się z pieca łukowego o pojemności 30
ton i dwóch indukcyjnych,
po 15 ton każdy. „Przy ich użyciu topienie polegało na tym, że
do pieca łukowego ładowano
wsad stały, czyli złom. Następnie do znajdujących się w jego
wnętrzu trzech elektrod węglowych podawane było napięcie,
przez co powstawał między nimi łuk elektryczny, a emitowana
energia topiła złom. Płynny metal był przelewany do mniejszych pieców indukcyjnych,
w których prowadzono korektę
jego składu chemicznego, doprowadzano go do odpowiedniej temperatury, a następnie
podawano na linię. W danym
momencie jednak tylko jeden
z nich wylewał ciekły metal.
W drugim, który oczekiwał,
trzeba było podtrzymywać temperaturę. Powodowało to straty
energii elektrycznej, które obecnie zostały wyeliminowane. Jednocześnie, gdy dostarczano
metal na linie, piec łukowy roz-

pełnienia.
Jak
podkreśla
dyrektor, ten rodzaj pieca bez
żadnego problemu startuje z tak
zwanego zimnego wsadu, co
jest bardzo korzystne, bo nie
trzeba utrzymywać w nim tak
zwanej podkładki z metalu ciekłego. „Oba mają jeden zespół
mocy. Z założenia zatem jeden
z pieców topi, a drugi wylewa
roztopiony metal na linię. Co
ciekawe, następuje wówczas
automatycznie podział mocy
pomiędzy nimi: do podtrzymania temperatury wystarcza 500
kilowatów, a do topienia 8 me-

W SKRÓCIE

Odlewnia żeliwa

w Skoczowie

Teksid Iron Poland w Skoczowie to jedna z czołowych
polskich odlewni żeliwa. Specjalizuje się w produkcji
odlewów dla przemysłu motoryzacyjnego z żeliwa
sferoidalnego i szarego, między innymi przednich
i tylnych wahaczy, zwrotnic, obudów mechanizmu
różnicowego, wałów korbowych, wałków rozrządu oraz
tarcz i bębnów hamulcowych. Głównym odbiorcą jest
Grupa Fiat, choć produkty kupują także inne koncerny
motoryzacyjne. Roczne możliwości produkcyjne Teksid
Iron Poland sięgają 70 tysięcy ton odlewów.
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byliśmy w stanie produkować.
Myślę tu między innymi o żeliwach wysokostopowych, które
mogą być używane do kolektorów, obudów turbin, turbokolektorów” – podkreśla dyrektor.

PLUSÓW JEST
WIĘCEJ

ponad 5000 stopni Celsjusza
temperaturę łuku, wymagają
specjalnych wyłożeń ogniotrwałych. „Różnica w koszcie wyłożenia ogniotrwałego obu rodzajów pieców jest również bardzo
wysoka. W sumie już tylko te
dwa elementy: koszt elektrod
i różnica w koszcie wyłożenia
sprawiają, że inwestycja zwróci
się nam w ciągu 3,5 roku” –
podkreśla Kanafek.
Dyrektor Teksidu wylicza także
inne korzyści. W nowych piecach krótszy jest czas wytopu.
Wydajność wzrosła o około 25
procent. Jak powiedział, moc
zainstalowana w starym piecu
i nowym jest podobna: około
10 megawatów. Z niej przy do-

22

Od góry:
Sterownia pieca
Junkier oraz
bateria pieców
Junkier

tychczasowej technologii bateria pieca łukowego produkowała około 210 ton ciekłego
metalu na dobę. Przy użyciu
nowej baterii wielkość ta wzrosła do 260 ton.
Wymiana pieców umożliwia teraz także wsadzenie do kolejnych wytopów zupełnie różnych
składów chemicznych, przez co
każda 12-tonowa partia metalu
może być inna. „Przykładowo
potrzebujemy detal o konkretnym składzie, a za moment drugi o składzie różniącym się od
wcześniejszego. Nie stanowi to
już teraz technicznego problemu. (…) Ta elastyczność pozwoli nam zaoferować nowe
produkty, których do tej pory nie

Inwestycja przyniosła również
wymierne korzyści w innych
dziedzinach. Znaczącej poprawie uległy warunki pracy.
„Szczelność całego systemu topienia powoduje, że na hali zrobiło się przejrzyście. Badamy
środowisko, ale spodziewamy
się wyników zdecydowanie lepszych od dotychczasowych. Już
gołym okiem widać, że dymy są
niemal w całości wychwytywane. Druga bardzo istotna rzecz
to redukcja hałasu. Piec łukowy
na początku topienia, czyli przy
tak zwanym zimnym wsadzie,
emitował hałas sięgający nawet 115 decybeli. Nowe piece
nie przekraczają 85 decybeli.
Przekłada się to nie tylko na
mniejszy hałas w hali, ale również na jego niższą emisję na zewnątrz” – wylicza dyrektor.
Wymiana pieców przyczyniła się
do oszczędności chłodziwa,
którym jest woda. System chłodzenia w wysłużonym piecu łukowym był półotwarty, co oznaczało, że część wody wskutek
odparowywania uchodziła. Nowe piece mają szczelny, zamknięty układ wspierany przez
schładzanie powietrzem. Ilość
wody jest w nim stała, co
się przekłada na znaczące
zmniejszenie ilości pobieranej
świeżej wody.

PLANY
W hali skoczowskiego Teksidu
wciąż funkcjonuje jeszcze jedna
bateria pieca łukowego, identyczna, jak tak, która została
zdemontowana. Jej los jest już
jednak przesądzony. W 2014 roku ona również zostanie zastąpiona piecami indukcyjnymi.

FIRMA
MAGNETI MARELLI

Świetlana

przyszłość

Krzysztof
Bielski
zdjęcia
Ireneusz
Kaźmierczak

Śląsk i Zagłębie to kopalnia doskonale
wykształconych inżynierów. Ich potencjał
postanowiły wykorzystać władze Centrali
Automotive Lighting. W swojej sosnowieckiej
spółce stworzyli dział badań i rozwoju
(Research and Development, R&D),
który w mgnieniu oka przekonał do siebie
klientów, stając się chlubą firmy.
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yrektor generalny Automotive Lighting Polska
Zbigniew Gurgul podkreśla, że dział sukcesywnie się
rozwija. „Przyjmujemy pracowników i podejmujemy się coraz
ambitniejszych zadań. Obecnie
pracuje w nim 48 osób,
a w przyszłym roku planujemy
zwiększenie zatrudnienia do 58.
Chcemy przyjąć inżynierów
z różnych dziedzin – mechaniki,
optyki, elektroniki. Rozszerzamy
działalność, która jest skierowana nie tylko na potrzeby naszego zakładu” – powiedział.

D

R&D to zespół,
który stał się nie
tylko wizytówką
Automotive
Lighting Polska,
ale również
dowodem na
wysokie
kompetencje
polskich
inżynierów

PIERWSZA DWÓJKA
Sosnowiecki zakład, w czasach
gdy Grupa Fiat rozpoczynała
działalność w Polsce, był klasyczną firmą produkcyjną. „Realizowaliśmy wówczas produkty
zaprojektowane w naszej centrali we Włoszech” – powiedział
dyrektor Gurgul. Nadszedł jednak rok 2002. Wówczas włoska
centrala Automotive Lighting doszła do przekonania, że grzechem byłoby nie wykorzystać
potencjału intelektualnego, który
tkwi w regionie na południu Polski. Przy dziale technologicznym
powstała komórka badawczo-rozwojowa. Stworzyło ją dwóch
młodych inżynierów, którzy niemal natychmiast wyjechali na

dwuletni staż do włoskiej fabryki
w Tolmezzo. Nieco później przyjęto kolejne cztery osoby. Zespół
rozpoczął pracę w zakresie projektowania mechaniki, optyki
i elektroniki w oparciu o wiedzę
i doświadczenia kolegów z zakładów we Włoszech i Francji.
„W 2006 roku zapadła decyzja
o utworzeniu odrębnego działu.
Utworzyli go czterej projektanci
i dwaj liderzy projektów. Później
dołączali kolejni pracownicy”
– wspomina szef działu R&D
Jacek Wojtusik. Początkowo
projektowali wyroby dla potrzeb
zakładu w Sosnowcu lub współprojektowali z kolegami w Tolmezzo. Trzy lata temu z 26-osobowego zespołu wydzielono

W SKRÓCIE

Rozwój oświetlenia
Dyrektor Automotive Lighting Polska Zbigniew Gurgul: „To, co dokonuje się
współcześnie w dziedzinie oświetlenia samochodowego, śmiało można
określić rewolucją. Wymagania klientów w zakresie estetyki, jakości
i funkcjonalności są tak wysokie, że ilość komponentów montowana
w produkcie rośnie z każdym nowym projektem. Ma to związek
z zastosowaniem oświetlenia LED, a tym samym wprowadzenia elektroniki.
To wszystko daje ogromne możliwości, jeśli chodzi o wizualizację lampy,
która przestaje mieć jedynie znaczenie dla bezpieczeństwa, ale także
staje się elementem estetyki pojazdu”.

sześciu liderów projektu. W R&D
pozostało 20 osób. Rok 2010
przyniósł decyzję o rozbudowie
działu, a projektanci zajęli się realizacjami wykraczającymi poza
fabrykę w Sosnowcu. Zdaniem
Wojtusika założenie było takie,
że polska spółka będzie wspierała projekty podejmowane
przez działy badawczo-rozwojowe innych oddziałów Automotive Lighting w różnych rejonach świata, a zarazem zajmowała się kompleksową realizacją
projektów.
Pierwszym samodzielnym zleceniem dla działu było zaprojektowanie tylnej lampy dla samochodu Kia Venga, który od 2009
roku można zobaczyć na drogach. Z kolei debiutancką, pełną
realizacją dla innego oddziału
AL, już od A do Z, stały się tylne
lampy, które Automotive Lighting India produkuje dla Skody
Rapid przeznaczonej na rynek
indyjski. „W ten sposób sytuacja
się odwróciła. Jesteśmy już nauczycielami, a nie uczniami” –
podkreśla z nieskrywaną dumą
dyrektor Gurgul.
W dziale R&D powstały już projekty oświetlenia m. in. dla Nowej
Pandy – produkowanych w Sosnowcu świateł dziennych (DRL)
i w Turcji lamp tylnych. W Automotive Lighting Polska rusza
produkcja – będących dziełem
tutejszych inżynierów – reflektorów do amerykańskiej wersji Fiata 500L. Tutaj powstały też między innymi tylne lampy do Volkswagena CC i Audi A4.

zostałych komórek, działających
równolegle. Oni też najczęściej
kontaktują się z klientem.
Praca w dziale R&D nad poszczególnymi modelami lamp,
od momentu złożenia zamówienia do uruchomienia produkcji,
trwa od 18 do 24 miesięcy. Rozpoczyna się od etapu ofertowania. Wtedy napływają do Sosnowca zapytania od klientów.
Gdy dział otrzyma zlecenie na
zaprojektowanie lamp lub reflektorów, jego pracownicy angażują się w projekt aż do czasu uruchomienia produkcji seryjnej.
„Po zawarciu umowy zaczynamy pracę z klientem. Do Sosnowca napływają od zleceniodawców trójwymiarowe modele
lampy. Dzięki nim nasi inżynierowie mogą się zorientować w intencjach i wymaganiach. Dowiadujemy się przede wszystkim,
jaka technologia jest przewidywana dla danego projektu: klasyczne żarówki, czy może technologia LED. Przygotowujemy
studium wykonalności przedsięwzięcia; sprawdzamy, czy lampę lub reflektor da się poskładać
z konkretnych komponentów,
które z kolei można wyprodukować na wtryskarce” – powiedział
szef działu.
Wszystko rodzi się w głowach
projektantów i na komputerach,
wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie. Pracownicy korzystają między innymi
z programów Catia v5 i Unigraphics. Trójwymiarowy model jest

Od góry:
Jacek Wojtusik
i Damian Sołtan

weryfikowany pod wieloma
względami. Jak podkreślił Wojtusik projektanci bazują na symulacjach. „Dysponujemy programami, które przykładowo symulują świecenie lampy i jej
nagrzewanie wskutek działania
żarówek. Obecnie uruchamiamy
oprogramowanie, które umożliwi nam weryfikowanie projektu
pod kątem wibracji. Każdy pro-

Zalety projektowania
Szef Działu Badań i Rozwoju Jacek Wojtusik:
„Żaden inżynier nie uczestniczy w projektowaniu
całego samochodu. Zaletą projektowania
oświetlenia zewnętrznego jest to, że efekt naszej
pracy widzimy później na drodze. Projektanci
wydechu czy zawieszenia swego produktu nie
zobaczą. Ja, ale chyba też i większość kolegów
z działu, mamy już odruch, że widząc samochód
przez myśl przemyka nam: to moja lampa.
Żartujemy prywatnie, że jeśli któryś z nas kupuje
samochód, to wpierw ogląda oświetlenie”.

DZIŚ
Kierowany przez Jacka Wojtusika dział składa się z czterech
komórek: projektowania mechanicznego, optycznego, elektronicznego i działu walidacji produktu. Nadrzędną jednostką jest
dział projektowania mechanicznego, w którym ulokowani są inżynierowie projektu. To oni czuwają nad wyglądem lampy,
a zarazem koordynują pracę po-
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blem, zasygnalizowany podczas
takich symulacji, jest na bieżąco
rozwiązywany tak, by nie wpłynął na wygląd lampy” – wyjaśnił.
Nad projektem pracują między
innymi osoby odpowiedzialne za
optykę. To od nich zależy, jaki rodzaj żarówki lub LED zostanie
użyty i z jakim natężeniem będą
one świeciły. Zdaniem Damiana
Sołtana z pięcioosobowego zespołu optyków, od ich pracy zależy w dużej mierze powodzenie
projektu. „Dbamy, aby lampy
świeciły zgodnie z wymogami fotometrii i otrzymały homologację.
Bez spełnienia tych warunków
nie będzie można ich sprzedać”
– podkreślił. Optycy otrzymują
zatem projekt od stylistów
i sprawdzają, czy jest on wykonalny. Jeśli pojawiają się wątpliwości, wówczas sugerują zmiany. Następnie wraz z mechanikami rozwijają układ optyczny
i tworzą prototyp. „Później mechanicy tworzą modele poszczególnych komponentów. Po
wykonaniu narzędzi (form wtryskowych) powstają pierwsze
rzeczywiste lampy. Badamy je,
czy poprawnie działają” – dodał.
Jak poinformował inżynier do
spraw symulacji termicznych
Grzegorz Mgłosiek każde z badań symulacyjnych trwa około
tygodnia. Najwięcej czasu zabierają przygotowania: podział
modelu na najdrobniejsze elementy, tzw. elementy skończo-
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Od góry:
Grzegorz
Mgłosiek,
Konrad
Gałęziowski
i Artur Słaboń
z działu R&D

ne, które odzwierciedlają jego
geometrię. Do przeprowadzenia
obliczeń komputer potrzebuje
do 10 godzin. „Symulacje wykonujemy, aby zmniejszyć koszty.
W fazie ofertowania mechanicy
proponują materiały, z których
zostanie wykonana lampa, a my
sprawdzamy, czy będą one odpowiednie. Trójwymiarowa, wirtualna lampa powinna «przeżyć»
symulację bez widocznych
uszkodzeń” – podkreślił.
Na tym etapie realizacji projektu
pracownicy R&D są w ścisłym
kontakcie z klientem. Wojtusik
powiedział, że konsultują i rozstrzygają zasadność wszelkich
interwencji w wygląd lampy,
które podyktowane są
choćby przepisami prawa. „Po znalezieniu
kompromisu następuje ostateczne «zamro-

żenie» wyglądu lampy, który dla
klienta jest przecież niezwykle
istotny, a my przystępujemy do
szczegółowego projektowania”
– mówi szef działu.

WKRACZA
ELEKTRONIKA
Wraz z postępem techniki następuje rozwój oświetlenia w samochodach. Pojawiają się nowe
technologie, które sukcesywnie
wypierają dotychczasowe. Jacek Wojtusik nie ma wątpliwości, gdy mówi, że w kontekście
narzędzi i rozwiązań technicznych mamy do czynienia z rewolucją. Przypomniał, że w
pierwszym projekcie realizowanym w Sosnowcu inżynierowie
projektowali dwie tylne lampy:
boczną montowaną w błotnik
oraz centralną montowaną
w klapę bagażnika. „Łącznie było to siedem form wtryskowych
oraz dwie wiązki przewodów,
czyli dziewięć komponentów
plus wkręty. Obecnie realizujemy
projekt znacznie bardziej złożony. Lampa ma kilkadziesiąt elementów. Dodatkowo wkracza

elektronika, której wcześniej nie
było” – wyjaśnił szef działu R&D.
Zdaniem inżyniera projektu Konrada Gałęziowskiego, który jest
jednym z czterech pierwszych
pracowników R&D w Sosnowcu, tendencja w przemyśle samochodowym skierowana jest
ku stosowaniu rozwiązań jak
najbardziej zaawansowanych,
dostrojonych do współczesności. „Mowa o lampach z użyciem technologii LED. Teraz
wszyscy ich chcą, także w tańszych samochodach” – mówi.
Artur Słaboń, który jest odpowiedzialny w dziale za komórkę
elektroniki dodaje, że klienci wymagają, aby lampy wyglądały
jak najbardziej atrakcyjnie.
„Chcą coraz więcej elementów
LED, żeby efekt był widoczny na
drodze, a samochód jeszcze
bardziej rozpoznawalny. Wiąże
się to jednak ze stopniem skomplikowania produktu. W Sosnowcu zaczynaliśmy od żarówek, a teraz źródeł światła
w lampie może być nawet około 50” – podkreśla.
Technologia LED, choć pożądana, sprawia projektantom więcej
kłopotów niż klasyczna żarówka.
Zdaniem Damiana Sołtana wynikają one z termiki, metalizacji,
a także form. „LED to trudniejszy
projekt, ale nie ma wątpliwości:
to przyszłość” – dodaje.

