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Jak powstaje auto marzeń

LAKIERNIA W TYCHACH LIDEREM W OCHRONIE ŚRODOWISKA

PODZIW I ŚWIATŁA REFLEKTORÓW.

NOWY JEEP® GRAND CHEROKEE. DOSKONALENIE ZAPROWADZIŁO NAS AŻ TUTAJ.
Wyposażyliśmy nowego Jeepa Grand Cherokee w adaptacyjne reﬂektory biksenonowe
z inteligentnym systemem Smartbeam®, aby widział i był widoczny w każdych warunkach
– niczym okręt z cennym ładunkiem, prowadzony wśród sztormu przez latarnię morską.

3 LATA GWARANCJI BEZ LIMITU KILOMETRÓW
Jeep jest zastrzeżonym znakiem handlowym ﬁrmy Chrysler Group LLC. Prezentowany model jest jedynie ilustracją. Jazda
terenowa powinna odbywać się w odpowiedzialny sposób i tylko w dozwolonych miejscach. Model chroniony dwuletnią
gwarancją producenta oraz rocznym Ubezpieczeniem Awarii Elektromechanicznych Przedłużona Gwarancja Zakres Pełny.
Szczegóły na http://www.jeep.pl/specs/przedluzona_gwarancja_zasady.pdf. Jeep® Grand Cherokee – emisja CO2 od 198
do 327 g/km, zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,5 do 14,0 l/100 km. Informacje o odzysku i recyklingu samochodów
wycofanych z eksploatacji na stronie www.jeep.pl/service/recycling/index.html.
Znajdź nas na:
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potwierdzone
W ROLNICTWIE PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO TECHNOLOGII GPS

„Wokół Nas”

skrojone na miarę...

O

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

Wzrost

przychodów
W trzecim kwartale br. Grupa Fiat
odnotowała wzrost przychodów i zysku,
mimo niekorzystnych kursów walut
i pogorszenia wyników za Oceanem.
rzychody Grupy Fiat wyniosły w III kwartale 20,7
mld euro: w porównaniu
z rokiem ubiegłym odnotowano więc wzrost o 1,4%
w ujęciu nominalnym,
ale o 8%, gdyby
pomiaru wyników dokonać
przy niezmienio-

P

6

nym kursie. Do dealerów dostarczono niemal milion samochodów, podobnie jak w analogicznym okresie 2012 r., natomiast wynik z zarządzania zwyczajnego wyniósł ponad 800
mln euro. Wpływ na niego miała
niesprzyjająca sytuacja kursów
walut, a także niższe wyniki
operacyjne w obu Amerykach.
Wynik netto wzrósł do 189 mln
euro, ze 171 w III kwartale 2012
roku, zaś płynność finansowa
nadal przekracza 20 mld euro.
Tak, w skrócie, przedstawiają
się wyniki osiągnięte przez
Grupę Fiat w trzecim
kwartale, zatwierdzone przez Zarząd
30 października.

RACHUNKI
W SZCZEGÓŁACH
Z głębszej analizy danych wynika, że w przypadku marek masowych – w sumie dostarczono
prawie milion sztuk – odnotowano znaczący wzrost (+73%)
w strefie APAC (Azja i Pacyfik).
Przyrost (+ 4%) miał miejsce
również w EMEA (Europa, Bliski
Wschód i Afryka), a to oznacza
zmianę w stosunku do poprzedniego okresu. Sprzedaż
pozostaje natomiast na niezmienionym poziomie w regionie NAFTA (Stany Zjednoczone,
Kanada i Meksyk), a spadek
o 13% zarejestrowano w Ameryce Środkowej i Południowej
(LATAM), z tym, że w tym przypadku należy mieć na uwadze
fakt, iż wynik porównywany jest
z rokiem 2012, w którym mocno wspierano zakup nowych
pojazdów w Brazylii poprzez
wprowadzone tam ulgi podatkowe. Z punktu widzenia przychodów wzrost w regionach
NAFTA, APAC i EMEA skompensowały gorszą sytuację
w rejonie LATAM.
Znaczny wzrost odnotowały
marki luksusowe (Ferrari i Maserati). Ta z trójzębem w logo
ponad dwukrotnie zwiększyła
fakturację.
Jeśli chodzi o zysk z zarządzania zwyczajnego, wyniósł on
816 mln euro, co stanowi spadek w porównaniu z 901 mln
euro z trzeciego kwartału 2012
roku, głównie z powodu nieko-

W III kwartale
do dealerów
dostarczono
niemal milion
samochodów
rzystnego wpływu kursu walut,
który pochłonął 80 mln euro.
Przy uwzględnieniu kursów stałych rezultat jest prawie taki
sam jak w analogicznym okresie
w roku ubiegłym. Region EMEA
zmniejszył straty o 73 miliony
euro, do 165 mln. APAC oraz
marki luksusowe odnotowały
duży wzrost w porównaniu
z przedostatnim kwartałem
2012 roku (odpowiednio +32
i +47%). Wynik NAFTA uległ

spadkowi o 13%, na co wpływ
miały większe koszty przemysłowe, łącznie z nakładami
związanymi z przesunięciem na
czwarty kwartał rozpoczęcia
sprzedaży do dealerów nowego
Jeepa Cherokee oraz z efektem
niesprzyjającego kursu wymiany
walut. W strefie LATAM spadek
o 52% (-42% przy kursach stałych) spowodowany był słabszą
sprzedażą w porównaniu z rekordowym zbytem z III kwartału
2012 roku, który wynikał z wprowadzonych wówczas ulg podatkowych wpływających na
większy popyt w Brazylii.
Zadłużenie przemysłowe netto
wzrosło do 8,3 mld euro (6,7
mld euro pod koniec II kwartału), a – nie licząc inwestycji
w udziały – odzwierciedla sezonowe przeznaczenie środków,

GRUPA FIAT
Dane bilansowe
2013
2012
996
1.004
20.733
20.437
816
901
189
171
8.307
6.711 (1)
(1)
Na dzień 30 czerwca 2013

III kwartał
Zmiana
(w milionach euro)
-8
Marki masowe - sprzedaż w szt.
296
Przychody netto
-85
Zyssk z zarządzania
ą
zwyczajnego
g
18
Zysk/(Strata)
1.596
Zaddłużenie pprzemysłowe
y
netto
(2)
Na dzień 31 grudnia 2012

2013
3.168 tys.
62.815
2.463
655
8.307

1.01-30.09
2012
Zmiana
3.125 tys.
43 tys.
62.182
633
2.654
-191
672
-17
6.545 (2)
1.762
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GRUPA FIAT
Przychody netto wg sektorów działalności
2013
10.965
2.446
1.205
3.860
922
1.877
216
(758)
20.733

2012
10.759
2.955
830
3.820
667
1.951
232
(777)
20.437

III kwartał
Zmiana
206
-509
375
40
255
-74
-16
19
296

(w milionach euro)
NAFTA (marki masowe)
A (marki masowe)
LATTAM
APAC
A (marki masowe)
EMEA (marki masowe)
Marki luksusowe i sport. (Ferrari, Maserati)
Komponenty (Magneti Marelli, Teksid, Comau)
Pozostała działalność
Operacje wyłączone i korekty
Ogółem

podobnie jak to miało miejsce
w trzecim kwartale 2012 roku.
Płynność finansowa wyniosła
ogółem 20,1 mld euro, mniej
o 0,8 mld euro w porównaniu
z końcem drugiego kwartału.
Spadek spowodowany jest
głównie przeznaczeniem środków na zarządzanie operacyjne,
jak i przez negatywne skutki
kursu zmiany walut.

PIERWSZE
DZIEWIĘĆ MIESIĘCY
Od stycznia do września przychody Grupy Fiat wyniosły 62,8
mld euro, więcej o 1% w ujęciu
nominalnym w porównaniu

Znaczny wzrost
odnotowały
marki luksusowe.
Maserati ponad
dwukrotnie
zwiększyła
fakturację
z pierwszymi dziewięcioma miesiącami 2012 roku, ale przy
uwzględnieniu niezmienionych
kursów wzrost wyniósł 5%.

2013
32.474
7.753
3.290
12.990
2.491
5.932
685
(2.800)
62.815

1.01-30.09
2012 Zmiana
32.113
361
8.166
-413
2.307
983
13.248
-258
2.105
386
5.988
-56
712
-27
(2.457)
-343
62.182
633

W tym samym okresie zysk
z zarządzania zwyczajnego był
równy 2.463 mln euro (spadek
o 191 mln euro w porównaniu
z analogicznym okresem 2012
roku), z czego około 140 mln
euro przypisuje się negatywnemu wpływowi zmiany kursu walut. Zysk netto uplasował się na
poziomie 655 mln euro (672 mln
euro w analogicznym okresie roku 2012), natomiast w przypadku Fiata bez uwzględnienia
Chryslera strata netto wyniosła
729 miliony euro, mniej o 79 mln
euro względem analogicznego
okresu roku ubiegłego. Zadłużenie przemysłowe netto na dzień
30 września br. wynosiło 8,3
mld euro, w porównaniu z 6,5
mld euro pod koniec 2012 roku.

ZAKTUALIZOWANO
CELE
Na podstawie wyników z pierwszych dziewięciu miesięcy roku,
a także mając na względzie
oczekiwania dotyczące wyników
operacyjnych i kursy walut
w ostatnim kwartale, Grupa
ostatecznie zaktualizowała swe
cele na 2013 rok: przychody na
poziomie około 88 mld euro;
zysk z zarządzania zwyczajnego
powinien wynieść od 3,5 do 3,8
mld euro; zysk netto od 0,9 do
1,2 mld euro; zadłużenie przemysłowe netto między 7 a 7,5
mld euro.
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CNH INDUSTRIAL

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

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

CNH INDU
INDUSTRIAL
STR
RIAL
R h
Rachunek
k zysków
zys
sków
kó i strat
t t - podstawowe
d t
dane
d
01
01.01
.01 - 30
30.09
.09