PATRZĄC
W PRZYSZŁOŚĆ
Tylko stały rozwój, co najmniej
tak dynamiczny jak dotychczas,
zagwarantuje działowi kolejne
sukcesy. Zdaniem Gałęziowskiego w ostatnich trzech latach postęp zaznaczył się szczególnie
mocno. „Gdy zaczynaliśmy
w styczniu 2006 roku potrafiliśmy właściwie tylko modelować
w programie Catia v5. Wszystkie pozostałe analizy i symulacje
prowadzone były w Tolmezzo.
Teraz jesteśmy praktycznie całkowicie niezależni. Potrafimy robić symulacje optyczne, ter-

miczne, wibracyjne, renderingi.
Wszystko, co tylko jest nam potrzebne” – podkreśla.
Sosnowiecki dział R&D spełnia
pokładane w nim nadzieje, czego potwierdzeniem są kolejne,
coraz bardziej skomplikowane
zamówienia, napływające do
Automotive Lighting od czołowych producentów samochodów. W przyszłym roku inżynierowie z działu badawczo-rozwojowego
sfinalizują
siedem
projektów, dotyczących zarówno lamp tylnych, jak i reflektorów. „Niezależnie od tego zajmują się już projektami na następne lata” – podkreśla
dyrektor Gurgul. Zdaniem Jacka
Wojtusika inżynierowie pracują
nad około 20 kolejnymi projektami. Plany na pięć kolejnych lat
zakładają stały wzrost zatrudnienia w dziale R&D, a także wiele
projektów realizowanych zarówno samodzielnie, jak i jako komórka wspierająca.
W parze z kolejnymi zamówieniami rosną wymagania klientów, którym dział zamierza sprostać. „Mamy już nowe cele, którymi będziemy się zajmowali
w kolejnych latach. Klienci podnoszą poprzeczkę i pytają przykładowo o zgrzewanie laserowe
klosza z korpusem lampy. Przy
zastosowaniu tej technologii
strefa zgrzewania jest mniej widoczna i wzrasta wytrzymałość
łączenia. Pojawia się jednak problem precyzyjnego prowadzenia

każdego etapu procesu. Musimy go rozwikłać. Szukamy też
odpowiedzi na sugestie naszych
partnerów dotyczące rozwiązania problemu parowania lamp” –
wyjaśnił szef działu badań i rozwoju Jacek Wojtusik.
Poziom fachowości inżynierów
z Sosnowca i ich zaangażowanie dają pewność, że rozwiązanie wszelkich nurtujących ich
obecnie problemów jest tylko
kwestią czasu. To zespół, który
stał się nie tylko wizytówką
Automotive Lighting Polska,
ale również dowodem na wysokie kompetencje polskich inżynierów.
DOWÓD OSOBISTY

Automotive

Lighting

Należy do grupy Magneti Marelli. Jest czołowym
producentem zewnętrznego oświetlenia
samochodowego na świecie. Skupia 20 firm na
czterech kontynentach, w tym sosnowiecką spółkę
z o.o. Automotive Lighting Polska. Łącznie zatrudnia
około 13,5 tysiąca pracowników, z czego około 930
w działach badań i rozwoju. Automotive Lighting
Polska produkuje aktualnie 25 modeli tylnych lamp
do pierwszego montażu i 22 dla posprzedaży,
a także 9 modeli reflektorów do pierwszego
montażu i 14 do posprzedaży. Głównymi odbiorcami
są grupy: Volkswagen (około 40 proc.) i Fiat
(około 30 proc.). Firma dostarcza swoje produkty
także do Suzuki, Toyoty, Hyundaia, Opla, PSA
oraz Renault/Dacia.

AKTUALNOŚCI
KONKURS LAKIERNIKÓW

Fiatowscy

artyści malarze
Anna
Borsukiewicz
zdjęcia
Jerzy
Kozierkiewicz

Na zdjęciu
od lewej:
Nela Gellert
(grupa DuPont),
Sebastian
Bartczak
(grupa PPG),
Andrzej
Jastrzębski
i Grażyna
Bandoła - Fiat
Auto Poland,
zwycięzca Rafał Sierek,
Tomasz
Palkowski
(grupa BASF)
oraz Wojciech
Kuśmirek
(grupa PPG)
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Rafał Sierek z Centrum Sprzedaży
Fiat Auto Poland w Bielsku-Białej
to najlepszy lakiernik w sieci Fiat.
o zmagań o tytuł „Mistrza lakiernictwa Dealerów Fiata Auto Poland” przystąpiły tym razem 54 osoby pracujące w serwisach Fiata. Tak jak w poprzednim konkursie lakierniczym,
odbywającym się przed dwoma laty, Rafał Sierek
i Sławomir Pelc zajęli pierwsze i drugie miejsce.
Już zakwalifikowanie się do sześcioosobowej grupy finalistów wymagało od wszystkich biorących
udział w konkursie lakierników dużej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. W pierwszym
etapie konkursu uczestnicy musieli u siebie wypełnić test złożony z 30 pytań dotyczących zagadnień związanych z lakiernictwem. Musieli też wykonać w warsztacie dealera zadanie konkursowe
polegające na polakierowaniu kolorem 319 Grigio
Antracite przedniego błotnika Fiata Seicento.
Wszystkie prace zostały przesłane do Centrum
Szkoleń Technicznych Fiata Auto Poland w Bielsku-

D

Białej, gdzie we wrześniu dokonano ich oceny.
Za część teoretyczną konkursu można było zgromadzić 30 punktów. Pozostałe przyznawano podczas badania polakierowanych błotników. Jury
składało się z dwóch reprezentantów Fiata Auto
Poland: Andrzeja Jastrzębskiego i Jerzego Klaczaka oraz trzech przedstawicieli koncernów lakierniczych, będących dostawcami lakierów, a więc Sebastiana Bartczaka z firmy PPG, Mariusza Safarzyńskiego z DuPont i Ryszarda Sperki z BASF.
Oględziny prac rozłożonych w hali Centrum były
bardzo szczegółowe. Jurorzy oceniali grubość
i twardość powłok lakierniczych na błotnikach,
a także ich równomierność, czyli jednolitość koloru i rozłożenie ziarna. Posługiwali się odpowiednimi przyrządami, a oprócz tego ważne było subiektywne wrażenie każdego z sędziów. Ich bezstronność gwarantował fakt, że prace były anonimowe

– na ocenianych błotnikach znajdowały się tylko
zakodowane oznaczenia uczestników konkursu.
Najlepsi okazali się Marcin Łabędzki (Autotraper
Sport Service), który zgromadził aż 145 punktów,
Sławomir Pelc z Auto-Res (144 pkt.). Marcin Kołaciński (Autotraper Sport Service - 138 pkt.), a tak-

że Rafał Zębala (Auto-Moto-Szatan), Rafał Sierek
(Centrum Sprzedaży FAP) i Erlend Dobrowolski
(Trans-Poz) - wszyscy zdobyli po 135 punktów.
Drugi etap konkursu odbył się 29 listopada w podwarszawskich Broniszach, gdzie miejsca na ostateczne zmagania szóstki najlepszych lakierników
użyczyło Centrum Szkoleniowe firmy DuPont Performance Coatings Poland, jednego z dostawców
lakierów dla Fiata Auto Poland. Atmosfera była
prawdziwie konkursowa – wszyscy finaliści pracowali na obcym dla siebie terenie, a prace trzeba
było wykonać w określonym czasie.
Teoretyczny test przeprowadzono w sposób
prawdziwie nowatorski. Pytania nie tylko czytano,
ale i wyświetlano na ekranie, a każdy z uczestników musiał na swym pilocie zaznaczyć właściwą
odpowiedź. Wymagało to więc od uczestników
zarówno wiedzy jak i refleksu. „Finaliści nie mieli
z tym kłopotów – oceniał prowadzący test Wojciech Kożuchowski z Centrum Szkoleniowego. –
Zmieścili się w około 15 minutach”.
Na czas układano także klocki. Choć konkurencja
ta oglądana z boku przypominała zabawę, była
bardzo trudna. Finaliści dostawali po 3 kasety
z wzornikami kolorów i musieli je ustawić w odpowiedniej kolejności – od najciemniejszych do najjaśniejszych, a odcienie 25 klocków różniły się
od siebie naprawdę minimalnie. Na wykonanie
każdego z zadań mieli zaś tylko po 5 minut (czas
odmierzał stoper wyświetlany na ekranie).
Najważniejszym zadaniem była jednak naprawa
powłok lakierniczych na błotnikach Seicento, czyli
usunięcie z nich zadrapań specjalnie zrobionych

przez jurorów. Tu ważny był zarówno czas jak
i precyzja. Towarzysząc jurorom podziwiać można
było zarówno rzetelność sędziów, którzy kilkakrotnie z wszystkich stron oglądali każdy z błotników,
jak i artyzm malarzy. Dla nas wszystkie błotniki były
naprawione idealnie – lakier się błyszczał, powierzchnia była gładka. Jednak jurorzy dopatrzyli
się różnic w wykonanych pracach.
Wyniki finału wszyscy poznali na wieczornym spotkaniu. Jak już wspomnieliśmy, tegoroczny konkurs okazał się wielkim triumfem zwycięzców poprzedniej jego edycji. Znów dwa pierwsze miejsca
na podium zajęli Rafał Sierek z Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland w Bielsku-Białej i Sławomir
Pelc z firmy Auto-Res w Rzeszowie. Trzeci był Rafał Zębala, lakiernik pracujący w sosnowieckim Auto-Moto-Szatan. Miejsca od czwartego do szóstego przyznano Marcinowi Kołacińskiemu (Autotraper Sport Service, Łodź), Erlendowi Dobrowolskiemu (Trans-Poz, Poznań) i Marcinowi Łabędzkiemu
(również Autotraper Sport Service z Łodzi).
Zwycięzcy otrzymali bony Sodexo (4 tys. zł za I
miejsce, 3 tys. zł za II i 2 tys. zł za III, 1 tys. dla pozostałych finalistów). Wszystkim wręczono zestawy urządzeń warsztatowych do szybkich napraw
lakierniczych ufundowane przez firmę INDASA.

Jak podkreślili
jurorzy, poziom
tegorocznych
eliminacji był
znacznie
wyższy niż
w poprzedniej
edycji konkursu,
bo tylko
nieliczne
z przysłanych
prac wymagały
poprawek.
Finalistów
wyłoniono
więc po długich
naradach.
Powyżej
zwycięzcy
konkursu
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FIRMA
CNH

Case IH zdobywa

Biegun Południowy
Giancarlo
Riolfo

Dziewięć ciągników Quadtrac przebyło
Antarktydę, by zaopatrzyć w potrzebne
materiały stację naukowo-badawczą
znajdującą się na 90° szerokości geograficznej.
est to rekordowe przedsięwzięcie, jeśli chodzi o traktory gąsienicowe Case IH Quadtrac. W 50 dni pokonały one ścięte lodem
obszary Antarktydy, transportując 380 tysięcy litrów paliwa lotniczego z bazy w McMurdo na Bie-

J
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gun Południowy, gdzie znajduje się stacja Amundsen-Scott. To badawczo-naukowe centrum zostało zbudowane przez Stany Zjednoczone
w 1956 roku w ramach międzynarodowego roku
geofizycznego. W trakcie lata na półkuli południo-

wej (czyli wtedy, kiedy u nas jest zima) stacja gości niemal 200 naukowców i badaczy pochodzących z różnych krajów. Ich liczba spada do 50
podczas zimy, okresu, w którym baza pozostaje praktycznie odizolowana.
Żywność, oprzyrządowanie i paliwo niezbędne do funkcjonowania stacji dociera zwykle
w sezonie letnim drogą
powietrzną, z której korzystają samoloty C130
Hercules, wyposażone
w podwozie w postaci nart do lądowania
na śniegu i lodzie.
Transport drogowy jest niezwykle skomplikowany ze względu na odległość
i trudność trasy.
Podróży nie ułatwiają zwłaszcza
pokryte śniegiem
i lodem trakty, a także
konieczność pokonywania urwistych wzniesień – Biegun Południowy znajduje się na wysokości ponad 2800 metrów.
Dodatkowy problem sprawia pogoda –
latem temperatura na Antarktydzie sięga 40 stopni poniżej zera (zimą spada nawet do minus 80).
Niemniej kolumna Quadtraców nie miała większych problemów z pokonaniem tego kontynentu.
Traktory Case IH bez trudu ciągnęły ciężkie ładunki
przez 50 dni z rzędu, przecierając nowy szlak, który umożliwiłby także w przyszłości skuteczne zaopatrywanie bazy na Biegunie Południowym. I to
z możliwością transportowania drogą lądową również tych materiałów, które ze względu na swe gabaryty nie mogą zmieścić się w i tak pojemnych
kadłubach Herculesów.
Dziewięć pojazdów Quadtrac, które zostały wykorzystane przez Stany Zjednoczone na Antarktydzie
do zaopatrywania bazy polarnej, to traktory z seryjnej produkcji, które wyposażono jedynie w system do podgrzewania oleju i płynu w silniku, układu przeniesienia napędu i układu hydraulicznego,
by nie zamarzły podczas przerw. Ponadto do niektórych z nich dołączono specjalny pług do zmiatania śniegu i wypełniania lodowych szczelin. Początkowo w konwoju uczestniczył również buldożer, ale zdecydowano się go wyeliminować, by nie
spowalniał jazdy. Tym bardziej że ciągniki z pługiem same dawały sobie doskonale radę.

STO LAT TEMU

Amundsen i Scott

- historia męstwa

Jeden
z ciągników
Quadtrac
zaopatrujących
bazę naukową
na Biegunie
Południowym.
Na mniejszych
zdjęciach
od góry: Roald
Amundsen
i Robert Falcon
Scott

Minęło już sto lat odkąd Norweg
Roald Amundsen dotarł jako
pierwszy na Biegun Południowy.
W 1911 roku do przedsięwzięcia
tego przygotowywały się dwie
ekspedycje: norweska
prowadzona właśnie przez
Amundsena, 39-letniego weterana
wypraw polarnych, oraz angielska
dowodzona przez Roberta Falcona
Scotta, starszego o cztery lata
oficera marynarki wojennej.
Norweg dotarł na Biegun
14 grudnia 1911 r. Scott, w odróżnieniu od Norwega,
zamiast psów skorzystał z wytrwałych kuców
syberyjskich, które jednak nie zdołały dostosować
się do zmiany pory roku i klimatu. Anglicy
zdecydowali więc, że sami będą ciągnąć sanie.
Miesiąc po Amundsenie, również Scott i jego ludzie
dotarli na Biegun, gdzie odnaleźli namiot
pozostawiony przez Norwegów i list Amundsena
do swojego rywala. Anglicy nie zdołali powrócić.
Surowa pogoda, zimno i brak pożywienia sprawiły,
że marsz stał
się prawdziwą
kalwarią.
Pierwszy nie
podołał Evans,
później przyszła
kolej na Oatesa:
ponieważ nie
był już w stanie
dotrzymać kroku
towarzyszom,
celowo oddalił
się od nich
podczas burzy
śnieżnej, aby nie być dla nich ciężarem. Wreszcie
śmierć dotknęła również Scotta, Wilsona i Bowersa.
Ledwie żywi, bez pokarmu i paliwa, z odmrożonymi
kończynami, starali się stawić czoła losowi, ale
przegrali. Scott opisał te przeżycia na stronach
swego pamiętnika. Jego notatnik odnaleziono, wraz
z ciałami odkrywców, zaledwie 18 kilometrów
od magazynu z żywnością i paliwem, które
z pewnością uratowałyby im życie. Ale w ich stanie
nie mieli szans pokonać nawet takiego dystansu.
Także Amundsen zginął w 1928 roku, gdy niewielkim
samolotem usiłował pospieszyć z pomocą Umberto
Nobilemu, który zaginął w Arktyce.
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AKTUALNOŚCI
LANCIA KLUB

Wysłuchała
Anna
Lubertowicz
-Sztorc
zdjęcia
Tomasz
Duda,
archiwum
Lancia

Tomasz Duda,
prezes Lancia
Klub Polska
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Lancia moja miłość...

O fascynacji włoską motoryzacją i miłośnikach
marki Lancia opowiada Tomasz Duda,
prezes Lancia Klub Polska.
ancia Klub Polska powstał
w sierpniu 2004 roku.
W styczniu 2005 roku
w wyniku fuzji z polską filią klubu LCV (Niemcy) przeistoczył się
w największy w Polsce klub miłośników marki Lancia. Liczba
zarejestrowanych użytkowników
przekracza 8500 osób. Jesienią
2008 roku klub został zarejestrowany jako Stowarzyszenie Miłośników Marki Lancia – Lancia
Klub Polska. O fascynacji włoską
motoryzacją, miłośnikach marki
Lancia oraz jej historii i filmowej
karierze opowiada Tomasz Duda,
prezes Lancia Klub Polska od
kwietnia 2012 roku.

L

Proszę się przedstawić, może trochę mniej oficjalnie?
W 2005 roku ukończyłem AGH
w Krakowie na wydziale Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki, więc

motoryzacja była mi bardzo bliska nie tylko z zamiłowania. Teraz
pracuję w firmie produkującej linie transportu do fabryk samochodowych. Wśród projektów,
które wykonaliśmy kilka lat temu, była linia transportu siedzeń
dla Fiata 500 i Pandy. Podobny
projekt wykonaliśmy niedawno
dla fabryki Fiata w Serbii.
Od zawsze były przy mnie włoskie „ślicznotki”, chociaż karierę
kierowcy zaczynałem od poczciwego „kanciaka”, czyli Fiata 125p.
Następnie przyszła kolej na Fiata Brava 80 16v SX. Zaliczyłem
także krótki epizod z Alfą Romeo 156 2.0 16v Selespeed,

natomiast obecnie (już od 5 lat)
nie rozstaję się z Lancią Lybrą
SW 1.9 JTD, którą uważam
za fenomenalny samochód.
Skąd zainteresowanie Lancią?
Pierwszym modelem, w którym
się zakochałem, jak każdy młody chłopak, w latach 80-90., była niezapomniana Delta Integrale. Potem zagłębiałem się w tajniki historii tej marki i odkrywałem kolejne wspaniałe samochody z różnych epok, jak Aurelia, Flavia, Fulvia, Stratos czy Beta Monte Carlo.
W końcu, kiedy pojawiłem się
w 2008 roku na pierwszym ogólnopolskim zlocie Lancia Klub
Polska, przekonałem się, że ta
marka to nie tylko samochody,
ale też wspaniali ludzie, których
Lancia, jak żadna inna marka,
potrafi skupić wokół siebie.
Podobno podróżuje Pan śladami Lancii...
Wolny czas staram się wykorzystać do odkrywania zagadek
włoskiej, a właściwie „turyńskiej”
motoryzacji, bo nie ma co ukrywać, że właśnie to miasto, obok
niemieckiego Stuttgartu i francuskiego Boulogne-Billancourt,
było kolebką rozwoju w tej dziedzinie i to nie tylko we Włoszech, ale i w całej Europie.
Turyn może poszczycić się nagromadzeniem naprawdę pięknych, historycznych modeli samochodów w kilku muzeach,
w tym jednego, należącego
do Fiata (Centro Storico Fiat),
a mieszczącego się w pierwszych zakładach Fiata przy Corso Dante. Turyn ma zresztą tę
magiczną atmosferę motoryzacyjnej mekki, którą czujemy
na każdym kroku. Ubolewam
tylko, że do muzeum Lancii, poza garstką sympatyków, nikt inny nie ma wstępu. A eksponaty,
które są schowane w magazynach, są naprawdę warte pokazania całemu światu.
Lancia Klub Polska – kto do
niego należy i dlaczego warto się do niego zapisać?