,,,,NZDUWDã
,,NZDUWDã
2013
2013

6.217

2012
2012

6.313
6.313

Zmiana

(w milionach euro)

-1,5
-1,5%
% Przychody ne
netto
tto

508

570

-62 =
\VN]]DU]ąG]DQLD]Z\F]DMQHJR
=\VN]]DU]ąG]DQLD]Z\F]DMQHJR

248

291

-43 Zysk/(strata)
Zysk/(strata)

2013
2013

2
012
2012

Zmiana

18.844

18.771

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

Tyskie „słoniątka”
na drogach

świata

Anna
Borsukiewicz
zdjęcia
Satiz Poland,
mat. pras. Fiat

10

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

tym roku do końca września powstało
w Tychach 46,9 tysięcy aut tego modelu,
a gama jego wersji wciąż się rozszerza.
Wprowadzono serie specjalne: Lancie Ypsilon Elefantino, S MOMODESIGN oraz nową, ekologiczną
wersję Ypsilon Ecochic Methane. Dzięki temu najmniejsze Lancie trafiają do coraz bardziej zróżnicowanych grup odbiorców na światowych rynkach.

W

KOBIETY KOCHAJĄ ELEFANTINO
Wizerunek słoniątka, bo tak na język polski tłumaczy się słowo „elefantino”, umieszczony na tylnej
klapie nadwozia Lancii Ypsilon od razu sugeruje, że
ten samochód jest przeznaczony dla ludzi młodych
– niekoniecznie „metrykalnie”, lecz na pewno młodych duchem. Takich, którzy preferują styl wielkomiejski, lubią modę, cenią oryginalność. A ta przejawia się w Elefantino wyrafinowanymi barwami
nadwozi, takimi jak turkusowy, fioletowy czy błyszcząca czerń, akcentami graficznymi w kolorze fuksji na obudowach lusterek bocznych, kołpakach
kół czy przeszyciach tapicerki, mieszka dźwigni
biegów i kierownicy. Równie oryginalne jest pokrycie foteli – czarne, z wytłoczonymi nazwami europejskich miast, a ten sam motyw powtarza się na
desce rozdzielczej i środkowych słupkach auta.
Swym właścicielom i użytkownikom zapewnia ono
przyjemne podróżowanie dzięki manualnej klimatyzacji i radioodtwarzaczowi CD/MP3, a bezpieczeństwo dzięki czołowym i bocznym poduszkom powietrznym oraz systemom ABS z EBD i ESP. Przewożenie dzieci ułatwiają zaczepy mocowania
fotelików dziecięcych Isofix.
W zależności od rynku sprzedaży, oferta Elefantino
obejmuje pełną gamę jednostek napędowych,
współpracujących z manualną skrzynią przekładniową: 69-konną 1.2, 85-konną 0.9 Turbo
TwinAir, 95-konną 1.3 MultiJet, 69-konną 1.2 LPG
oraz 0.9 Turbo TwinAir Methane o mocy 80 KM.
Ten ostatni niedawno otrzymał tytuł „Ekologicznego silnika roku”.
Symbol „elefantino” jest związany z marką Lancia
od dawna. Już w roku 1953 Gianni Lancia, syn
Vincenza, założyciela firmy, wybrał „słoniątko” jako
motyw plakietki dla tworzonego wówczas teamu
wyścigowego Lancii. Potem „powędrowało” ono
na Lancię Y. W latach 1997-2003 sprzedaż samochodów oznaczonych tym symbolem osiągnęła
ponad 320 tysięcy sztuk (stanowiąc 45% całości
sprzedaży tego modelu).
Od czasu premiery rynkowej na genewskim salonie samochodowym w marcu br. udział Elefantino
w produkcji Lancii Ypsilon osiągnął już 30%. Tę
wersję upodobali sobie młodsi klienci, a zwłaszcza
kobiety. To one stanowią 75% osób kupujących
ten model samochodu.
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S MOMODESIGN
POLUBILI PANOWIE
Dwukolorowa, z czarnym dachem, tylną klapą
i bocznymi lusterkami, Ypsilon S MOMODESIGN
swym sportowym charakterem oczarowała
zwłaszcza męską grupę nabywców tej specjalnej
wersji Lancii, dostępnej na rynku od drugiej połowy 2013 roku. Powstała ona we współpracy ze
słynnym włoskim Centrum Stylistycznym MOMODESIGN, co symbolizuje biały napis na środkowych słupkach nadwozia auta i widać w szczegółach jego wyglądu, wzorowanych na motywach
stylizacyjnych produktów MOMODESIGN.
Ta wersja „ypsilonki” wyróżnia się nie tylko dzięki
wspomnianej już matowej czerni części karoserii
połączonej, według wyboru klientów, z lakierami
Neve White, Vulcano Black, Argilla Red, Pietra
Grey i Zaffiro Blue. Jej sportowy charakter podkreślają także nowy tylny zderzak z chromowanymi
wstawkami i efektownie wyglądającymi dwiema
rurami wydechowymi oraz 15-calowe (a opcjonalnie 16-calowe) czarne felgi z lekkiego stopu.
Podobnie sportowa „męska” aura dominuje we
wnętrzu auta, gdzie ciemne odcienie tapicerki łączą
się perfekcyjnie z czarną „techno-żeglarską” wykładziną boczków drzwi wykończonych szarymi przeszyciami, deską rozdzielczą i siedzeniami z elektrycznie wytłoczonym logo MOMODESIGN oraz
skórzaną kierownicą i skórzanym mieszkiem dźwigni zmiany biegów. Elegancję wystroju podkreślają
błyszczące akcenty tablicy przyrządów oraz żółte
tarcze wskaźników pokładowych.
Z urządzeń praktycznych, znajdujących się na liście standardowego wyposażenia Lancii Ypsilon S
MOMODESIGN warto wymienić regulację wysokości fotela kierowcy i dwupłaszczyznową regulację
kolumny kierownicy, manualną klimatyzację, zdal-
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Oryginalny
wygląd tej
wersji został
uzyskany za
pomocą
dwutonowych
kompozycji
kolorystycznych
i sportowej
indywidualizacji
pojazdu