Do klubu może przystąpić każdy
miłośnik, pasjonat Lancii i wcale
nie musi posiadać samochodu
tej marki. Każdy jest mile widziany i w tej chwili członkami klubu
są osoby w bardzo różnym wieku i bardzo różnych profesji, zarówno mężczyźni jak i kobiety.
Nie jesteśmy i nie chcemy być
elitarnym klubem, niedostępnym
dla zwykłego śmiertelnika.
Jesteśmy jedynym aktywnie
działającym klubem w Polsce.
W tej chwili mamy zarejestrowanych ponad 8500 użytkowników, więc nie jest to mało, jak
na tego typu markę.
Pierwszym i podstawowym powodem, dla którego ludzie decydują się przyłączyć do klubu,
jest oczywiście bogata wiedza

Magia Lancii, jej
charakter i linia
zachwycają
od dziesięcioleci.
U góry Lancia
Delta 1.8 Turbo
z 200-konnym
silnikiem z 2009 r.
Poniżej Tomasz
Duda w Centro
Storico Fiat.
Obok strona
internetowa
Lancia Klub
Polska
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Marka Lancia
była Głównym
Sponsorem
69. Międzynarodowego
Festiwalu
Filmowego
w Wenecji.
Na zdjęciu
Robert Redford.
Powyżej:
Lancie,
zwyciężczynie
11 tytułów
Mistrza Świata:
Fulvia Coupè HF,
Stratos, Rally
037, Delta 4WD,
Delta HF
Integrale
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techniczna z mnóstwem porad
dla świeżo upieczonych „Lancisti”. Jest też wielu oddanych entuzjastów – mechaników, którzy
udzielają fachowych porad
w kwestii naprawy samochodu.
Wielu ludzi poszukuje poprzez
klub części, zarówno do nowszych jak i starszych modeli samochodów. Spora grupa ludzi
zdecydowała się przyłączyć do
nas ze względu na rodzinną atmosferę, jaka panuje w klubie.
Mamy także w swoim gronie ludzi, którzy z wielką starannością
starają się uratować od złomowania piękne Lancie wyprodukowane nawet kilkadziesiąt lat
temu. Są wśród nich posiada-

cze takich perełek, jak Flaminia
Berlina, Gamma Coupè, Monte
Carlo, Flavia 2000 HF, Fulvia
Coupè, a także kilka rajdowych
Delt Integrale. Nasz klub to także ludzie, którzy nie wyobrażają
sobie dnia bez dyskusji na forum, choćby o aktualnej sytuacji
politycznej czy wydarzeniach
sportowych, ale także o przyszłości marki Lancia, Grupy Fiat
i wszelkich nowościach, które
w przyszłości będą kształtować
wizerunek koncernu.
Co łączy miłośników marki
Lancia oprócz miłości do tych
modeli?
Właściciele Lancii to rzadko ludzie przypadkowi. To osoby
z pasją, świadomi swojego wyboru, którzy wiedzą, że kupując
Lancię, dostają nie tyle samochód, ile styl życia. To pasjonaci, którzy nierzadko wydają spore pieniądze, by doprowadzić
niemłode już samochody do
idealnego stanu, by raz w roku
móc przyjechać z rodziną na
zlot i wymienić swoje doświadczenia z pozostałymi użytkownikami, ale i dobrze się bawić.
Co jest takiego szczególnego w historii tej marki?
Oczywiście można by tutaj wymieniać w nieskończoność, ponieważ Lancia była, szczególnie
do lat 60-70. ubiegłego wieku

marką pionierską i wiele rozwiązań, które do dzisiaj są stosowane w samochodach, zostało
przez Lancię wymyślonych.
Natomiast dla mnie, takimi
szczególnymi wydarzeniami były
oczywiście seryjne zwycięstwa
Lancii w rajdowych Mistrzostwach Świata z takimi modelami jak Stratos, Fulvia, 037, Delta
S4 czy Delta Integrale. Był to
najlepszy okres w dziejach Lancii i z tej strony większość ludzi
kojarzy tą markę po dziś dzień.
W Polsce sporo osób kojarzy
Lancię jako samochód rządowy,
bowiem mniej więcej od połowy
lat 80. były one stale używane
jako samochody służbowe
przez kolejne ekipy rządzące.
Przeciętnemu zjadaczowi
chleba Lancia kojarzy się
z prestiżem, gwiazdami...
Zgadza się. Chociaż nie zawsze
tak było, bo jednak Lancia była
mocno związana ze sportem.
Jednak zmieniło się to bardzo
w ciągu ostatnich dwudziestu lat
i w tej chwili rzeczywiście może
kojarzyć się z gwiazdami i wielkimi festiwalami filmowymi.
W ten sposób jest promowana:
w ostatnim czasie Lancia była
sponsorem dwóch dużych festiwali filmowych – w Wenecji
i w Rzymie. Trzeba przyznać, że
doskonale się tam prezentowa-

ła. W szczególności najnowszy
model Flavia Convertible robił
wrażenie. Dzięki takim działaniom prestiż marki zwiększa się.
W jakich filmach Lancia „grała” ostatnio?
Lancia nawiązuje mocno do lat
50. i 60., kiedy to auta tej marki
zdobiły garaże największych sław
tego świata. Wspomnę choćby
Audrey Hepburn, Brigitte Bardot
czy Marcello Mastroianniego,
którzy jeździli Lancią Flaminią,
Gretę Garbo, która jeździła Lancią Dilambdą czy Jean-Paula
Belmondo lub Gregory’ego Pecka
„ujeżdżających” Lancie Aurelie.
Najnowszy film z udziałem Lancii w roli głównej, to obraz w reżyserii Woody’ego Allena pt.
„Zakochani w Rzymie”. Na ekranie oglądamy dwa modele –
Themę oraz Deltę. Ten ostatni
model wystąpił także w znanym
filmie „Anioły i demony” Dana
Browna z 2009 roku.
Również w polskim kinie Lancie
były chętnie wykorzystywane
w produkcjach filmowych, żeby
wspomnieć tylko o Themie, która zagrała w „Kilerze” i „Ekstradycji”, Kappie, która zagrała
w „Karierze Nikosia Dyzmy” (była tam również Thema) i „Chłopaki nie płaczą”.
Ma Pan jakiś subiektywny
ranking modeli Lancii?

Bez dwóch zdań, moim ulubionym modelem jest Delta HF Intergale w specyfikacji Evo 2,
czyli z 1992 roku. Auto ma
świetne proporcje, jest doskonale wyważone, ma genialny
wręcz układ napędowy (nawet
dzisiaj bez problemu może stawać w szranki z konkurencją),
a przy niskiej masie i dużej mocy (ponad 200 KM) zapewnia
fantastyczne wrażenia z jazdy.
Do dziś pozostaje niedoścignionym wzorem dla innych producentów rajdówek…
Na drugim miejscu postawiłbym
Aurelię B24S Convertible z 1956
roku za jej wspaniałą, ponadczasową, „lekką” linię nadwozia.
Ten samochód wygląda fantastycznie po dziś dzień.
No i na trzecim miejscu – powrót
do rajdów – czyli Lancia Stratos.
Jeden z najbardziej szalonych,
nieobliczalnych samochodów
w historii motoryzacji. Był tak
niewygodny i tak ciasny wewnątrz, że niewielu śmiałków było
w stanie odważyć się na
jazdę nim po drogach publicznych. Ale dzięki swojej konstrukcji w latach 70. wygrał
w rajdowych Mistrzostwach Świa-

ta wszystko, co było do wygrania (podobnie jak kilkanaście lat
później uczyniła to Delta Inegrale). Dzisiaj najbardziej zadbane
egzemplarze potrafią kosztować
nawet milion złotych.
Oczywiście tych znakomitych samochodów w historii Lancii było
naprawdę wiele, żeby wspomnieć
tylko takie modele jak Ardea,
Lambda, Astura, Flaminia czy
Fulvia, więc każdy miłośnik może stworzyć zupełnie inny ranking wedle własnego uznania.
Najbardziej zabawna rzecz,
którą usłyszał Pan o Lancii?
Te najbardziej zabawne opowieści wiążą się z latami 90. Wtedy
Kappa była podstawowym
środkiem transportu ministrów
i senatorów. Zdarzało się, że patrole drogówki salutowały do
przejeżdżającej Lancii, mimo że
wewnątrz znajdował się już tylko
prywatny właściciel.

Lancia zawsze
była w bliskich
relacjach
z kinem.
Samochody
marki Lancia
często stanowiły
integralną część
scenariusza.
Powyżej:
Marcello
Mastroianni
i Flaminia
Covertibile
Touring
1960-1964.
Obok:
Lancia Fulvia
Sport 2. Serie
(1970-1972)
Poniżej: Lancia
Aurelia GT
Convertible
(B24)
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FIRMA
PARTNER FIATA

Bezpieczeństwo
w energetyce i ekologii
Celem Fenice Poland jest wspieranie klientów
poprzez zarządzanie energią i ekologią, a także
zapewnienie im bezpieczeństwa w tych obszarach.
Krzysztof
Bielski
zdjęcia
Satiz Poland

daniem wiceprezesa i dyrektora generalnego
Fenice Poland Jerzego Prokopowicza firma
proponuje klientom rozwiązania sprawdzone
i niezawodne. „Odpowiadamy za bezpieczeństwo
energetyczne i ekologiczne całych kompleksów
przemysłowych. Jakiekolwiek zawahanie w dostawie tych czynników może spowodować konieczność wypłaty wysokich kar. To dlatego nie eksperymentujemy na żywym organizmie i stosujemy jedynie sprawdzone rozwiązania” – mówi.

Z

Z ZIEMI WŁOSKIEJ DO POLSKI
Spółka Fenice powstała w 1990 roku w Turynie we
Włoszech, aby zarządzać projektem o tej samej
nazwie. Polegał on na odbiorze i utylizacji stałych
i płynnych odpadów poprodukcyjnych z fabryk należących do Grupy Fiat. Projekt zakończył się peł-
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nym sukcesem, dzięki czemu w 1997 roku władze
motoryzacyjnego potentata zleciły Fenice pełną
obsługę działań energetyczno-ekologicznych w kilku sektorach swojej działalności. Włoska firma stała się zatem kompleksowym dostawcą usług z tej
kategorii. Pod koniec lat 90. minionego stulecia
spółka nawiązała współpracę również z klientami
spoza Grupy Fiat.
Korzystne efekty outsourcingu we Włoszech skłoniły do zastosowania tej zasady w innych zakładach Fiata w różnych rejonach świata. Efektem tego było między innymi powołanie w 1998 roku
spółki Fenice Poland z siedzibą w Bielsku-Białej.
Od 2001 roku włoska Fenice wraz ze swymi spółkami zależnymi znalazła się w strukturach jednego
z największych światowych koncernów energetycznych – Electricite de France (EDF).

„Fenice Poland zatrudnia obecnie
483 osoby. Firma, ściśle współpracując z polskimi i europejskimi
strukturami EDF, uzupełnia ofertę
Grupy o szeroko rozumiane „multi
utility services” dla przemysłu.
Umożliwia to naszym partnerom
skoncentrowanie się na podstawowych celach, a zarazem stwarza im szanse
cesji rozlicznych ryzyk i odpowiedzialności między
innymi środowiskowych czy administracyjnych” –
mówi dyrektor Prokopowicz.

POLSKI SUKCES
Fenice Poland rozpoczynało działalność od przejęcia dostaw mediów, które nie wymagały koncesji: wody i sprężonego powietrza, a także odbioru
ścieków z zakładów należących do kompleksu
przemysłowego Fiat Auto Poland w Bielsku-Białej
i Tychach. Obecnie – w ramach projektów outsourcingowych – spółka przejmuje od swoich klientów wytwarzanie, przetwarzanie, dystrybucję oraz
dostawę czynników energetyczno-ekologicznych,
takich jak energia elektryczna, ciepło technologiczne i grzewcze, chłód, gaz, sprężone powietrze,
różne formy wody oraz odbiór ścieków sanitarnych, przemysłowych i deszczowych.
Firma posiada około 300 klientów, począwszy od
drobnych punktów, jak kioski z prasą, które działają na obsługiwanych terenach, a skończywszy na
przemysłowych gigantach. Głównymi są: Fiat
Auto Poland, Fiat Powertrain Technologies Poland,
odlewnie Teksid Iron Poland i Nemak Poland,
wytwórca amortyzatorów samochodowych BWI
Poland Technologies, producent silników i komponentów samolotowych WSK PZL Rzeszów
z Grupy Pratt&Whitney, firma papiernicza Kimberly-Clark w Kluczach, huta stali CMC Zawiercie oraz
kompleks Millenium Logistic Park przy Fiat Auto
Poland w Tychach.

przemysłowych może być interesujący z tytułu uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, choćby dlatego, że nasz klient może skierować strumień pieniędzy jedynie
na podstawową działalność. To
dlatego jesteśmy idealnym partnerem dla tych przedsiębiorstw
przemysłowych, dla których outsourcing jest narzędziem zarządzania strategicznego” – mówi.
Spółka u swych klientów wspiera projekty
oszczędnościowe między innymi poprzez optymalizację poborów energii elektrycznej, czy też
wspierając takie systemy jak World Class Manufacturing w Fiat Auto Poland lub Fiat Powertrain
Technologies Poland. Jak podkreśla dyrektor
uwiarygodnia to firmę i udowadnia, że powierzone jej zarządzanie energią i ekologią było słuszną
decyzją.
Wejście w strukturę Fenice Poland jest korzystne
także dla przejmowanej załogi. „Spółka u każdego
ze swoich strategicznych klientów powołuje jednostki organizacyjne, które posiadają pewną dozę
autonomii w stosunku do centrali w Bielsku-Białej”
– wyjaśnia Jerzy Prokopowicz.

SPOŁECZNE
ZAANGAŻOWANIE
Spółka nie skupia się jedynie na działalności rynkowej, ale wykazuje się również wrażliwością społeczną. Jest jednym ze sponsorów drużyny ośmiokrotnych mistrzyń Polski – siatkarek Bialskiego
Klubu Sportowego. Jest też fundatorem oświetlenia bielskiego zamku książąt Sułkowskich, z którego bielszczanie są szczególnie dumni.

Powyżej:
Jerzy
Prokopowicz.
Poniżej:
Czesław
Wawrzuta
w rozdzielni
110 kV / 15 kV.
Na stronie obok:
Tablica
sterownicza
neutralizatora
ścieków

ATUTY
Zdaniem dyrektora Jerzego Prokopowicza Fenice
Poland ma bardzo poważne atuty, którymi potrafi
przekonywać do siebie klientów. „Dla nas energetyka i ekologia to podstawowa działalność, bez
rozwoju której żadne przedsiębiorstwo przemysłowe nie będzie w stanie funkcjonować, jesteśmy
w tych dziedzinach bardzo kompetentni i posiadamy możliwości finansowania inwestycji. Rocznie przeznaczamy na inwestycje kilkadziesiąt milionów złotych. Musimy posiadać jednak tytuł
prawny do majątku; czy to przez jego zakup, czy
też wynajem. Istotne w tym wszystkim jest także
to, że firmy cedują na nas odpowiedzialność i ryzyko. (…) Sam outsourcing dla przedsiębiorstw
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AKTUALNOŚCI
MIKOŁAJ

Odwiedziny
Mikołaja

FAP Tychy

Tradycja związana z wizytą Świętego Mikołaja
cieszy zwłaszcza najmłodszych. Dzieci zawsze z dużą
niecierpliwością czekają wtedy na zabawki i słodycze.
tym roku Mikołaj spotkał
się zdzieć mi pracowników Fiata wPol sce we
wszystkich miejscowościach, gdzie
zlokalizowane są spółki.
W Bielsku-Białej iwTy chach zabawa zMi kołajem dla ponad 2
tys. dzieci pracowników Fiata Auto Poland, Fiata Powertrain Technologies ispół ek Grupy Fiat wPol sce (Fiat Services, Fiat Group
Purchasing, Sadi, Sirio, Comau,
a także współpracujących zFia tem firm Fenice, Flexider, Marpol
i Gestin), odbyłasię 2 grud nia

W
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w bielskiej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz naty skim Stadionie Zimowym. Wczę ści artystycznej dzieci obejrzały Baśniową Krainę Świętego Mikołaja,
w której wystąpili mistrzowie Polski izna ni zpro gramów telewizyjnych tancerze nalo dzie, apo
niej zostały obdarowane przez
Mikołaja prezentami isło dyczami. Dla ponad 5 tysięcy najmłodszych i najstarszych dzieci, upominki odebrali rodzice wza kładzie. WWar szawie pociechy zatrudnionych wFiat Au to Poland

spotkały się zMi kołajem wOśrod ku Agroturystycznym „PodKo gutem” wmiej scowości Krępa
koło Warszawy.
Dla dzieci pracowników spółek
z Grupy Magneti Marelli Poland,
tj. Automotive Lighting Polska,
Exhaust Systems Polska, Suspension Systems Bielsko, Plastic Components and Modules iPla stic
Components Fuel Systems spotkanie zMi kołajem zorganizowano2 grud nia wHa li Widowiskowo-Sportowej „Zagórze” wSos nowcu. Wpro gramie, poza wrę-

Teksid Iron Skoczów

FAP Bielsko-Biała

CNH Płock

czeniem prezentów, była bajka
„Tajemnicze przypadki Św. Mikołaja”, pokaz Pana Ząbka i zabawy
w ramach Ekspresu Polarnego.
Dyrekcja Teksid Iron zaprosiła dzieci swoich pracowników na spotkanie mikołajkowe do Miejskiego
Domu Kultury w Skoczowie. Prawie trzysta dzieci, podzielonych
na trzy kategorie wiekowe, w oczekiwaniu na spotkanie ze Św. Mikołajem, obejrzało trzy różne filmy
dopasowane do ich wieku.
Św. Mikołaj, obdarowując dzieci
słodyczami i zabawkami, starał
się porozmawiać z każdym dzieckiem, wziąć na kolana i pozwalał
rodzicom uwiecznić ten moment
na pamiątkowym zdjęciu. Podczas imprezy nie zabrakło dobrych humorów, uśmiechu na
twarzach milusińskich i radości
z otrzymanych prezentów.

W płockiej CNH około 500 dzieci
spotkało się z Mikołajem 9 grudnia. Program artystyczny rozpoczął barwny korowód skrzatów,
który poprzedził spektakl Teatru
Kubika pt. „Czarodziejski prezent
skrzata”, wzbogacony interaktywnymi zabawami z dziećmi. Po
spektaklu odbyło się spotkanie
ze Świętym Mikołajem, połączone z wieloma konkursami
i zabawami. Największym powodzeniem cieszyły się
nauka gwiazdkowego tańca prezentowanego następnie Mikołajowi, zabawa z popularną ostatnio chustą
Klanza, pokaz gigantycznych baniek mydlanych itp. Dodatkowymi

Magneti Marelli Sosnowiec

atrakcjami były: pokaz iluzjonisty,
robienie mega łańcucha i ozdób
choinkowych, nauka pakowania
prezentów oraz zdobienie ciasteczek, pierników
i babeczek.

Podczas imprez
nie zabrakło
dobrych humorów,
uśmiechu na
twarzach
milusińskich
i radości
z otrzymanych
prezentów
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PIĘĆ GWIAZDEK

ZA BEZPIECZEŃSTWO
Fiat 500L zdobył pięć gwiazdek w EuroNCAP, czyli maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania
w testach bezpieczeństwa. Im bardziej surowe – pod względem ochrony pasażerów dorosłych,
dzieci, a także pieszych – są testy oceniające, tym wynik ten okazuje się jeszcze bardziej
prestiżowy. Co więcej, obecnie poddaje się ocenie również systemy bezpieczeństwa
aktywnego. Produkowany w serbskim Kragujevacu model wykorzystuje nową
strukturę karoserii „Small Wide”, która przeszła tysiące godzin wirtualnych
symulacji zderzeniowych, i którą poddano 200 próbom komponentów
i ponad stu rzeczywistym symulacjom wypadkowym oraz takiej samej
liczbie crash testów. Spośród elementów zapewniających
bezpieczeństwo w modelu 500L na uwagę zasługują, oprócz ABS-u
z systemem Brake Assist, najnowszej generacji system kontroli
dynamicznej ESC wraz z systemem optymalizującym trakcję ASR
i systemem zapobiegającym blokadzie i poślizgowi napędzanych
kół podczas zmiany biegów w warunkach niskiej przyczepności
– MSR. Pamiętać należy też o systemie aktywnego wspomagania
elektrycznego kierownicy DST i systemie zapobiegającym
dachowaniu ERM. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pasywne, oprócz
czołowych poduszek powietrznych i kurtyn, jako opcja dostępna jest
poduszka kolanowa.

„DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA” STALI
90-lecie powstania świętował
w październiku Bialski Klub Sportowy
„Stal” Bielsko-Biała. BKS jest szczególnie
zasłużony dla siatkówki żeńskiej.
Sięgnął po osiem tytułów
mistrzowskich, osiem Pucharów
Polski i dwukrotnie Superpuchar.
Obecny sezon jest 40.
w najwyższej klasie
rozgrywkowej, a bielszczanki
grają w niej nieprzerwanie
od 1976 roku. Od powstania
Klubu działa w nim sekcja piłki
nożnej, której drużyna seniorów
nie odnosiła tak spektakularnych
sukcesów. Dwukrotnie zajęła
drugie miejsce na zapleczu
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ekstraklasy. W latach 70. jej szkoleniowcem
był Antoni Piechniczek, który w 1982 roku
doprowadził Polskę do trzeciego miejsca

podczas Mistrzostw Świata w Hiszpanii
(na zdjęciu wraz z prezesem BKS Stal,
dyrektorem finansowym FAP, Czesławem
Świstakiem). Obecnie zespół
występuje w III lidze.
Klub został założony w 1922 roku
przez Polaków w Białej Krakowskiej.
Odwoływał się do tradycji
istniejącego przed I wojną
Towarzystwa Gimnastycznego
„Szczerbiec”. Podczas wojny
działalność była zawieszona. Po jej
zakończeniu klub reaktywowano.
Działały w nim 22 sekcje, m.in.
hokejowa i podnoszenia ciężarów.
Obecnie funkcjonują dwie:
siatkarska i piłkarska.

POJAZDY IVECO
„SAMOCHODAMI
CIĘŻAROWYMI ROKU”
W CHINACH I BRAZYLII

„SUV ROKU 2012”
DLA FIATA PANDA 4X4

Firma Iveco otrzymała ostatnio dwa prestiżowe międzynarodowe
wyróżnienia: w Chinach nową ciężarówkę Naveco Chaoyue uznano
za „Samochód Ciężarowy Roku 2013 – Chiny”, z kolei w Brazylii
model Iveco Tector Attack uzyskał nagrodę AutoData w kategorii
pojazdów ciężarowych.
Dwadzieścia pięć wiodących czasopism z branży pojazdów
użytkowych uznało model za pojazd ciężarowy, który „wniósł
największy wkład w wydajność transportu drogowego w kilku
aspektach, takich jak oszczędność paliwa, bezpieczeństwo, łatwość
prowadzenia, wygoda i minimalny wpływ na środowisko”. Po tytule
„Samochód Ciężarowy Roku 2013” dla modelu New Stralis Hi-Way,
wyróżnienia te stanowią kolejne dowody uznania dla modeli marki.

Nowy Fiat Panda 4x4 zdobył tytuł „SUV Roku 2012”
przyznany przez jury konkursu „Top Gear Awards 2012”
- słynnego i prestiżowego magazynu TOP GEAR. Zdaniem
dziennikarskiego jury, nowy Fiat Panda 4x4 przewyższa
wielu podobnie wyposażonych, choć droższych rywali,
szczególnie pod względem charakterystyki jezdnej,
komfortu i własności terenowych. Specjalną pochwałę
zyskał rewolucyjny, dwucylindrowy silnik 0.9 TwinAir
Turbo, współpracujący z sześciostopniową przekładnią
manualną, której niskie przełożenie pierwszego biegu
zapewnia znakomitą trakcję off-road i niesamowitą
wprost łatwość pokonywania wzniesień.

EKSPANSJA
FIAT-CHRYSLER
GROUP W INDIACH
Fiat Group Automobiles India Private Limited ogłosiła
komunikat o podjęciu szeregu inicjatyw, zmierzających
do wzmocnienia swej pozycji na rynku indyjskim, m.in.
oficjalnego wprowadzenia marki Jeep® na rynek Indii.
W okresie najbliższych kilku lat planowane są premiery
dziewięciu nowych lub odnowionych modeli marek Fiat
i Jeep, w tym Jeepa Wranglera i Grand Cherokee, których
dostawy do Indii rozpoczną się pod koniec 2013 roku.
Samochody marki Jeep sprzedawane będą przez
firmową sieć dealerów, korzystających w zakresie
obsługi technicznej i zaopatrzenia w części zamienne ze
wsparcia organizacji sprzedaży Fiata. FGAIPL rozpocznie
też produkcję samochodów Fiat Linea Classic Edition
oraz nowego Fiata Punto.

DESZCZ NAGRÓD

DLA SUPERSAMOCHODU

Nowy model Ferrari F12 berlinetta w zaledwie 24 godziny zdobył dwie
prestiżowe nagrody przyznawane przez prasę: „Złota kierownica 2012”
niemieckiego czasopisma Auto Bild (polski Auto Świat) i Bild am Sonntag.
Także angielski magazyn EVO postanowił przyznać 6,3-litrowemu
silnikowi V12 modelu F12 tytuł „Engine of the year”, tj. „Silnika roku”.
Sportowy Ferrari zdobył również tytuł „Best supercar” przyznawany przez
Sunday Times oraz nagrodę „Design Award” czasopisma Auto Bild.

41

LUDZIE
WYWIAD

Anna
LubertowiczSztorc
zdjęcia
Łukasz
Szeląg/
Reporter,
B. Sztorc

W życiu

nie ma dubli

Artur Żmijewski, aktor, mówi o wrażliwości motyla
i skórze słonia, ważnych nagrodach i wolności,
jaką daje podróż samochodem.
est Pan zodiakalnym Baranem, czyli
osobą porywczą, mało zdyscyplinowaną, dominującą...
Ja nie jestem typowym Baranem. Ale za to jestem
konsekwentny w dążeniu do wyznaczonych celów.
Poprzednie pytanie to był trochę żart, bo
przecież jest Pan poukładany, zdyscyplinowany, dżentelmen w każdym calu..
Większość z tych rzeczy może Pani o mnie powiedzieć. Od zawsze taki jestem, od urodzenia. Wielu próbowało mnie zmieniać, ale bez efektów
i wątpię żeby komukolwiek to się udało.
Zdarza się Panu czasem zdenerwować?
Myślę, że tak. Co prawda moja wybuchowość to
mit. Zdarza mi się jednak, że czasem nie wytrzymuję, ale są to bardzo rzadkie przypadki.
A co najbardziej denerwuje?
Z codziennych rzeczy to przede wszystkim bezmyślność. Poza tym denerwuje mnie, gdy ktoś zaczyna marnować mój czas, utrudniać życie. Wiele
godzin spędzam w pracy i brak poszanowania dla
czasu, jego marnowanie jest bardzo wkurzające.
Najnowsza produkcja, w której Pan zagrał, to
„Mój rower”. To ważny dla Pana film?
Bardzo ważny. Dawno nie zagrałem takiej roli.
W życiu miałem różne okresy – często grywałem
role bohaterów negatywnych, ale od kilku lat jestem kojarzony z osobami bardzo poprawnymi,
miłymi, kochanymi. A reżyser, Piotr Trzaskalski –
tak jak kiedyś Władysław Pasikowski w „Psach” –
obsadził mnie w niejednoznacznej roli. Ta postać
mieni się różnymi kolorami – nie jest ani zła, ani
dobra. Ta rola mnie niezwykle urzekła i była dla
mnie bardzo ciekawa.

J

43

Kadr z ﬁlmu
„Mój rower”
Piotra
Trzaskalskiego

Kadry z ﬁlmu
„Mój rower”
(2012)
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„Mój rower” Piotra Trzaskalskiego to historia
trzech mężczyzn: ojca, syna i wnuka. Jazzman Michał Urbaniak gra 70-letniego ojca,
klarnecistę, Pan – syna... Jak sprawdził się
Michał Urbaniak jako aktor i jako ojciec?
To była wielka przygoda. W dzisiejszym świecie,
wśród dziwnych historii filmowych, które często są
miałkie, o niczym, albo smutne i nie niosą żadnej
nadziei, nagle pojawił się film Piotra, taki trochę film
drogi, trochę psychologiczny, trochę rozliczeniowy
pomiędzy trzema mężczyznami, którzy nie potrafią ze sobą rozmawiać, nie raniąc się przy tym.
W tym filmie nie ma sentymentalnych puent, ale
pozostaje nadzieja. Są trzej faceci i muzyka... Udał
mi się filmowy ojciec. Michał Urbaniak dobrze sobie radzi z profesją aktorską, mimo że profesjonalnym aktorem nie jest. Okazał się niezwykle miłym,
urokliwym i otwartym na ludzi i świat człowiekiem.

Grał Pan doktora Burskiego w serialu „Na
dobre i na złe”, Ojca Mateusza, ale także –
wiele razy – bohaterów negatywnych... Trudno wcielać się w tak różne postaci?
Wydaje mi się, że sensem tego zawodu jest przechodzenie od – do, bo wtedy jest ciekawiej i dla
aktora, który to gra, i dla widza, który to ogląda.
Brak jednoznacznych postaci i określenia, to jest
białe lub czarne, stwarza wiele możliwości. Czasem trudno przejść od jednej sceny do drugiej, zależy jaki stopień trudności stawia przed nami scenariusz i reżyser. Ale to właśnie jest najciekawsze
w moim zawodzie, to coś, czego poszukuję.
Ale to spore obciążenie psychiczne?
Ten zawód wymaga wrażliwości motyla i skóry słonia. Pewnie bym skłamał, gdybym powiedział, że
nasz zawód nie zostawia śladów na psychice. Ale
z wiekiem człowiek sobie z tym coraz lepiej radzi
i nabiera dystansu, wie, o co w tym zawodzie chodzi. Najlepszy dowód – jak kiedyś wróciłem ze
zdjęć do „Psów” to moja żona stwierdziła, że zacząłem strasznie kląć...Teraz mam warsztat, który
pozwala nie orać w swojej psychice.
Która z ról przyniosła Panu największą popularność? Podobno 6 mln widzów ogląda „Ojca Mateusza”, a kilkaset tysięcy pamięta Pana rolę w filmie „Lawa” Konwickiego...
Uczciwie? Pani ma pewnie rację, że role w serialach przynoszą największą popularność. Ale każda z moich ról była znacząca. Na przykład, bardzo
często ludzie odwołują się do „Psów”, do „Lawy”
Tadeusza Konwickiego, do filmu „Trzy dni bez wyroku”. Myślę, że na różnych etapach mojego życia
różne role przynosiły mi różną popularność. Nie-

wątpliwie jednak tę masową znajomość mojej postaci przyniosła mi najpierw rola doktora Burskiego w serialu „Na dobre i na złe”, a później Ojca
Mateusza. Ale to nie jest tak, że tylko te dwie postaci zaważyły na moim aktorskim życiu.
W ilu filmach Pan zagrał? Pamięta Pan?
Nie, nie pamiętam. Na pewno zagrałem w kilkudziesięciu filmach, w kilkudziesięciu teatrach telewizji, w kilkudziesięciu sztukach teatralnych. Poza tym zajmuję się jeszcze dubbingiem i biorę
udział w Teatrze Polskiego Radia. W pewnym momencie przestałem liczyć, podsumowywać, bo
stwierdziłem, że nie ma to sensu. Nie mam też ołtarzyka z nagród w domu. Owszem, jest kilka półek, na których stoją różne statuetki, które otrzymałem. Czasem zerkam na nie i robi mi się ciepło
na sercu, bo większość z tych nagród są nagrodami publiczności, a to jest przejaw sympatii, który najbardziej cieszy.
Które nagrody są najbardziej miłe sercu?
Nagrody środowiskowe, od kolegów zawsze mile
łechcą nasze ego, bo jest to uznanie profesjonalistów, natomiast niewątpliwie najważniejsze są – i tu
nie ma cienia kokieterii – nagrody publiczności, bo
one oznaczają, że ten kierunek, który sobie obieramy, te role, które gramy, trafiają do widowni.
Przed lustrem każdy z nas jest geniuszem. Jednak
potem „wychodzisz na scenę, konfrontujesz się
z widownią i dopiero wiadomo czy jesteś dobrym
aktorem” – mawiał kiedyś mistrz Andrzej Łapicki.
Mój zawód nie istnieje w próżni, tylko wyłącznie
w kontakcie z widzem. Jeżeli widz mnie akceptuje, to mnie to uskrzydla. Ważne jest tylko, by nie
wyskoczyć za wysoko i nie bujać w obłokach.
Rozstał się Pan z teatrem na stałe?
Nadmiar obowiązków zmusił mnie dwa lata temu
do rezygnacji z etatu w Teatrze Narodowym, ale
nadal jestem związany z tą sceną. Nie znaczy to,
że odszedłem z teatru na zawsze i na stałe, mam
nadzieję, że jak kiedyś trochę zwolnię w obowiązkach telewizyjnych i filmowych to będę częściej
gościł w teatrze. W zasadzie z żadnej mojej aktywności zawodowej nie zamierzam rezygnować. Kilka miesięcy temu miałem dużą frajdę, gdy nagrywałem ostatnią część „Madagaskaru”. Dubbing to
fantastyczna zabawa i niezwykła przygoda. To jest
taki świat, w którym można troszkę poczuć się
dzieckiem, powygłupiać. Wymaga nieco przesady
i lekkiego wariactwa, czegoś co spowoduje, że
przebije się przez obraz.
Życie jest ciekawsze niż role, które Pan gra?
Uważam, że zawsze życie jest ciekawsze od ról,
które się gra. Jest ważniejsze niż zawód. Nigdy nie
przynosi tego, czego się spodziewamy, samo pisze scenariusze. Przystępując do realizacji filmu
mniej więcej wiemy, w jakiej przestrzeni będziemy

„Od zawsze
bardzo lubiłem
motoryzację,
choć teraz nie
zmieniam już
aut tak często
jak kiedyś. Ale
od 26 lat jeżdżę
samochodem
i miałem tych
aut dwadzieścia
kilka... [...]
Samochód,
który użytkuję,
powinien
dysponować
określoną mocą,
bo moc oznacza
nie tylko osiągi,
ale także
bezpieczeństwo”

W SKRÓCIE

Personalia
Artur Żmijewski (ur. 10 kwietnia 1966 roku
w Radzyminie) - polski aktor teatralny, filmowy
i telewizyjny, także reżyser spektakli Teatru
Telewizji i seriali. Ukończył LO im. Marii
Konopnickiej w Legionowie, a w 1990 roku
PWST w Warszawie. Jeden z najpopularniejszych
polskich aktorów. Ma na koncie ponad 100 ról
w popularnych filmach i serialach, worek nagród,
jego twarz znają miliony widzów. Występował
w Teatrze Współczesnym, w Teatrze Ateneum
oraz w Teatrze Scena Prezentacje w Warszawie.
Związany również z Teatrem Narodowym. Od 2007
roku jest Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF.
Od 2009 jest Honorowym Obywatelem Miasta
Legionowo. Ma żonę Paulinę i troje dzieci.
Wielbiony przez miliony fanów doktor Burski
i Ojciec Mateusz, zdobywca aż czterech Telekamer
(w tym jednej złotej).