ne sterowanie zamka centralnego, elektrycznie sterowane okna drzwi przednich, tylną kanapę dzieloną 50/50, radioodtwarzacz CD/MP3 oraz elektrycznie ogrzewaną tylną szybę. Standardowe wyposażenie bezpieczeństwa (zależnie od rynku
sprzedaży) obejmuje system przeciwblokowania
kół ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD, system stabilizacji jazdy ESP wraz z podsystemami ASR i Hill Holder (ograniczenie poślizgu
kół i wspomaganie ruszania na wzniesieniu) oraz
zaczepy mocowania fotelików dziecięcych Isofix.
Oferta jednostek napędowych Lancii Ypsilon
S MOMODESIGN obejmuje silniki benzynowe: 69-konny 1.2 Fire
EVO II, 69-konny 1.2 Fire
EVO II LPG, 85-konny
0.9 TwinAir (w parze z przekładnią mechaniczną lub
sekwencyjną zautomatyzowaną) oraz 95-konny turbodiesel 1.3 MultiJet II.

ECOCHIC DLA EKOLOGÓW

Wnętrze modelu
utrzymane jest
w ciemnej
tonacji. Deska
rozdzielcza
i panele drzwi
w kolorze
czarnym
sąsiadują tu
z szarymi
przeszyciami
siedzeń,
kierownicy
i mieszka
dźwigni zmiany
biegów

Nie tylko względy ekonomiczne, czyli rosnące ceny
benzyny i oleju napędowego, lecz również coraz
powszechniejsza świadomość poszanowania środowiska powodują, że nabywcy samochodów interesują się pojazdami z dwupaliwowymi systemami zasilania (LPG/benzyna oraz benzyna/metan).
Nie jest więc dziełem przypadku ogromna popularność wersji Ecochic LPG, której Lancia Ypsilon zawdzięcza około 50% sprzedaży w Europie.
W gamie Ypsilon dostępna jest także Ypsilon
Ecochic Methane (wersja niedostępna w Polsce ze
względu na niewielką liczbę stacji tego typu) – ekologiczna wersja o minimalnym oddziaływaniu na
środowisko, która łączy ekonomikę i ekologiczne
walory paliwa metanowego z frajdą dla kierowcy, jaką daje moc 80-konnego silnika 0.9 TwinAir Turbo.
To pierwszy na rynku, turbodoładowany silnik
dwucylindrowy na paliwo metanowe, charakteryzujący się niewielką emisją CO2 (86 g/km)
i oszczędnym zużyciem paliwa (3,1 kg/100 km
w homologacyjnym cyklu mieszanym). Oznacza to
niemal dwukrotnie niższy koszt przejechania kilometra, a więc podwójny zasięg za tę samą cenę.
W Polsce ten system dopiero „raczkuje”, ale
w krajach, gdzie sieć zasilania CNG jest bardziej
rozwinięta, silniki zasilane metanem mają coraz
większe powodzenie. Na przykład we Włoszech
tankowanie metanu „do pełna” kosztuje mniej niż
12 Euro (12 kg, ekwiwalent 72 litrów pod ciśnieniem 200 barów), a z uwagi na dwa zbiorniki (na
metan i na benzynę) zasięg jazdy w cyklu mieszanym wydłuża się do 950 kilometrów.
Lecz zalety metanu na tym się nie kończą. Samochody nim napędzane są bardziej przyjazne dla
środowiska naturalnego, ponieważ w wyniku spalania tego gazu nie powstają cząstki stałe, a emisja tlenków azotu jest o około 90% niższa, niż
w przypadku silników wysokoprężnych. W porównaniu z jednostkami benzynowymi poziom niespalonych węglowodorów spada o 75%, tlenków
azotu o 50%, a emisja CO2 o 23%. Dlatego też
pojazdy napędzane metanem mogą wjeżdżać do
dzielnic śródmiejskich, gdzie obowiązują ograniczenia ruchu z powodów ekologicznych.
Lancia Ypsilon Ecochic Methane stanowi więc bardzo atrakcyjną pozycję w ofercie handlowej tej
marki. Jej atrakcyjność zwiększa również bogate wyposażenie seryjne. W zależności od
rynku sprzedaży wzbogacane jest ono
o manualną klimatyzację, system stabilizacji jazdy ESP wraz z podsystemami
ASR i Hill Holder, elektrycznie sterowane lusterka boczne i okna drzwi przednich, radioodtwarzacz CD/MP3 oraz tapicerkę Castiglio.