45

Kadry z ﬁlmu
„Katyń” (2007)
i serialu „Ojciec
Mateusz”
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się poruszać. Życie niesie znacznie więcej nieprzewidywalnych wyzwań, w życiu nie mamy dubli i nie
ma powrotu do pewnych sytuacji.
Bilans czterdziestolatka – jak wypadł?
Nie prowadzę takich bilansów. Według mnie przekroczenie jakiejś bariery nie znaczy absolutnie nic
poza tym, że się ją przekroczyło. Bo jaka jest różnica między 40 a 41 rokiem życia? Nie ma żadnej.
To tylko kolejna cyferka, która odkłada się na naszym karku, ale to znaczy, że my się zmieniamy.
Owszem, nieuchronnie zmieniamy się fizycznie,
psychicznie, ale bilansowanie czegokolwiek do niczego nie prowadzi. Należy żyć, być otwartym
na to, co się wydarzy i czekać, co przyniesie los.
Ale już skoro Pani o to pyta, bilans tych czterdziestu kilku lat mojego życia na pewno jest korzystny.
Jest Pan jedną z bardzo niewielu osób, której w internecie nie opluwają, a wręcz przeciwnie, wszyscy Pana kochają...
To pewnie wynik ról, które gram. Ja co prawda nie
mam potrzeby czytania o sobie w internecie, nie
jestem szczególnie przywiązany do tej formy prze-

kazu. Lubię gazety w formie papierowej, lubię ich
zapach. Książki nastrajają mnie optymistycznie.
Pod tym względem jestem trochę dwudziestowieczny... Nie wchodzę na fora, nie jestem na facebooku. Wolę inne formy aktywności, bezpośredni
kontakt z człowiekiem. Wybieram telefon zamiast
e-maila i SMS-a. Tak jest znacznie ciekawiej.
Jest Pan aktorem niezwykle zajętym, a w domu trójka dzieci, żona. W domu panuje tradycyjny podział ról?
To są mity. Moja żona jest aktywna zawodowo,
mnóstwo czasu spędza poza domem. Mamy pomoc do prowadzenia domu, a poza tym dziadkowie i babcie opiekują się dziećmi. Najmłodszy syn
ma 10 lat, wiec nie jest już taki mały. Gdy jestem
w domu przejmuję część obowiązków na siebie.
To nie jest tak, że ja idę na łowy, a żona dba o domowe ognisko. Jesteśmy nowoczesnym związkiem. Lubimy spędzać wolne dni razem. Ale nie
rozpoczynamy dnia wspólnym śniadaniem, bo
przy naszej aktywności nie ma takiej możliwości.
A przed premierą nie ma Pan ochoty powiedzieć: „dajcie mi święty spokój, jutro mam
premierę”?
Nie jestem w tym czasie pod ochroną, ale moja rodzina nauczyła się, że jak przychodzi czas okołopremierowy to tacie trzeba dać trochę więcej spokoju niż zwykle. Muszę się skupić, przygotować.
Ale bywają chwile, że to dzieciom trzeba poświęcić więcej czasu, np. przed występami w szkole
i wiadomo, że wtedy tata jest niezastąpiony.
Ma Pan jakieś męskie marzenia? Zdobycie
Mount Everestu zimową porą lub samotne
regaty dookoła świata?
Atlantyku samotnie bym nie przepłynął, ale nie byłoby źle, gdybym mógł odbyć taką męską przygodę – przejechać świat dookoła. To fantastyczne:
mieć tyle czasu i pieniędzy, aby wsiąść w auto
i podróżować dookoła kuli ziemskiej.
Lubię jeździć samochodem. Jeżeli mam do wyboru pociąg, samolot, autobus lub auto wybieram
zdecydowanie auto. Ten sposób przemieszczania
się daje mi możliwość wyboru – sam sobie wyznaczam godzinę postoju, wyjazdu, przyjazdu.
Który samochód najbardziej odpowiada Pana osobowości, charakterowi?
W sensie zawodowym posiadam tyle osobowości,
że musiałyby to być różne samochody. Ja od zawsze bardzo lubiłem motoryzację, choć teraz nie
zmieniam już aut tak często jak kiedyś. Ale od 26
lat jeżdżę samochodem i miałem tych aut dwadzieścia kilka... na pewno. To były różne modele,
na różnym etapie mojego życia. Po prostu kupowałem taki, jaki w danej chwili był mi najbardziej
potrzebny. Nie jestem aż takim fanem motoryzacji,
żebym musiał co miesiąc mieć nowe auto.

Poniżej: kadry
z ﬁlmu „Mała
matura 1947”
(2010)
i „Świadek
koronny” (2007)

Jakie warunki powinien spełniać Pana idealny samochód?
Uważam, że samochód, który użytkuję, powinien
dysponować określoną mocą, bo moc oznacza
nie tylko osiągi, ale i bezpieczeństwo. Nie wyobrażam sobie samochodu, który miałby mniej niż
180-200 KM. Tyle koni pod maską daje możliwość
sprawnego, szybkiego wyprzedzania na drodze
i daje poczucie bezpieczeństwa.
Widziałam Pana kiedyś w Lancii Thema...
Tak, jeździłem kiedyś tym autem. To bardzo luksusowa limuzyna, doskonale się prowadzi i oferuje
wyjątkowy komfort we wnętrzu. Przyjemnie jest
podróżować takim samochodem. Ma w sobie
„to coś”, a poza tym silnik o pojemności 3,6 l
i 280 KM. Ta moc przekłada się na absolutną frajdę z jazdy i bezpieczeństwo. Poza tym jest to auto, które zwraca uwagę i nie jest zbyt popularne.
Terenowe samochody też Pan lubi?
Dają zupełnie inny rodzaj wolności niż limuzyny.
Lubię pojechać do lasu albo w góry, a poruszanie
się takim autem w terenie daje niezwykłą swobodę. Poza tym, przy stanie polskich dróg te samochody są nieocenione. Na przykład Jeep Grand
Cherokee, którym jeździłem jakiś czas, sprawdza
się również jako komfortowe auto szosowe. Wysokie siedzenie, doskonała widoczność....
Ma Pan jakieś motoryzacyjne marzenie? Ferrari? Maserati?
Takie samochody mnie nie kręcą, szczególnie
na polskich drogach. I nie mam takiej potrzeby, by
aż tak zwracać na siebie uwagę.
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DANIE SPECJALNE
REHABILITACJA

Rehabilitacja

to też leczenie
Mariusz
Kilian
fot. Fotolia
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Ważnym elementem utrzymania zdrowia
i dobrej kondycji jest rehabilitacja medyczna.
Najpełniej zadanie to wypełnia fizjoterapia,
która zajmuje się likwidacją procesów
chorobowych i ich następstw, a także
zapobiega chorobom lub ich nawrotom.

izjoterapia
jest nauką zajmującą się leczeniem za pomocą mechanizmów fizjologicznych, czyli odruchowych reakcji organizmu na bodźce fizykalne. Bodźce
takie mogą być naturalne lub wygenerowane
w sposób sztuczny, natomiast reakcja organizmu
na nie jest procesem fizjologicznym.
Do bodźców fizykalnych zaliczamy temperaturę,
różne formy promieniowania świetlnego, prąd
elektryczny, pole magnetyczne, fale radiowe, ultradźwięki, działanie ciśnienia różnych ośrodków np.
wody, a także bodźce mechaniczne i kinetyczne,
czyli ruch w postaci odpowiednich ćwiczeń.
Najważniejsze cele fizjoterapii to: poprawienie odporności organizmu, zwalczanie bólu i stanów zapalnych, przeciwdziałanie negatywnym skutkom
unieruchomienia, poprawa i zwiększenie wydolności fizycznej oraz usprawnienie czynności wszystkich układów i narządów ludzkiego organizmu.
Istotnym efektem zabiegów leczniczych jest pozytywny wpływ na psychikę, a także na społeczne
funkcjonowanie człowieka.
Zabiegi lecznicze stosuje się jako uzupełnienie innych
form terapii, takich jak leczenie farmakologiczne,

F

zabiegi operacyjne, a także coraz częściej jako podstawową formę leczenia i profilaktyki zdrowotnej.
Zabiegi dzielimy na trzy główne działy fizjoterapii:
kinezyterapię, czyli terapię ruchem, fizykoterapię,
która polega na leczeniu przy pomocy aparatów
emitujących różne formy energii i masaż leczniczy.

KINEZYTERAPIA,
CZYLI RUCH DLA ZDROWIA
Do tej pory nie wynaleziono lekarstwa, które zastąpiłoby ruch i jego pozytywny wpływ na zdrowie. Ta
świadomość towarzyszyła medykom przez wieki
i na pewno będzie prawdziwa również w przyszłości. Odpowiednio dobrany i dozowany ruch jest
w stanie leczyć wiele schorzeń, a także, co nie
mniej ważne, skutecznie im zapobiegać.
Ćwiczeniami fizycznymi leczy się choroby stawów,
przywracając im ruchomość. Od odpowiedniej
porcji ruchu zależy również właściwe uwapnienie
kości, a także masa, napięcie i siła mięśni. Poprzez
skurcze i rozkurcze mięśni szkieletowych wspoma-
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Odpowiednio
dobrany
i dozowany
ruch leczy
wiele schorzeń,
a także
skutecznie im
zapobiega.
W gabinetach
i salach
kinezyterapii
prowadzi się
różne formy
ćwiczeń
usprawniających
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gana jest praca układu krążenia oraz układ nerwowy – wpływając na szybkość przepływania bodźców, działając korzystnie na koordynację, równowagę i refleks. Właściwie dobrane ćwiczenia fizyczne poprawiają wydolność układu krążenia i oddechowego, powodując lepsze dotlenienie wszystkich organów. Narządy wewnętrzne, takie jak żołądek, jelita, wątroba i nerki, poddawane są w trakcie ruchu swoistemu masażowi wewnętrznemu, co
zapewnia ich właściwe funkcjonowanie.
W gabinetach i salach kinezyterapii prowadzi się
różne formy ćwiczeń usprawniających. Zabiegi
przebiegają według ordynacji lekarskiej, ściśle odpowiadając potrzebom konkretnego pacjenta. Np.
ćwiczenia bierne, stosowane u osób, które nie mogą samodzielnie poruszać kończynami, wykonuje
terapeuta bez udziału pacjenta, zaś ćwiczenia
czynne wykonuje pacjent instruowany przez terapeutę. U pacjentów osłabionych chorobą, długim
unieruchomieniem lub w podeszłym wieku, przy
zanikach mięśni i niedowładach stosuje się ćwiczenia czynne wspomagane. Część obciążenia przyjmuje wówczas na siebie terapeuta lub specjalny
system podwieszeń.
W chorobach układu oddechowego prowadzi się
ćwiczenia uczące pacjentów właściwego oddychania, przyczyniające się do poprawienia ruchomości klatki piersiowej, wzmocnienia mięśni brzucha i przepony. Osobom z zaburzeniami koordynacji nerwowo-mięśniowej, np. u pacjentów po wylewach, zaleca się ćwiczenia mające na celu przywrócenie precyzji i właściwych schematów ruchowych. Ćwiczenia relaksacyjne są pomocne przy
nadmiernym napięciu mięśniowym. Stosuje się je
np. w schorzeniach neurologicznych, przebiegają-

cych ze spastycznością mięśni. Podstawową formą terapii stosowaną u dzieci i młodzieży z wadami postawy, takimi jak skoliozy, płaskostopie czy
odstające łopatki, jest gimnastyka korekcyjna.
Istotnym zadaniem kinezyterapii, poza usprawnianiem, jest nauczenie pacjenta właściwego wykonywania ruchów, prawidłowego siedzenia, a także
unikania niewłaściwych nawyków ruchowych
w życiu codziennym. Przeciwwskazaniami są stany gorączkowe, ostre stany zapalne, niewygojone
złamania i blizny pooperacyjne, osteoporoza.

MASAŻ LECZNICZY
– NIE TYLKO KLEPANIE
Należy do zabiegów leczniczych najbardziej rozpowszechnionych i lubianych przez pacjentów. Istnieje wiele form masażu: ręczne, mechaniczne,
a także wykonywane w wodzie.
W działaniach terapeutycznych najważniejszą rolę
odgrywa klasyczny masaż leczniczy, wykonywany
ręcznie przez wyszkolonych masażystów. Podstawowymi technikami są: głaskanie, ugniatanie, rozcieranie, wstrząsanie i oklepywanie.
Masaże klasyczne wykonuje się jako zabiegi ogólne na całe ciało i zabiegi częściowe na poszczególne jego okolice – najczęściej na kręgosłup, kończyny lub same stawy, na klatkę piersiową i powłoki brzuszne, czasami także na twarz.
Masaże całkowite wykonuje się w stanach wyczerpania organizmu, u rekonwalescentów, po długim
okresie unieruchomienia lub znacznego zmniejszenia aktywności fizycznej w wyniku choroby. Masaż
działa tonizująco na układ nerwowy. Dlatego w niektórych nerwicach i u osób będących w przewlekłym stresie zabieg taki obniża stan nadpobudliwo-

ści oraz reguluje funkcje układu nerwowego, co
pozytywnie wpływa na stan psychiczny pacjenta.
U osób wykonujących przez dłuższy czas ciężką
pracę fizyczną masaż całościowy pomaga w szybszej regeneracji sił i zapobiega powstawaniu zmian
zwyrodnieniowych. W przypadku dzieci słabo rozwijających się fizycznie delikatny masaż może
działać aktywizująco i powodować lepszy przyrost
możliwości motorycznych organizmu. U osób
z nadwagą i otyłością masaż całkowity działa
wspomagająco w procesie redukcji masy. Zwiększa też napięcie mięśni i uelastycznia tkanki skóry,
zapobiegając w pewnym stopniu pojawianiu się jej
nadmiaru po osiągnięciu efektów kuracji.
Masaże częściowe, stosowane najczęściej, wykonuje się w przypadkach schorzeń reumatycznych
i zwyrodnieniowych. Celem jest zmniejszenie
obrzęków w obrębie stawów, zmniejszenie bolesności, wzmocnienie mięśni, uelastycznienie miękkich tkanek okołostawowych, przywrócenie lub
zwiększenie ruchomości.
Po urazach takich jak zwichnięcia, skręcenia lub
złamania, po operacjach ortopedycznych, masaż,
poprawiając krążenie krwi, polepsza odżywienie
tkanek. Wpływa również na odbudowę mięśni i ich
siłę, rozciąga zrosty i przykurcze. W coraz częstszych zespołach przeciążeniowych kręgosłupa
masaż odgrywa istotną rolę terapeutyczną i profilaktyczną, przywracając właściwe napięcie mięśni
kręgosłupa, łagodząc bóle, zapobiegając skutkom
kumulacji przeciążeń, prowadzących do poważnej
dysfunkcji tego najważniejszego elementu aparatu ruchu człowieka.
W chorobach układu oddechowego
stosuje się masaże klatki piersiowej,

by usunąć nadmierne napięcie mięśni międzyżebrowych, piersiowych i karku. Znacznie poprawia
to komfort oddychania – szczególnie fazę wdechu, zwiększając czynnościową pojemność płuc,
co ma pozytywny wpływ na dotlenienie całego organizmu. W niektórych dysfunkcjach narządów
wewnętrznych np. w schorzeniach jelit, w nawykowych zaparciach, lekarz może zalecić masaż
powłok brzusznych.
Masaże mechaniczne wykonuje się przy użyciu
aparatów emitujących głównie drgania, które powodują zmniejszenie spastyczności mięśni. Inną
formą zabiegów jest użycie aparatów wywołujących naprzemienne zmiany ciśnienia w specjalnych
rękawach. Są one nakładane na kończyny lub tułów pacjenta, by wymusić w nich właściwy przepływ krwi żylnej i limfy w organizmie. Stosuje się je
w przypadku zastojów krążeniowych, a także
w dysfunkcjach i po usunięciu węzłów chłonnych.
Masaże podwodne wykonuje się w specjalnych
wannach, używając strumienia wody pod ciśnieniem 1-3 atmosfer, aplikowanego przez terapeutę
za pomocą odpowiedniej dyszy ustawionej w odległości 1-3 cm od ciała pacjenta, zanurzonego
w wodzie o temperaturze 36-40°C. Innym rodzajem masażu wodnego jest masaż wirowy, gdzie
pacjent umieszcza kończynę w specjalnym naczyniu, a woda wydobywająca się pod ciśnieniem ze
stałej dyszy tworzy silny wir wodny. Masaże w środowisku wodnym poprawiają samopoczucie,
zwiększają siłę mięśni, uelastyczniają skórę, zwiększają ruchomość
stawów, obniżają ciśnienie krwi.

Masaż może
mieć działanie
lecznicze, jak
i relaksacyjne.
Działa też
tonizująco
na układ
nerwowy
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Poniżej: masaż
podwodny
oraz terapia
przy użyciu
ultradźwięków

Przeciwwskazania do wykonywania masaży: ostre
stany zapalne, gorączka, wyniszczenie organizmu,
zaawansowana osteoporoza, uszkodzenia i choroby skóry, niezagojone złamania, gruźlica kości,
zapalenie żył, zaawansowana miażdżyca, choroby
nowotworowe.

FIZYKOTERAPIA
– NOWE TECHNOLOGIE
Ta dziedzina medycyny odgrywa coraz większą rolę w leczeniu licznych schorzeń. W wielu przypadkach staje się podstawową metodą terapii, a rozwój nowych technologii przyczynia się do udostępniania jej szerokiemu gronu pacjentów.

Laseroterapia
Promieniowanie laserów stosowanych w fizykoterapii działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i stymulująco na tkanki. Efektem zabiegów jest lepszy

przepływ krwi i limfy, co pobudza układ odpornościowy, zmniejsza obrzęki w stanach zapalnych,
regeneruje i zmniejsza blizny. Działanie przeciwbólowe laseroterapii wywołane jest podwyższeniem
poziomu endorfin. Po zabiegach uszkodzona tkanka nerwowa i kostna regeneruje się szybciej.
Wskazania do terapii laserem: stany zapalne stawów, przeciążenie ścięgien, np. ścięgna Achillesa,
zespół „łokcia tenisisty”, zespoły bólowe kręgosłupa, zwichnięcia, stłuczenia, schorzenia naczyń żylnych, nerwobóle. W dermatologii pomaga w leczeniu oparzeń, blizn, stanów zapalnych skóry, w terapii trądzika pospolitego. Przeciwwskazania: choroby nowotworowe, czynna gruźlica, ciężkie infekcje, terapia lekami o działaniu fotouczulającym.

Ultradźwięki
W zabiegach wykorzystuje się lecznicze działanie
fal ultradźwiękowych na organizm człowieka. Zabieg jest wykonywany za pomocą specjalnej głowicy, którą prowadzi się po skórze posmarowanej
ciekłą parafiną lub specjalnym żelem dla uzyskania pełnego kontaktu i przenikania fali w głąb tkanek. Ultradźwięki wykorzystuje się również do wykonania zabiegu fonoforezy. Polega on na wykorzystaniu fali do „wtłoczenia” w tkanki substancji
leczniczej zawartej w specjalnym żelu.
Wskazania: zespoły bólowe kręgosłupa i stawów
kończyn, nerwobóle, ostrogi piętowe, blizny i przykurcze. Przeciwwskazania: choroby nowotworowe, czynna gruźlica, stany gorączkowe, implanty.

Magnetoterapia
Metoda ta wykorzystuje działanie pola magnetycznego o określonych wartościach leczniczych. Stosuje się aplikatory pola magnetycznego o kształcie
płaskim lub okrągłym. Ich wielkość zależy od części ciała poddawanej zabiegowi.
Wskazania: choroby reumatyczne, zwyrodnienia
stawów kończyn i kręgosłupa, po urazach tkanek
miękkich i kości, zaburzenia krążenia obwodowego, osteoporoza, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, zapalenie oskrzeli i zatok. Przeciwwskazania: ciężkie choroby serca i układu krążenia, infekcje bakteryjne, gruźlica, ciąża, implanty elektryczne (tzw. rozrusznik serca), choroby
wewnętrzne.

Prądy diadynamiczne
Są to zabiegi polegające na wprowadzeniu do tkanek prądu elektrycznego
o niewielkich i zmiennych, regulowanych wartościach. Ładunki elektryczne przepływają pomiędzy dwiema
elektrodami, przyłożonymi do ciała
w ściśle określonych miejscach. Natężenie prądu reguluje się, uwzględniając
wskazania i indywidualną wrażliwość pacjenta na działanie prądu elektrycznego.
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Zabiegi działają przeciwbólowo, poprawiają odżywienie tkanek, stymulują włókna mięśniowe.
Wskazania: zespoły bólowe i zwyrodnieniowe stawów kończyn i kręgosłupa, spastyczność mięśni,
obrzęki i zaburzenia krążenia obwodowego. Przeciwwskazania: choroby i uszkodzenia skóry, niezagojone blizny, nadwrażliwość na działanie prądu,
ostre stany zapalne, implanty.

Interdyn
Inna nazwa zabiegu to prądy interferencyjne. Jak
w poprzednio opisanej metodzie, wykorzystuje się
tutaj działanie prądu elektrycznego. Różnica polega na tym, że stosuje się cztery elektrody powodujące nakładanie się ich fal na siebie, czyli interferencję. Efekt ten wzmacnia działanie zabiegu.
Wskazania: choroby zwyrodnieniowe stawów kończyn i kręgosłupa, zaniki mięśni, zapalenia tkanek
okołostawowych, obrzęki, nerwobóle. Przeciwwskazania: stany zapalne skóry, zakrzepowe zapalenie żył, implanty, ciąża, nadwrażliwość na
działanie prądu.

Jonoforeza
Używa się także nazwy jontoforeza. Działanie lecznicze tego zabiegu polega na wprowadzeniu
do tkanek związków leczniczych (jonów leków)
za pomocą prądu stałego o małych wartościach.
Roztworem leku nasącza się podkład pod tzw.
elektrodę czynną, o potencjale elektrycznym przeciwnym do potencjału elektrycznego leku, która
zostaje umieszczona na chorej tkance. Drugą
elektrodę, tzw. bierną o przeciwnym potencjale do
elektrody czynnej, umieszcza się obok, lub po
przeciwnej stronie. Jony leku zostają przez prąd
elektryczny „wypchnięte” do tkanek przez skórę.
Wskazania: nerwobóle, rwa kulszowa, blizny, od-

mrożenia, przewlekłe stany zapalne stawów i okołostawowe, bakteryjne choroby skóry i tkanek miękkich, zaburzenia krążenia obwodowego. Przeciwwskazania: ostre stany zapalne skóry i tkanek
miękkich, stany gorączkowe.

Powyżej:
laseroterapia
i elektroterapia

Inhalacje
Są to zabiegi lecznicze polegające na wprowadzeniu substancji leczniczych do układu oddechowego za pomocą aparatów wytwarzających aerozole
o działaniu terapeutycznym. Stosuje się leki o działaniu przeciwzapalnym, rozkurczowym, antybiotyki
oraz ułatwiające odkrztuszanie.
Wskazania: przewlekłe nieżyty górnych dróg oddechowych i zatok przynosowych, astma oskrzelowa, nieżyty oraz rozstrzenie oskrzeli, stany po
zapaleniu płuc, stany po zabiegach operacyjnych
oskrzeli i płuc, mukowiscydoza, nieżyt krtani, stany
po operacji migdałków, nieżyt trąbki słuchowej.
Przeciwwskazania: nowotwory płuc, choroby zakaźne układu oddechowego, ostre stany zapalne
dróg oddechowych i płuc, krwawienia z dróg oddechowych.
Wymienione powyżej metody lecznicze stosuje się
zazwyczaj w seriach liczących od kilku do kilkunastu zabiegów, które można przeważnie powtarzać
2-3 razy w ciągu roku. O ich stosowaniu powinien
w każdym przypadku decydować lekarz prowadzący pacjenta. Właściwe wykonanie zabiegu, jego czas, dobór obciążeń lub parametrów aparatury zabiegowej należy zaś do fizjoterapeuty.
Opisane rodzaje zabiegów nie wyczerpują w pełni
wszystkich metod. Należą one jednak do najczęściej spotykanych w dobrze wyposażonych bazach zabiegowych i pozwalają skutecznie leczyć
większość schorzeń.
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CZAS WOLNY
KUCHNIA

RUBRYKI

Agnieszka Kudłacik, fot. Satiz Poland

Lasagne

i cannelloni

wstawić domikrofali ipokłopocie...
Ale gdzie przyjemność gotowania
iwspólnie spędzonego czasu?!...
Wdzisiejszym świecie pełnym
pośpiechu propagujmy tzw. slow
food...Idotego nie potrzeba wielu
pieniędzy, wręcz przeciwnie, można
dobrze zjeść, nie wydając wiele.
Trzeba tylko chcieć iumieć znaleźć
radość wtym, co się robi. Pisząc ten
artykuł słucham Pavarottiego. Jaka
piękna muzyka!Idania napewno
będą wyśmienite, bo właśnie
przygotowuję cannelloni...
Cieszmy się jedzeniem
iwspólnym biesiadowaniem, jak
potrafią to robić mieszkańcy Italii...
Poniżej przepisy naprawdziwą
lasagne icannelloni:

Zdjęcie u góry:
Lasagne z sosem
bolońskim.
Obok: etapy
przyrządzania
tej potrawy:
 Należy
bardzo cienko
rozwałkowywać
ciasto, najlepiej
używając
specjalnej
maszynki
 Ciasto
pokroić na płaty
długości mniej
więcej 20 cm

 Składniki

Lasagne
vegetariane
 Sos
beszamelowy
 W formie
przekładać płaty
makaronu sosem
bolońskim i
beszamelowym
 Przełożyć
płaty makaronu
do wysokości
formy
 Gotowa
lasagne
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Wykonanie:
Przygotować tzw. soffritto. Wtym
celu należy drobno posiekać
warzywa iprzesmażyć naoliwie.
Dodać liść laurowy imięso. Dusić
kilka minut domomentu, kiedy
mięso nie będzie już surowe, podlać
winem. Odparować. Następnie
dodać zmiksowane blenderem
pomidory iprzyprawy
dosmaku.Ipozostaje tylko czekać,
gdyż ragùnaprawdę musi się
gotować, awłaściwie „pykać”3
godziny. Jeśli zauważymy, że jest
zagęste, należy dodać
wody.Ipoprostu zostawić je
wspokoju, aż „dojdzie”.
Besciamella (beszamel)
• 2 litry mleka
• 140 g masła
• 160 g mąki
• sól, pieprz,
• gałka muszkatołowa

















Kiedy przyjechałam pierwszy raz
dorodziców mojego przyszłego
męża doItalii, to były pierwsze
piatti, czyli dania serwowane
naobiad, którymi mnie ugościli.
Emilia Romagna to region Włoch,
wktórym króluje przede wszystkim
pasta ripiena. To właśnie lasagne,
cannelloni, ravioli iwszelkiego
rodzaju tortellini, tortelloni są
jednymi znajbardziej ulubionych
dań. Przysłowiowa Mamma
naprawdę przygotowuje wszystko
ręcznie. Oczywiście można kupić
gotowe półprodukty, anawet
gotowe dania, które wystarczy

LASAGNE
Przepis naprzygotowanie formy
owymiarach25 cm na35cm
Sos boloński, tzw. ragù
• 250 g mięsa wołowego mielonego
• 150 g mięsa wieprzowego
mielonego, najlepsza łopatka
• 4 puszki pomidorów, najlepiej tzw.
pelati, czyli pomidorów bez skórki
• 1 marchewka
• 1 łodyga selera naciowego
• 1 cebula
• sól, cukier, pieprz
• liść laurowy
• oliwa z oliwek,
• szklanka czerwonego wina

Wykonanie:
Zagotować mleko, oddzielnie
rozpuścić masło iwymieszać
zmąką. Dodać domleka iubijać
dozagęszczenia. Przyprawić
dosmaku.
La sfoglia, czyli makaron
• 5 jajek
• 500 g mąki typ 650
• sól
Zarobić ciasto bez dodawania wody!
Jest to ciężka praca, ale to właśnie
jest sfoglia. Następnie owinąć je
przeźroczystą folią iwłożyć
dolodówki przynajmniej na1 godzinę.

Cannelloni ripieni di ricotta
e spinaci – Cannelloni z farszem
ze szpinaku i sera ricotta
W przypadku cannelloni możemy
kupić już gotowe rurki, ale na pewno
smaczniejsze będą przygotowane
własnoręcznie. Makaron
przygotowujemy jak na lasagne
(na 1 porcję przewiduję 4 rurki,
przepis jest więc na 4 osoby).
Farsz:
1 paczka rozmrożonego szpinaku,
500 g sera ricotta
sól, pieprz, gałka muszkatołowa
Dodatkowo:
sos pomidorowy, mozzarella lub
parmigiano, beszamel 1 litr
Wymieszać składniki farszu .
Przygotować makaron, pokrojony
na równe kawałki. Podgotować jak
na lasagne i rozłożyć na stole.
Nakładać farsz posługując się
rękawem i zwijać cannelloni .
Następnie kroić na pół .

W formie wysmarowanej oliwą wlać
połowę beszamelu i układać
cannelloni . Polać resztą
beszamelu, cannelloni muszą być
nim całkowicie przykryte, bo inaczej
wyschną . Polać sosem
pomidorowym i posypać serem .
Zapiekać w temperaturze 180 stopni
przez 30-35 minut i gotowe!!!
Cannelloni są również bardzo dobre
z farszem przygotowanym w postaci
kremu z kurczaka
Farsz: (na 4 porcje po 4 rurki)
1 podwójna pierś z kurczaka, 250 ml
śmietanki słodkiej, 1 cebulka dymka,
tzw. scalogno, beszamel 1 litr, sól,
pieprz, sos pomidorowy, mozzarella,
płaty makaronu przygotowane jak
na cannelloni z ricottą i szpinakiem.
Przesmażyć pokrojoną w kostkę
pierś z kurczaka z cebulką
i przyprawami. Zmielić. Dodać
śmietankę i przyprawy do smaku.
Zwijać rurki. I dalej postępować,

Przygotować lasagne.
Należy bardzo cienko
rozwałkowywać ciasto, najlepiej
używając specjalnej maszynki.
Ciasto pokroić na płaty długości
mniej więcej 20 cm. Można
wykorzystać płaty makaronów już
gotowych, dostępnych w sprzedaży,
ale należy kierować się
wskazówkami znajdującymi się
na opakowaniu. Potrawę zacząć
od zagotowania wody w garnku
przynajmniej pięciolitrowym, z solą
i 1 łyżką oliwy. Osobno przygotować
miskę z zimną wodą. Stopniowo
gotować płaty, chłodząc je właśnie
w zimnej wodzie. W natłuszczonej
formie przekładać płaty makaronu
sosem bolońskim i beszamelem,
do wysokości formy. Można
posypywać serem mozarella lub
parmigiano. Następnie piec
w piekarniku około 45 min.,
w temperaturze 180 stopni.
Lasagne możemy też przygotować
z warzywami.

• 5 marchewek
• 500 g pieczarek
• oliwa z oliwek, sól, pieprz
• 2 litry beszamelu
• kilka łyżek sosu pomidorowego
• mozzarella lub parmigiano
Najpierw przygotować warzywa.
Umyć je, zetrzeć na tarce i każde
dusić oddzielnie na maśle
z przyprawami przez kilka minut
(cukini nie obierać, a pieczarki
wystarczy pokroić na plasterki).
Następnie przygotować
płaty makaronu według
podstawowego przepisu.
Podobnie jak w przypadku lasagne
z sosem bolońskim, przekładać płaty
makaronu warzywami, beszamelem,
sosem pomidorowym i serem.
Zapiec.

Lasagne vegetariane
– wegetariańskie
• 2 średnie cukinie

Lasagne pesto e salmone
– Lasagne z łososiem i pesto
• 400 g łososia typu warkocz lub
w paczce
• 2 litry beszamelu
• 1 słoiczek pesto
• mozzarella lub parmigiano
• 1 cebulka dymka
• sól, pieprz, oliwa z oliwek













jak w przypadku cannelloni
z ricottą i szpinakiem.
Smacznego!
Mam nadzieję, że kuchnia
włoska nie zawiedzie Państwa
oczekiwań.
Podsmażyć na oliwie dymkę, dodać
rozdrobnionego łososia i dusić kilka
minut. Ugotować beszamel, ale
w tym przypadku musi być rzadszy.
Dodać do niego łososia. Przygotować
płaty makaronu wg podstawowego
przepisu. Przełożyć płaty makaronu
sosem, nakładać w kilku miejscach
pesto, posypać serem – i tak do
wysokości formy, chociaż te lasagne
mogą być niższe od klasycznych
z sosem bolońskim. Zapiekać.
Dziękujemy pani Agnieszce Kudłacik
z pizzerii Romagna Mia w BielskuBiałej za przygotowanie przepisów.

Romagna Mia to tradycyjna
gastronomia włoska na wynos:
pizza na kawałki, piadine,
cassoni, lasagne, cannelloni,
ravioli, tagliatelle.
ROMAGNA MIA
ul. Bohaterów Warszawy 22
43-300 Bielsko-Biała, tel. 666 720 394
www.romagnamia.pl
facebook.com/romagnamiabielsko
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ZIMOWE
KOSMETYKI
Podczas mrozów wiele osób, a zwłaszcza pań, narzeka
na spierzchniętą i podrażnioną skórę dłoni. Zimowy krem
do rąk powinien być bardziej tłusty i odżywczy niż ten
na lato. Yves Rocher Beauté des Mains ma idealnie
kremową konsystencję, jednak nie pozostawia
na dłoniach tłustego filmu. Małe żółte pudełeczko to
prawdziwa ulga dla zaczerwienionej skóry rąk.
Zapach jest bardzo przyjemny, a arnika użyta
do produkcji została wyhodowana w sposób
ekologiczny.

W MAŁEJ ŁAZIENCE
Większość nas nie ma do dyspozycji pokoi kąpielowych, wręcz
przeciwnie, multum łazienek jest małych i trzeba się nieźle
nagimnastykować, aby je funkcjonalnie urządzić. Firma
Aquaform z myślą o użytkownikach niewielkich łazienek
przygotowała serię elementów wyposażenia specjalnie
dobranych do powierzchni w rozmiarze „mini”. W skład zestawu
wchodzi kabina prysznicowa, prostokątna wanna, parawan
na wannę (umożliwia dwojakie zastosowanie – kąpiel lub
natrysk), zestaw mebli, szafki wiszące oraz szafka
pod umywalkę. Wszystko estetyczne i funkcjonalne.

EKOLOGICZNE SPRZĄTANIE
Mop parowy Hoover to doskonałe urządzenie dla osób, które
posiadają małe dzieci lub takich, które szczególną wagę
przywiązują do ekologii. Mop czyści i dezynfekuje gładkie
powierzchnie za pomocą gorącej pary, użytkownicy nie mają więc
styczności ze szkodliwymi detergentami. Jedyne, co należy
zrobić przed sprzątaniem, to napełnić specjalny zbiorniczek
czystą wodą. Urządzenie nie tylko czyści, ale
i dezynfekuje powierzchnie, usuwając prawie 100%
drobnoustrojów. Z pewnością jest to najbardziej
przyjazna człowiekowi i środowisku metoda
sprzątania. Dzieci mogą spokojnie raczkować
i bawić się na podłodze.
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OCHRONA
DZIECIĘCYCH
BUZI

KREATYWNA ZABAWA

Nadeszła niedobra pora dla delikatnych cer.
Mając malucha, trzeba pamiętać, aby przed
każdym wyjściem dokładnie nakremować
jego wrażliwą skórę twarzy. Kremy na mróz
przeznaczone dla dzieci ma w swojej ofercie
prawie każda firma kosmetyczna, warto
jednak wybierać te, o których wiadomo, że są
wykonane z jak najmniejszej liczby
składników, nie są testowane na zwierzętach,
nie zawierają szkodliwych barwników. Firma
Floslek od lat dba o skórę dorosłych i dzieci –
seria Sopelek jest przeznaczona specjalnie
na ostrą zimową aurę.