ZBLIŻENIA

To już trzeci rok

w Polsce

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

PRODUKT
MASERATI GHIBLI

Ghibli

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

aserati poszerza ofertę
swych limuzyn. Zaledwie kilka miesięcy po
wprowadzeniu na rynek flagowca Quattroporte, producent prezentuje Ghibli: sportowy sedan
o bardziej kompaktowych od
swego starszego brata wymiarach, który będzie pełnić kluczową rolę w ambitnym projekcie
rozkwitu tej włoskiej marki. Plan
ten zakłada produkcję 50 tysięcy samochodów rocznie, co
wiąże się z przekształceniem
marki w jednego ze światowych
liderów w segmencie samochodów luksusowych.
Nowy model Maserati produkowany w Grugliasco dysponuje
atutami niezbędnymi do zawładnięcia rynkiem. Zacznijmy od
osiągów. Ghibli S Q4, na przykład, dzięki sześciocylindrowemu, trzylitrowemu silnikowi z turbodoładowaniem, o mocy 410
KM, przyspiesza od 0 do 100
km/h w 4,8 sekundy, a jego
maksymalna prędkość to 284
km/h. Wart podkreślenia jest też
elegancki, a jednocześnie nieostentacyjny design. Nie wspominając o dostępności wersji.
Do dyspozycji
po raz pierwszy w Maserati
jest silnik wysokoprężny
oraz integralny
napęd na cztery koła Q4.
Nawet nazwę
wybrano taką,
by trafiała do
serc pasjonatów marki (Ghibli to
suchy i gorący wiatr wiejący na
Pustyni Libijskiej). Jest ona powrotem do tradycji mianowania
samochodów Maserati nazwami
wiatrów: Mistral, Bora, Khamsin
czy Shamal. „Przydomek” Ghibli
miało również coupé z lat sześćdziesiątych, które rywalizowało
z modelami Ferrari Daytona
i Lamborghini Miura.
Wnętrze modelu, mniejsze od
Quattroporte, ale mimo to swy-

M

mi wymiarami zapewniające
przestronność, ma bardziej
sportowy i młodzieńczy charakter. Przód, z charakterystyczną
osłoną chłodnicy i sinusoidalnymi reflektorami, w nowoczesny
sposób przywołuje kilka z cech
typowych dla słynnych Maserati
z dawnych lat. Wyróżniają się
również trzy otwory wentylacyjne w okolicy nadkoli. Potencjalni nabywcy będą mieli do wyboru cztery różne dostępne
wersje: Ghibli,
Ghibli S, Ghibli S Q4 z napędem integralnym i Ghibli Diesel. Silniki benzynowe to sześcio cy lin dro we jednostki
V Twin Turbo
o pojemności skokowej trzy litry.
Jeden z nich generuje 330 koni
mocy i maksymalny moment
obrotowy na poziomie 500 Nm,
natomiast drugi – montowany
w wersjach Ghibli S i S Q4 – ma
moc 410 KM i moment 550
Nm. Całkowitą nowość stanowi
silnik diesla, sześciocylindrowy,
turbodoładowany, o pojemności
skokowej 3 litry, z zaawansowanym systemem wtrysku, który
osiąga ciśnienie 2000 barów.

Model pełni
kluczową rolę
w strategii
rozwoju tej
sportowej marki

Jego moc maksymalna to 275
KM, mniej niż w przypadku
benzynowych, ale „lukę” tę wyraźnie skompensowano za
sprawą wysokiego momentu
maksymalnego – 600 Nm. Taka
wartość pozwala na bardzo
płynną jazdę i godne podziwu
przyspieszenie: 6,3 sekundy do
100 km/h. Mimo tak imponujących osiągów samochód w tej
wersji spala zaledwie 5,9 litra na