Zabawki edukacyjne święcą ostatnio tryumfy, i słusznie. Rozwijają umysł
dziecka oraz zdolności manualne. Dodatkowo, najczęściej są wykonane
z ekologicznych materiałów, nie atakują zmysłów malucha feerią barw i tonami
plastiku. Firma Pilch posiada w swoje ofercie bardzo
wiele pomysłowych zabawek, między innymi grę,
która przypomina football. Specjalne gumki
pozwalają na wysyłanie piłki – krążka prosto
do bramki przeciwnika! Gry typu memory
to także niezastąpiony towarzysz
dzieciństwa. A następstwa
regularnego ćwiczenia pamięci
są nieocenione. „Nawlekaj nie
czekaj” firmy Alexander to
kolorowe kuleczki, które
w odpowiedniej
kolejności nawleka
się na sznurek.
Fantastyczna
zabawa dla dzieci
i rodziców. Ćwiczy młode
i trochę starsze szare komórki.

FUNKCJONALNIE I NOWOCZEŚNIE
Caya Design to producent mebli tapicerowanych,
który wie, jakie trendy panują w nowoczesnym
wzornictwie i architekturze wnętrz. Rogówki
(zwane inaczej narożnikami) to jedne z najbardziej
funkcjonalnych mebli w domu. Wygodne,
wielofunkcyjne, a coraz częściej bardzo
dekoracyjne. Caya pozostawia użytkownikowi
do wyboru rodzaj materiału, jakim jest obity mebel
– może to być skóra lub estetyczna tkanina
obiciowa w wybranym przez klienta kolorze.
Rogówki można w minutę przekształcić w wygodne
łóżko, na którym spokojnie wyśpią się dwie osoby.
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Trzy filmy na trzy

zimowe wieczory
Grudzień to czas
świątecznych
zawirowań, ale
kiedy odwiedzimy
już wszystkich
krewnych izjemy
wszystkie
bożonarodzeniowe
smakołyki,
zatęsknimy być
może zaczymś
bardziej
intymnym
ispokojnym…
Zaciepłym
kocem, gorącą
herbatą zsokiem
idobrym filmem.
„Samotny mężczyzna” to idealny
film naspokojny, leniwy wieczór.

Akcja toczy się niespiesznie,
kamera jest raczej statyczna,
ale jednego nie można temu
filmowi odmówić
–estetycznie zwala znóg.
Jest to niewątpliwa zasługa
reżysera –Toma Forda.
Osobom interesującym się
modą nie trzeba wyjaśniać,
czym wyżej wymieniony się
zajmuje, natomiast mniej
wtajemniczonym wystarczy
wspomnieć, że to jeden znajbardziej
znanych projektantów, teraz
parający się, oprócz projektowania,
szeregiem rzeczy związanych ze
sztuką. Film opowiada ojednym dniu
zżycia wykładowcy
uniwersyteckiego, który wspomina
swego zmarłego przyjaciela. Wroli

Dobry kryminał

pod poduszkę

Jo Nesbø przez lata stał się właściwie klasyką kryminału. Jego seria
oinspektorze Harrym Hole ma miliony fanów nacałym świecie.
„Człowiek nietoperz” to pierwszy tom serii. Szkoda, że poszczególne
tomy nie ukazują się unas pokolei, jednak wytrawni wielbiciele itak
rzucą się nakolejną mroczną zagadkę
kryminalną rozwiązywaną przez H. Hole.
Tym razem inspektor wybiera się
doAustralii, aby wyjaśnić zabójstwo swej
rodaczki, przyokazji spotykając mnóstwo
ciekawych osób. Wchodzi wśrodowisko
Aborygenów, dając czytelnikowi okazję
dopoznania (oczywiście dość
powierzchownego) ich kultury iwierzeń.
Intryga jest skonstruowana bardzo
ciekawie, aHarry jak zwykle ujmujący
wswoim cynizmie.
Człowiek nietoperz. Wydawnictwo
Dolnośląskie. Wrocław 2012.
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głównej wystąpił, genialny jak
zawsze, Colin Firth, który otrzymał za
tytułową rolę w tym filmie nagrodę
BAFTA, atowarzyszy mu Julianne
Moore. Idealny film nawyciszenie,
zwłaszcza dla estetów.
„Trzy małpy” to natomiast obraz
zdecydowanie niepokojący

J. K. Rowling

dla dorosłych

Długo wyczekiwana (niektórzy nie
wierzyli, iż autorka serii oHaryym
Potterze jest wstanie napisać cokolwiek
innego) książka J. K. Rowling
przeznaczona dla dorosłych czytelników.
J. K. Rowling miło zaskakuje
niedowiarków. „Trafny wybór” to
całkiem udana książka, zbłyskotliwymi
obserwacjami iniezłą fabułą. Postawą
wyjścia jest śmierć jednego
zmieszkańców małej angielskiej
mieściny –Pagford. Owa śmierć to pretekst doprzedstawienia
panujących wmiasteczku stosunków, jego konserwatywnej
duchoty iwzajemnych oskarżeń. Akcja nie należy
doporywających, ale warto poświęcić parę zimowych wieczorów,
aby przeanalizować to studium małomiasteczkowości.
J. K. Rowling: Trafny Wybór.
Wydawnictwo Znak. Kraków2012

i intrygujący. Pytanie, do czego jest
zdolny człowiek, który potrzebuje
pieniędzy, padało w kinematografii
setki razy. Tym razem w intrygę
zostaje wplątana cała turecka
rodzina, która dzięki przystąpieniu
do sieci kłamstw, ulega rozpadowi.
Wystarczy powiedzieć, że cały
problem zaczyna się, kiedy bogaty
przedsiębiorca potrąca
przypadkowego przechodnia, a jego
zaufany kierowca zgadza
się wziąć
winę na
siebie i iść
do więzienia.
Żona oraz
syn starają
się zachować
godność w tej
całej sytuacji,
ale nie można
powiedzieć, że
im się to
udaje, wręcz
przeciwnie.
Mocny film,
który nikogo nie pozostawi
obojętnym.
„Chciwość” nie zagłębia się tak
mocno w ciemną stronę ludzkiej

natury, ale jest to film zdecydowanie
godny polecenia. Chociażby ze
względu na obsadę, w rolach
głównych wystąpili między innymi
Kevin Spacey, Jeremy Irons, Demi
Moore. Jeśli ktoś pamięta i ceni
„Wall street” w Michaelem
Douglasem, zostanie fanem
„Chciwości”. Akcja, która w zasadzie
nie wychodzi poza biura
wysokościowca, pokazuje

mechanizm powstania kryzysu
w 2008 roku. Jak do niego doszło?
Kto lub co się do niego przyczyniło?
Ogląda się ten obraz z zapartym
tchem. Miłego oglądania.

PREMIERY
Wesele w Sorrento

Komedia romantyczna z ambitnym zacięciem.
Akcja filmu toczy się w Sorrento, gdzie odbywa
się wesele dzieci głównych bohaterów, Okazuje
się, jak to życiu bywa, że pary na pozór zgodne,
skrywają wiele ciemnych tajemnic. Na szczęście
komedie romantyczne mają to do siebie,
że zazwyczaj kończą się happy end-em.
Reż. Susanne Bier, wyst.: Pierce Brosnan,
Trine Durholm

Gambit, czyli jak
ograć króla

Literatura

dziecięca

Państwo Mizielińscy oraz wydawnictwo
Dwie Siostry nieustająco wykonują
dobrą robotę na niwie książki
dziecięcej. Dlatego każde ich wspólne
przedsięwzięcie można polecić
w ciemno. „Literki” i „liczby” zostały
„sprawdzone na żywym organizmie”,
nie ma bardziej zachęcającej do nauki
metody niż wspólna zabawa
z dzieckiem, a zabawa jest przednia.
Dziecko dosłownie nie chce oderwać
się od liczenia i nazywania
prześmiesznych stworków oraz
przedmiotów. Jeśli ktoś planuje prezent
dla malucha będącego na etapie literek
i cyferek, będzie to idealny i trafiony zakup.
Aleksandra i Daniel Mizielińscy: Mam oko na liczby. Mam oko na litery.
Wydawnictwo Dwie Siostry. Warszawa 2012.

Nowy film braci Coen, jak zawsze, niecierpliwie
wyczekiwany. Tym razem w roli głównej
zobaczymy Colina Firtha, który wciela się w rolę
kustosza prywatnej kolekcji sztuki należącej do
ekscentrycznego i wrednego bogacza.
Kustosz, mając już dość upokorzeń, wciela
w życie plan zemsty. Komplikacje zaczynają
się wtedy, gdy na scenie pojawia się piękna
i zachłanna PJ.
Reż.: Michael Hoffman, scen.: Ethan i Joel Coen,
wyst.: Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman
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Olbrzymy

- tajemnicze istoty z przeszłości
Występują wopowieściach
ludowych imitach Europy, obu
Ameryk ponajdalsze zakątki Azji.
Wspomina się też onich wświętych
księgach. Najczęściej jednak są
przypisywane dokrólestwa bajek
iczarodziejskich opowieści. Wielu
jednak niezależnych badaczy
ihistoryków sugeruje, że region
Pirenejów był domem prawdziwych
olbrzymów, które mogą tam
zamieszkiwać dodnia dzisiejszego,
stając się źródłem licznych relacji
oBigfoocie.
Znaczna liczba olbrzymich
szkieletów wykopana została
wpobliżu kamiennych głazów
ocharakterze grobowca wregionie
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Cerdanya. Szkielety te znajdowały
się podopieką mieszkańców wsi
Prullans dochwili przekazania ich
Muzeum Archeologii wBarcelonie,
gdzie ślad ponich zaginął. Według
katalońskiej badaczki, Joan Obiols,
szczątki trzymetrowego olbrzyma
odnaleziono także wGarós (Pirineo
de Lleida). Jedną zostatnich osób,
które badały imponującej wielkości
kości, był miejscowy duchowny.
Odtej pory nikt ich nie widział.
Według Pięcioksięgu biblijny lud
olbrzymów Anakim zamieszkiwał
kilka miejsc naobszarze Kanaanu.
„Ziemia ta, którąśmy przeszli,
iprzeszpiegowali ją, jest ziemią
pożerającą obywateli swoich, alud

wszystek, któryśmy widzieli, jest
wysokiego wzrostu. Tameśmy też
widzieli olbrzymy, syny Anakowe
zrodu olbrzymów, izdaliśmy się
sobie przynich jako szarańcza...”
(Księga Liczb, rozdz.13) –tak
Izraelici opisali Mojżeszowi
potomków potężnego Anaka.
Jednakże użyty przez Judejczyków
iIzraelitów „pożerający ogień” –być
może stworzony przez Arkę
Przymierza, zniszczył olbrzymich
Anakimów, pozostawiając przyżyciu
pojedynczych członków tego rodu
wGazie, Askalonie iGacie. Ta
ostatnia miejscowość jest lepiej
znana jako miejsce narodzin
trzymetrowego Goliata, który stanął

przeciwko młodemu Dawidowi.
Porażka tego wielkoluda nie
przyniosła jeszcze końca olbrzymów
naZiemi Świętej. Księga Samuela
podaje imiona innych kolosów,
takich jak Benob iSap –którzy
zginęli wbitwie podGob, oraz
nienazwanego zimienia olbrzyma
cierpiącego napolidaktylizm
–wielopalczastość (IIKsięga
Samuela, rozdz.21). Izraelici
również musieli stawić czoła Ogowi
zBaszanu. Pismo Święte mówi, że
ten ogromny monarcha został
pochowany wsarkofagu długości
ponad czterech metrów idwóch
metrów szerokości. Oinnych
olbrzymach czytamy wIKsiędze
Kronik wrozdz.20, gdzie omówiono
m.in. zwycięstwa Króla Dawida
zolbrzymami.
Kolejnym obszarem występowania
olbrzymów był Meksyk. Nuno de
Guzmanowi, hiszpańskiemu
konkwistadorowi opowiadano
ozamieszkałych wprzeszłości
olbrzymich Quinametzinach. Kim
były te tajemnicze istoty? „Historicas
Obras”, traktat napisany przez
pierwszego kronikarza historii
Meksyku, Fernando Ixtilxochitla,
opisuje, że wcześniej „mieszkańcy
zmuszeni byli dzielić ziemię zludźmi
obardzo wysokich ciałach idużych
kościach, którzy byli bardzo
nikczemni iźle wychowani, dlatego
zabijali ich wwalkach, co
spowodowało ich wyginięcie...”.
Quinametzin hueytlacame (wielcy
niekształtni ludzie) zostali zmuszeni
doopuszczenia Meksyku imigracji
napołudnie wzdłuż wybrzeża
Pacyfiku, choć inni wybrali drogę
napółnoc. Franciszkanin Andrés de
Olmos, wswoim opisie zXVIw.
wspomniał, że meksykańskie
olbrzymy żywiły się dębowymi
żołędziami iróżnymi chwastami.
Pedro Cieza de Leon, kapelan
towarzyszący garstce Hiszpanów,
którzy zdołali obalić wXVIw.
inkaskie imperium, zebrał także
ciekawe informacje natemat
olbrzymów: „Krajowcy byli zdumieni
iprzerażeni, gdy zobaczyli
nadpływającą trzcinową tratwę

zistotami napokładzie, tak
wysokimi, że wysokość odkolan
wdół równa była wzrostowi
zwykłego wysokiego
człowieka...”. Informatorzy
Cieza opisali je jako
ohydne zwyglądu, odziane
wzwierzęce skóry lub nagie
isłynące zzamiłowania
dogwałtów imordów.
Czy ta grupa grabieżców
mogła stanowić część
olbrzymów, które wyemigrowały
napołudnie, aktóre zostały
przedstawione
wmeksykańskich
kronikach jezuity Rothea,
Hiszpana odwiedzającego
Peru? Wspomina on ostarej
inkaskiej tradycji opisującej
kolonizację peruwiańskiej równiny
przybrzeżnej przez „ludzi wielkiego
wzrostu”. Rabunki czynione przez te
olbrzymy skończyły się, kiedy
zniszczył je „niebiański ogień”.
Czy potomkowie tych
Quinametzinów mogli znajdować
się też wodległej Argentynie,
nasamym końcu Ameryki
Południowej? Antonio
Pigafetta, kronikarz
zwyprawy Ferdynanda
Magellana, opisał
spotkanie zolbrzymimi
tubylcami wBahíaSan Julián
wroku1520. „Pewnego dnia
byliśmy świadkami nadejścia
krajowca, pierwszego, jakiego
widziały nasze oczy. Był to olbrzym,
jego stopy wydawały się tak duże, że
jeden znaszych ludzi nazwał go
Patagón. Stopniowo go
uspokajaliśmy ipochwili jego
nieufność zniknęła, on sam
przedstawił nam resztę swojego
plemienia, którego członkowie byli
tak samo duzi iżarłoczni, jak on.
Mające dwa metry wzrostu istoty
miały huczące głosy inarzucone
nasiebie zwierzęce skóry, co czyniło
je jeszcze większymi”.
Odtąd wopisach pojawiają się
nazwy „patagony” lub
„wielkostopy”, aodich nazwy
wzięła się później nazwa lądu
Patagonia.

W 1962 roku, w pobliżu szczytu
góry Torres del Paine w Patagonii,
odnaleziono szkielety dziwnych
ludzi o wzroście od dwóch i pół
do trzech metrów, a ich ciała
datowano na 500 lat. Czy jest to
dowód na to, że opowieści o
Patagonach nie były tylko
podróżniczymi legendami?
Czy żyjące w przeszłości olbrzymy
mogły dożyć naszych czasów pod
postacią wysokich, włochatych
małpich istot, znanych jako Bigfoot,
Yeti czy Sasquatch? Niektórzy
twierdzą, że te, które przeżyły,
przeniosły się na pustkowia, gdzie
do dziś przetrwały resztki ich rasy.
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
Oferta nie łączy się z innymi promocjami
i dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2012 roku
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. Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym
pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.