Luksusowe
wnętrze nowego
Maserati Ghibli.
Na górze: piękna
linia samochodu
nawiązuje do
Quattroporte,
ale w tym
przypadku nadaje
modelowi
większej
kompaktowości
i agresywności
sylwetki
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Ghibli to
pierwsze
Maserati
dostępne
również
z silnikiem
diesla. Osiągi
nieznacznie
odbiegają od
wersji
zasilanych
benzyną,
a zużycie
paliwa jest
znacznie
niższe: 5,9 litra
na 100 km
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sto kilometrów (tak, dobrze
przeczytaliście). Również poziom emisji CO2 jest rekordowo
niski: 158 gram na kilometr. Samochód tej klasy też może być
więc przyjazny środowisku.
Mocne, co oczywiste, i ekologiczne (czego już niewielu mogło się spodziewać) silniki Ghibli
mają również niesamowity
dźwięk. Jest on naprawdę wyjątkowy, a do tego zmienia się
w zależności od trybu pracy silnika: w trybie „Normal” dźwięk
jest złagodzony i dyskretny,
a po wybraniu funkcji „Sport”,
w której następuje zmiana mapy
silnika i zachowania dynamicznego samochodu, układ wydechowy otwiera zawory obejściowe tłumików. Wtedy z wydechu
wydobywa się rozbrzmiewające
niczym w wielkiej orkiestrze
„crescendo”. A co z dieslem?
Również w przypadku trzech litrów zasilanych olejem napędowym głos silnika jest głęboki,
barytonowy, ale bez charakterystycznego i trudnego do zniesienia terkotu na biegu jałowym.
O odpowiednio emocjonujące
brzmienie w miarę wzrostu obrotów silnika dba innowacyjny
system aktywnej kontroli hałasu
Maserati Active Sound.

Wszystkie wersje tego sportowego sedana wyposażone są
w automatyczną, 8-biegową
skrzynię biegów ZF AT8, tę samą, która montowana jest
w Quattroporte. Trybów pracy
jest pięć: Auto Normal, Auto
Sport, Manual Normal, Manual
Sport i Ice (do jazdy w warunkach niskiej przyczepności kół
do nawierzchni). Po wybraniu
trybu manualnego biegi można
wybierać – poza tradycyjną
dźwignią – łopatkami przy kierownicy. Jak w Formule 1.
Do wyboru są dwa rodzaje napędu: tylny (mechanizm różnicowy ma ograniczony poślizg) i integralny Q4, dostępny tylko
w przypadku jednostek benzynowych 3.0 o mocy 410 KM
w odmianie Ghibli S. Ten ostatni
wyposażony jest w sprzęgło

Trzylitrowy
turbodiesel
zapewnia
niesamowite
osiągi i niskie
zużycie paliwa

wielopłytkowe sterowane elektronicznie i działa jak napęd tylny, dzięki czemu ogranicza zużycie paliwa, ale może przekazywać maksymalnie 50 procent
momentu na koła przednie
w przypadku niskiej przyczepności kół do nawierzchni drogi
lub poślizgu opon tylnych. Ghibli
„budzi się” do działania niezwykle szybko: przejście Q4 ze 100procentowego napędu tylnego
na napęd dzielony w proporcji
50-50 i odwrotnie następuje
w zaledwie 150 milisekund.
Dzięki napędowi integralnemu
Ghibli S Q4 jest w stanie przyspieszać o dwie dziesiąte sekundy szybciej niż wersja z napędem na jedną oś – 4,8 s zamiast 5 – natomiast prędkość
maksymalna pozostaje praktycznie bez zmian (284 km/h,
zamiast 285).
Ghibli, podobnie jak Quattroporte, ma innowacyjne nadwozie,
o strukturze z ultrawytrzymałej
stali i licznymi elementami aluminiowymi, dzięki czemu niższa
jest masa samochodu, co z kolei korzystnie wpływa na osiągi
i zużycie paliwa. O ile w przypadku skrzyni biegów Maserati
skorzystał z usług firmy ZF, lidera w produkcji przekładni auto-

matycznych, hamulce do tego
modelu dostarcza włoskie
Brembo. To, że jest to najlepsza
technologia na świecie potwierdzają zespoły Formuły 1 oraz
wszyscy producenci supersamochodów: od Ferrari, poprzez
Porsche i Aston Martin po Lamborghini. Rezultat? Z prędkości
100 km/h Ghibli zatrzymuje się
po zaledwie 36 metrach.
Poza osiągami od Maserati
można wymagać również komfortu i luksusu. Ghibli i w tej
kwestii nie zawiedzie nikogo.
Wyposażony jest nie tylko we
wszystkie najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa
czynnego i biernego, ale dysponuje również takimi akcesoriami
jak kamera tylna pomagająca
w parkowaniu, bezprzewodowe
łącze internetowe do laptopa,
telefonów komórkowych i tabletów czy system audio Bowers &
Wilkins ze wzmacniaczem 1280
Watt i 15 głośnikami. Angielska
firma Bowers & Wilkins specjalizuje się w produkcji najwyższej
jakości sprzętu stereofonicznego hi-fi do profesjonalnych zastosowań. Również w tym przypadku marka Maserati wybrała
to, co najlepsze.