Panda
RABAT 15%*
1.2 CLASSIC ECO 69KM

WYMIARY
354/158/154

PLN
29.742

poj.
1242

Nowa Panda
RABAT 15%*
1.2 EASY 69KM
1.3 Multijet 16v S&S DPF EASY 75KM
1.2 LOUNGE 69KM
0.9 TWINAIR S&S LOUNGE 85KM

km/h l/100km miejsca
162
4,9
4/5

WYMIARY
365/164/156

PLN
32.292
40.792
36.542
43.342

poj.
1242
1248
1242
875

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

500
RABAT 15%*
1.2 POP 69KM
1.2 COLOR THERAPY 69KM
1.2 LOUNGE 69KM
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM
1.4 16v LOUNGE 100KM
1.2 STREET 69KM
1.4 16v STREET 100KM

WYMIARY
355/163/149

PLN
37.400
41.225
44.200
49.300
53.550
51.000
45.050
51.850

km/h l/100km miejsca
164
5,2
4/5
168
3,9
4/5
164
5,2
4/5
177
4,2
4/5

500C

RABAT 15%*
1.4 EASY 77KM 3D
1.4 M-AIR 16V EASY 105KM 3D
1.4 M-AIR TURBO 16V LOUNGE 135KM 3D
1.2 ESTIVA 69KM
1.4 ESTIVA 77KM
1.3 MULTIJET 16V ESTIVA 75KM
1.2 EASY 69KM
1.4 EASY 77KM
1.4 EASY DUALOGIC 77KM
1.4 MULTIAIR 16V EASY 105KM
1.3 MULTIJET II 16V EASY 95KM
1.4 CNG NATURAL POWER EASY 70KM
0.9 8V TWINAIR 85KM
1.4 M-AIR TURBO 16V LOUNGE 135KM
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PLN
38.242
44.192
51.842
35.267
36.967
44.617
37.817
39.517
43.767
45.467
48.867
49.717
44.617
53.117

poj.
1368
1368
1368
1242
1368
1248
1242
1368
1368
1368
1248
1368
875
1368

l/100km miejsca

5,1
5,1
5,1
4,1
3,9
6,1
5,1
6,1

WYMIARY
355/163/149

PLN
1.2 LOUNGE 69KM
53.550
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM 62.900

WYMIARY
403/169/149

km/h
160
160
160
173
180
182
160
182

4
4
4
4
4
4
4
4

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

RABAT 15%*

Punto 2012

poj.
1242
1242
1242
875
1248
1368
1242
1368

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

poj.
1242
1248

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
160
5,1
4
18O
3,9
4

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
165
5,7
5
185
5,7
5
205
5,6
5
156 5,4/5,2
5
165
5,7
5
165
4,1
5
156 5,4/5,2
5
165
5,7
5
165
5,4
5
185
5,7
5
178
4,2
5
162
6,3
5
172
4,2
5
205
5,6
5

Qubo
RABAT 15%*
1.4 ACTIVE 73KM
1.3 Multijet 16v ACTIVE 75KM
1.4 DYNAMIC 73KM
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM
1.3 Multijet 16v TREKKING 75KM
1.3 Multijet 16v TREKKING 95KM

WYMIARY
396/172/174

PLN
40.630
48.280
45.730
53.380
55.080
56.780
58.480

poj.
1360
1248
1360
1248
1248
1248
1248

km/h
155
155
155
155
170
155
170

BAGAŻNIK
329 LITRÓW

l/100km miejsca

6,6
4,3
6,6
4,3
4,3
4,3
4,3

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

5
5
5
5
5
5
5

Bravo
RABAT 15%*
1.4 16v POP 90KM
1.4 16v EASY 90KM
1.4 T-Jet 16v EASY 120KM
1.4 MultiAir 16v EASY 140KM
1.6 Multijet 16v EASY 105KM
1.6 Multijet 16v EASY 120KM
1.6 Multijet 16v EASY DUALOGIC 120KM
1.4 T-Jet 16v STREET 120KM
1.6 Multijet 16v STREET 120KM

WYMIARY
434/179/149

PLN
46.742
50.992
56.092
61.192
61.192
62.024
66.292
64.592
70.542

poj.
1368
1368
1368
1368
1598
1598
1598
1368
1598

Sedici
RABAT 15%*
1.6 16v DYNAMIC 4x4 120KM
2.0 Multijet 16V Z DPF DYNAMIC 4x4 135KM
1.6 16v EMOTION 4x2 120KM
1.6 16v EMOTION 4x4 120KM

km/h
204
204
197
204
187
195
195
197
195

l/100km miejsca

5,7
5,7
6,3
5,7
4,9
4,7
4,6
6,3
4,7

WYMIARY
412/176/162

PLN
54.400
63.750
53.550
58.650

poj.
1586
1956
1586
1586

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Doblò
RABAT 15%*
ACTIVE 1.4 16v 95KM
ACTIVE 1.6 Multijet 16v 105KM
ACTIVE 1.6 Multijet 16v 90KM
DYNAMIC 1.4 16v 95KM
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v 105KM
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16V NAT. POWER 120KM
DYNAMIC 1.6 Multijet 16V DUALOGIC 90KM
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v 90KM
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v 120KM
EMOTION 1.4 16v 95KM
EMOTION 1.6 Multijet 16v 105KM
EMOTION 2.0 Multijet 16v 135KM
EMOTION 1.4 T-Jet 16v 120KM

WYMIARY
425/172/182

PLN
50.320
60.775
59.925
53.720
64.175
72.420
67.575
63.325
58.395
57.970
68.425
72.675
62.645

km/h l/100km miejsca
170
7,1
5
180
6,6
5
185
6,2
5
170
7,1
5

RABAT 15%*
URBAN 2.0 Multijet II 16V 4x2 170KM
URBAN 2.0 Multijet II 16V 4x4 170KM
LOUNGE 2.0 Multijet II 16V 4x2 170KM
LOUNGE 3.6 V6 24v 4x4 276KM
LOUNGE 2.0 Multijet II 16V 4x4 170KM

RABAT 15%*
1.4 ACTIVE 77KM **
1.4 DYNAMIC 77KM **

WYMIARY
456/173/150

PLN
35.955
40.205

poj.
1368
1368

km/h l/100km miejsca
161
7,2
5
164
5,2
5
158
5,2
5
161
7,2
5
164
5,2
5
172
7,5
5
158
5,0
5
158
5,2
5
172
7,4
5
161
7,2
5
164
5,2
5
179
5,7
5
172
7,4
5

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

Freemont

Linea

poj.
1368
1598
1598
1368
1598
1368
1598
1598
1368
1368
1598
1956
1368

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
165
6,3
5
165
6,3
5

WYMIARY
489/188/169

PLN
103.692
113.892
109.642
107.092
119.842

poj.
1956
1956
1956
3605
1956

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
195
6,4
5/7
184
7,3
5/7
195
6,4
5/7
206
11,3
5/7
184
7,3
5/7

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

** – tylko auta ze stocku

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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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
Oferta nie łączy się z innymi promocjami
i dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2012 roku

MiTo Seria 1
RABAT 15%*
1.4 MultiAir 16V 105KM DISTINCTIVE
1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE LPG
1.4 TB MultiAir 16V 135KM DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16V 135KM DISTINCTIVE TCT
1.3 Multijet 16V 95KM DISTINCTIVE
1.6 Multijet 16V 120KM DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16V 170KM Quadrifoglio verde

WYMIARY
406/172/145

PLN
54.825
64.175
60.775
66.725
59.075
65.025
74.375

poj.
1368
1368
1368
1368
1248
1598
1368

159**

km/h
187
198
207
207
180
198
219

l/100km miejsca

5,7
8,1
5,6
5,5
4,3
4,8
6,0

WYMIARY
466/182/142

RABAT 15%

PLN
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT
84.915
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT
90.015
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS 98.515

poj.
1956
1956
1956

km/h
202
218
218

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5

l/100km miejsca

5,1
5,4
5,4

RABAT 15%*
1.2 8v SILVER 69KM
1.2 8v S&S SILVER 69KM
1.2 8v S&S BLACK&RED 69KM
0.9 S&S BLACK&RED 85KM
1.3 JTD S&S BLACK&RED 95KM
0.9 MTA S&S BLACK&RED 85KM
1.2 8v GOLD 69KM
1.2 8v S&S GOLD 69KM
0.9 S&S GOLD 85KM
1.3 JTD S&S GOLD 95KM
0.9 MTA S&S GOLD 85KM
1.2 8v S&S PLATINUM 69KM
0.9 S&S PLATINUM 85KM
1.3 JTD S&S PLATINUM 95KM
0.9 MTA S&S PLATINUM 85KM

WYMIARY
384/168/152

PLN
36.975
37.315
38.165
42.415
47.515
45.815
41.565
41.905
46.155
51.255
49.555
47.005
51.255
56.355
54.655

poj.
1242
1242
1242
875
1248
875
1242
1242
875
1248
875
1242
875
1248
875

Voyager
RABAT 15%*
2.8 AT6 SILVER 163KM
3.6 AT6 SILVER 283KM
2.8 AT6 GOLD 163KM
3.6 AT6 GOLD 283KM
2.8 AT6 PLATINUM 163KM
3.6 AT6 PLATINUM 283KM

5
5
5

BAGAŻNIK
245 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
163
5,2
5
163
5,1
5
163
5,1
5
176
4,2
5
183
3,8
5
176
4,2
5
163
5,2
5
163
5,1
5
176
4,2
5
183
3,8
5
176
4,2
5
163
5,1
5
176
4,2
5
183
3,8
5
176
4,2
5
WYMIARY
BAGAŻNIK
522/200/175 934 LITRÓW

PLN
142.715
130.815
152.915
141.015
168.215
156.315

poj.
2768
3604
2768
3604
2768
3604

km/h l/100km miejsca
193
7,9
5
209 10,8
5
193
7,9
5
209 10,8
5
193
7,9
5
209 10,8
5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
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RABAT 15%*
1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE
1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE LPG
1.4 TB MultiAir 16V 170KM DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16V 170KM DISTINCTIVE TCT
1.6 JTDM 16V 105KM DISTINCTIVE
2.0 JTDM 16V 140KM DISTINCTIVE
2.0 JTDM 16V 170KM DISTINCTIVE
2.0 JTDM 16V 170KM DISTINCTIVE TCT
1750 TBi 16V 235KM Quadrifoglio Verde

BAGAŻNIK
WYMIARY
435/179/146 350 LITRÓW

PLN
67.065
74.715
72.165
78.965
75.565
80.665
82.365
89.165
92.990

poj.
1368
1368
1368
1368
1598
1956
1956
1956
1742

km/h l/100km miejsca
195
6,4
5
195
8,3
5
218
5,8
5
218
5,2
5
185
4,4
5
205
4,5
5
218
4,7
5
218
4,5
5
242
7,6
5

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
** tylko auta ze stocku

Ypsilon Seria 1

Giulietta

159 Sportwagon**
RABAT 15%

PLN
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT
90.865
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS 103.615
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS 104.465

WYMIARY
466/183/143

poj.
1956
1956
1750

Delta
RABAT 15%*
1.4 Turbojet E5 16V STEEL 120KM
1.6 Multijet E5 16V STEEL 105KM
1.4 Turbojet E5 16V SILVER 120KM
1.4 MultiAir E5 16V S&S SILVER 140KM
1.6 Multijet E5 16V SILVER 105KM
1.6 Multijet E5 16V SILVER 120KM
1.6 Multijet Selectronic E5 16V SILVER120KM
1.4 MultiAir E5 16V S&S GOLD 140KM
1.6 Multijet E5 16V GOLD 120KM
1.6 Multijet Selectronic E5 16V GOLD120KM
2.0 Multijet E5 16V GOLD 165KM
1.8 TurboJet Sportronic E5 16V PLATINUM 200KM
1.9 Twinturbo Multijet E5 16V PLATINUM 190KM

3.6 AT8 GOLD 286KM
3.0 AT5 190HP GOLD 190KM
3.6 AT8 PLATINUM 286KM
3.0 AT5 239HP PLATINUM 239KM
3.6 AT8 EXECUTIVE 286KM
3.0 AT5 239HP EXECUTIVE 239KM

l/100km miejsca

5,2
5,5
8,3

WYMIARY
452/180/150

PLN
58.642
63.742
65.442
68.842
70.542
73.942
77.342
73.942
79.042
82.442
84.915
107.942
107.942

poj.
1368
1598
1368
1368
1598
1598
1598
1368
1598
1598
1956
1742
1910

Thema
RABAT 15%*

km/h
200
216
233

km/h
195
186
195
203
186
194
194
203
194
194
214
230
222

WYMIARY
507/190/149

PLN
158.592
167.687
169.852
178.947
183.710
192.805

poj.
3604
2987
3604
2987
3604
2987

Selectronic – zautomatyzowana skrzynia biegów
Sportronic – automatyczna skrzynia biegów
S&S – system Start&Stop

BAGAŻNIK
445 LITRÓW

5
5
5

BAGAŻNIK
465 LITRÓW

l/100km miejsca

6,3
4,6
6,3
5,7
4,6
4,7
4,6
5,7
4,7
4,6
5,1
7,8
5,7

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
462 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
240
9,4
5
220
7,1
5
240
9,4
5
230
7,1
5
240
9,4
5
230
7,1
5

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
Oferta nie łączy się z innymi promocjami
i dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2012 roku

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4448/1812/1718

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
328

RABAT
15%

JEEP COMPASS
MODEL

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

SPORT 2.0L DVVT 16v M5 156 KM
LIMITED 2.0L DVVT 16v M5 156 KM
SPORT 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™
LIMITED 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™

przedni
przedni
4x4
4x4

1998
1998
2143
2143

185
185
202
202

7,6
7,6
6,6
6,6

70.890
78.880
99.620
107.270

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4233/1873/1825

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
142

RABAT
15%

JEEP WRANGLER
MODEL

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4
4x4
4x4

2777
2777
2777
2777

172
172
172
169

7,1
7,1
7,1
8,0

108.885
112.965
124.865
136.680

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4751/1877/1825

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
498

RABAT
15%

JEEP WRANGLER UNLIMITED
MODEL

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4
4x4
4x4

2777
2777
2777
2777

172
172
172
169

7,4
7,4
7,4
8,3

121.720
125.800
137.700
149.515

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4822/1943/1781

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
457

RABAT
15%

JEEP GRAND CHEROKEE
MODEL

LIMITED V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II
OVERLAND V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4

2987
2987

202
202

8,3
8,3

180.285
210.800

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego samochodu z oferty bez podania przyczyny.
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LUDZIE
FIAT TO MY

POCZTA

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW


Na łamach gazety staramy
się udostępnić stronę dla
pracowników spółek Fiata,
którą nazwaliśmy „Fiat to
my”. To właśnie wtej
rubryce możecie wyrazić
swoje opinie, podzielić się
radościami, opowiedzieć
oswoich problemach,
spostrzeżeniach itp.
Zachęcamy dopisania
listów. Piszcie donas!
Nasz adres:
Redakcja FWN,
Satiz Poland,
43-300 Bielsko-Biała,
ul. 11 Listopada 60/62
e-mail: redakcja@satiz.pl
Tym, którzy donas
napisali, dziękujemy za
wszystkie maile i kartki.
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Wygraj bon Sodexo
Zokazji100. numeru FWN wpoprzednim
wydaniu pisma zaprosiliśmy pracowników
spółek Grupy Fiat iemerytów dokonkursu.
Przypominamy, że odpowiedzi natrzy
zadane wkonkursie pytania należy przesłać
do31 stycznia2013 roku naadres pocztowy:
Redakcja FWN, Satiz Poland,
ul.11 Listopada60/62,43-300 Bielsko-Biała
(można skorzystać także zpoczty
wewnętrznej FAP lub e-maila:
redakcja@satiz.pl).
Wkonkursie przewidziano cztery nagrody
owartości400 złotych każda, wformie bonu

Sodexo,
który można
zrealizować robiąc dowolne
zakupy wdowolnym centrum handlowym
naterenie kraju.
Szczegóły wpoprzednim,100. numerze FWN.

Znów za rok matura,

a u nas inwentura

Jak co roku obszary magazynowe materiałów
pośrednio –produkcyjnych podlegają
inwentaryzacji. Procedury
naprzeprowadzenie takiego procesu są
szczegółowe iwymagają wyłączenia
magazynu na trzy dni z cyklu codziennej
pracy. Zostaje powołany sztab koordynacyjny,
który przygotowuje listy spisowe oraz
powołuje pracowników zinnych obszarów
zakładu doprzeliczania materiałów
naobszarze magazynu. Pracownicy ci zostają
przeszkoleni przez inspektora działu BHP, jak
bezpiecznie należy poruszać się naterenie
magazynów podczas wykonywania
wszystkich czynności.
Komisje spisowe inwentarzowe liczą
materiały, apracownicy magazynu
czuwają nadich bezpieczeństwem
oraz pomagają przy dźwiganiu
iprzemieszczaniu materiałów
ciężkich. Kierownik, który jest
odpowiedzialny zaprzebieg
inwentaryzacji oraz
zabezpieczeństwo zaproszonych
gości, z anielskim spokojem pyta
ipomaga wszystkim.
Poinwentaryzacji przychodzi czas
nawyniki, naktóre wszyscy czekają
zniecierpliwością, porównując ten
stan do ogłoszenia wyników

zmatury. Wyniki inwentaryzacji wtym roku
były rewelacyjne. Dobre efekty uzyskano
dzięki zamontowaniu nowoczesnych,
ergonomicznych, automatycznych windowych
szaf magazynowych, które systematycznie
zastępują standardowe regały.
Innowacyjność nowoczesnych miejsc
pracy świadczy oich całkowicie nowym
przeznaczeniu isposobie ich
wykorzystywania.
Antoni Hendzel
PS. Ilość materiałów doinwentaryzowania
co roku jest większa i już przekroczyła
ponad18 tys. pozycji. Przyregałach
stacjonarnych są uśmiechnięte panie iliczą
materiały zmagazynowane
naposzczególnych półkach. Ta praca była
dla nich uciążliwa, ponieważ licząc
materiały ciągle musiały wchodzić i schodzić
zdrabinki, apraca była dodatkowo
czasochłonna. Komisje inwentaryzacyjne
przyszafach windowych miały prawie
dwukrotnie więcej materiałów
doprzeliczenia, amimo to czynność tą
wykonały szybciej ibez zmęczenia. Szafy
windowe automatyczne wswojej kompozycji
plastycznej uzyskują łagodny estetyczny
wgląd oraz spełniają wymagania
ergonomiczne.

stan na 30 listopada 2012 r.

Spółki koncernu Fiat
1. Fiat Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (22) 6074350, Fax (22) 6074352

reprezentacja i koordynacja
działalności Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132100, Fax (33) 8132036

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów żeliwnych
dla przemysłu samochodowego

4. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960340
Prezes Zarządu: Adriano Fontana
ul. Mikołajczyka 80, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3642857, Fax (32) 3642858
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

produkcja części samochodowych
– oświetlenie

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

produkcja części samochodowych
– zawieszenia

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

handel częściami zamiennymi

5. Magneti Marelli Exhaust
Systems Polska Sp. z o.o.
6. Magneti Marelli Suspension
Systems Bielsko Sp. z o.o.
7. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
8. Plastic Components and Modules Poland SA

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

produkcja części samochodowych
– układy wydechowe

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

9. Plastic Components Fuel
Systems Poland Sp. z o.o.
10. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obsługa urządzeń
dla przemysłu samochodowego

11. Fiat Services Polska Sp. z o.o.

ul. Węglowa 72, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132182, Fax (33) 8134108

administracja księgowa,
personalna i płace

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

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

zakupy materiałów pośrednich
i bezpośrednich do produkcji
samochodów

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

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113

usługi celne

14. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpożarowa oraz transport

15. Fiat Powertrain Technologies Poland
Sp. z o.o.
16. Gestin Polska Sp. z o.o.

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

produkcja silników do samochodów

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

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

1. Fiat Bank Polska SA

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

usługi bankowe

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

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

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

1. CNH Polska Sp. z o.o.

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

produkcja
maszyn rolniczych

2. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzedaż samochodów
dostawczych i ciężarowych

Spółki joint venture

Spółki koncernu Fiat Industrial

500
z klimatyzacją
już od 19 995 zł
w kredycie 50/50*