PLANY MASERATI

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

choć ambitne, wydaje się możliwe do
zrealizowania. Jak mówi obecnie Wester:
„Marka Maserati, która w 2014 będzie
świętować stulecie istnienia firmy, cieszy
się „dobrym zdrowiem”. Od stycznia do
sierpnia otrzymaliśmy 20.300 zamówień.
4.500 z nich dotyczy modeli GranTurismo
i GranCabrio, produkowanych
w historycznym zakładzie w Modenie,
a niemal 9.500 zamówień złożono na
Quattroporte, model wprowadzony na
rynek na początku tego roku. Oprócz nich
klienci zamierzają nabyć około 6.400
Maserati Ghibli, który dopiero co pojawił
się w salonach. Aby utrzymać ten rozwój,
Maserati poszerza również sieć sprzedaży:
z 250 punktów sprzedaży w 2011 roku za
dwa lata ma ich być około 420”. Dzięki
modelowi Levante, Maserati będzie miała
kompletną gamę we wszystkich
segmentach samochodów luksusowych:
coupé, roadster, sportowe sedany, SUV.
Będzie też mogła śmiało konkurować
z najlepszymi pod względem stylu,
designu, osiągów i technologii produktami
marek takiego kalibru, jak Porsche, Jaguar,
Mercedes, Audi, BMW, Bentley i Aston
Martin. Czyli z samą elitą przemysłu
motoryzacyjnego.
Samochód
koncepcyjny
zaprezentowany
przez Maserati
we Frankfurcie
dwa lata temu.
Będzie on
stanowił
inspirację dla
nowego
SUV-a Levante.
Samochód ten
będzie
produkowany
w liczbie co
najmniej 20 tys.
egzemplarzy
rocznie. Cel
Maserati to
sprzedaż 50 tys.
samochodów
rocznie już od
2015 roku
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PRODUKT
ALFA 4C

Kolebka nowego

superauta
Stefania Castano
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Na miejsce produkcji wyjątkowego auta
– Alfy Romeo 4C – wybrano zakład, który
„wydał na świat” prawdziwe arcydzieła inżynierii
motoryzacyjnej. To fabryka Maserati w Modenie,
gdzie praca rąk ludzkich łączy się z najbardziej
zaawansowaną technologią.
19

Na wydziale
Strefy
Przygotowania
Nadwozi
montowana jest
struktura 4C.
Następnie
samochód
przechodzi
przez surową
kontrolę jakości
w sali
metrologicznej
(zdjęcie
powyżej).
Na stronie obok:
połączenia
wykonywane są
z materiałów
polimerowych.
Zdjęcie na
pierwszej
stronie:
polakierowane
nadwozie 4C
umieszczane
jest na linii
montażowej
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anim na białej kartce papieru powstał pierwszy
szkic Alfy Romeo 4C, jej
projektanci wiedzieli, że muszą
stworzyć „supersamochód dostępny dla wszystkich”. Taki,
który połączy na pozór wykluczające się cechy: będzie wyjątkowy pod względem wyposażenia i osiągów, a jednocześnie
pozwoli zrealizować pragnienia
miłośników Alfy
Romeo na całym
świecie. Dlatego
konieczne było
uwzględnienie
takiej wielkości
produkcji, która –
choć ograniczona – nie byłaby
jedynie rzemieślniczą pracą typową dla tej klasy samochodów. I tak wspomniana biała
kartka w pewnym momencie
została wzbogacona o konkretne kształty i wyzwania, którym
trzeba było sprostać. Również
pod względem procesów produkcyjnych.

Z

Nie chciano absolutnie rezygnować z połączenia nowoczesnej
technologii z dbałością o szczegóły, jaką może zagwarantować
rzetelna praca człowieka. Naturalną rzeczą było więc, że do produkcji seryjnej samochodu wybór padł na Modenę – miejsce,
w którym powstają najbardziej
znane na świecie samochody
sportowe i w którym innowacja
łączy się z tradycją, wiedzą i pasją ludzi. Wybrano zakład Maserati, w którym
tylko w ostatnich
10 latach powstały takie perły
techniki i stylu,
jak: Quattroporte, Granturismo,
Grancabrio, a ostatnio niezwykła
Alfa Romeo 8C, pierwszy samochód innej, choć bliskiej ze
względu na tradycję i ambicje
marki, dla której zakład w Modenie otworzył swoje podwoje.
Do produkcji Alfy Romeo 4C
wyznaczono zespół „do zadań

Czas i metody
mają niewiele
wspólnego
z produkcją
masową

specjalnych” – wszyscy są ekspertami w swej pracy, ich średnia wieku to około 35 lat, 60
procent z nich posiada średnie
lub wyższe wykształcenie i ma
średnio ponad pięcioletnie doświadczenie w pracy z modelami Maserati. Zresztą w fabryce
tej innowacja przekłada się na
dyscyplinę i solidną pracę. I to
właśnie praca rąk ludzkich nadaje wartość produktowi. Metody, czas i organizacja pracy
mają tutaj niewiele wspólnego
z tymi typowymi dla produkcji
masowej. Na przykład tutejszy
„takt time” – czyli czas obróbki,
jaki każdy pracownik poświęca
na pojedynczy samochód – wynosi 40 minut, natomiast w zakładach produkcji masowej najmniej 50 sekund. Ponadto, pracownicy mają szeroki zakres
kompetencji, dzięki czemu potrafią pracować na wielu różnych stanowiskach. Są wykwalifikowanymi fachowcami, potrafiącymi zapanować praktycznie nad całym procesem produkcyjnym.

OBCHODZĄ SIĘ Z NIĄ
JAK Z JAJKIEM
Pod produkcję nowego supersamochodu Alfy Romeo specjalnie uruchomiono dwa oddziały,
tak zwane Officine 4C, przeznaczone na operacje przygotowania nadwozia i montażu. Tutaj
zasadniczą rolę pełni talent ludzki, rozumiany jako kompetencje
techniczne i kunszt rękodzieła.
Na wydziale Strefy Przygotowania Nadwozi montowana jest
struktura główna 4C: najpierw
tworzone jest tzw. nieosłonięte
nadwozie („body in white”) samochodu, a następnie dokładane są do niego pierwsze „warstwy”. Na stanowisku numer 10
linii montażowej pracownicy łączą strukturę nośną typu „monocoque” z włókna węglowego
(dostarczaną przez firmę Tecno
Tessile Adler, spółkę specjalizującą się w materiałach kompozytowych), z dwoma ramami
aluminiowymi, przednią i tylną,
oraz z belkami poprzecznymi.
Operacja ta wykonywana jest
ręcznie, a podczas całego pro-

cesu sprawdzana jest zgodność
tych parametrów, które zapewniają, że połączone ze sobą elementy są idealnie spasowane
i takie pozostaną w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.
Na stanowisku nr 30 w kabinie
montowane są szyby przednie
i dach: ta operacja wyróżnia się
zastosowaniem specjalnych form,
które nadają kabinie właściwej
geometrii. Połączenia wykonywane są z nowoczesnych materiałów polimerowych i wzmacniane
przez zespolenia mechaniczne.

ZERO TOLERANCJI
Po fazie przygotowania nadwozia, „body in white” modelu 4C
przechodzi przez rygorystyczną
kontrolę jakości, która odbywa
się w izbie pomiarowej. Każdego dnia kilka losowo wybranych
nadwozi poddawanych jest
sprawdzianom: zajmujący się
tym zespół kontroluje ponad 400
punktów pomiarowych, aby
mieć pewność, że nadwozie jest
doskonałe pod względem geometrii i wymiarów. W procesie
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RĘKODZIEŁO I JAKOŚĆ
O kluczowych aspektach produkcji opowiada Francesco Eroico, kierujący od 2009 roku
Zakładem Maserati w Modenie.
Panie Dyrektorze, proszę nam opowiedzieć o zespole 4C. W jaki sposób odbywał się
wybór pracowników?
„Pasja, entuzjazm i proaktywność były głównymi pojęciami, jakie nami kierowały. Łatwo było
utworzyć drużynę niejednolitą i wielofunkcyjną, która potrafiła w szybki sposób dokonać
reinterpretacji swych stanowisk pod produkt technologicznie nowy, wkładając w tę pracę pasję
i rzemieślniczy kunszt, które wyróżniają nas od zawsze”.
Jak powstają produkty „rzemieślnicze”?
„Nasza fabryka ma stuletnią historię w „rzemieślniczej” produkcji samochodów. Specjalizacja
ta wykształciła się z biegiem czasu, ewoluując wraz z wprowadzeniem WCM-u, który wytycza
zasady najnowocześniejszych zakładów przemysłowych. W fabryce jest strefa szkoleniowa
(Manufacturing Training Area), w której nasi pracownicy przeszli dziesiątki godzin szkoleń, by
wyspecjalizować się w czynnościach montażowych. By zapewnić im szeroką wiedzę
o produkcie, od początku zaangażowani byli w poprawę procesów produkcyjnych, jakości oraz
w rozwiązywanie problemów, na jakie napotykaliśmy podczas opracowywania samochodu”.
Jak fakt produkowania Alfy Romeo odbierają pracownicy, którzy na swych ubraniach
roboczych noszą logo Trójzębu?
„Alfa Romeo i Maserati to dwie marki o dużym prestiżu, które mają za sobą długą historię
i tradycję. Obie powstały z myślą o sportowym przeznaczeniu samochodów, chociaż pamiętamy
czasy wzajemnego współzawodnictwa obu producentów. Nasi pracownicy nie mają żadnych
„uprzedzeń”, że muszę pracować z samochodem marki Alfa Romeo. Już dawniej nasze linie
wykorzystywane były, właśnie dzięki dużej elastyczności i profesjonalizmowi pracowników, do
produkcji innego ważnego modelu sportowego Alfy Romeo – 8C. Jej mniejsza siostra, 4C, którą
teraz produkujemy tu w Modenie, jest jakby kontynuacją współpracy obu firm”.
Czym cechuje się linia przygotowania nadwozia utworzona specjalnie dla modelu 4C?
„W zakładzie w Modenie nigdy dotychczas nie produkowaliśmy w całości nadwozi
samochodów, które montujemy. W przypadku Alfy Romeo 4C natomiast cały proces realizowany
jest w Modenie, a więc konieczne było utworzenie obszaru przeznaczonego na nadwozie.
Nazwaliśmy go „Strefą Przygotowania Nadwozi” a nie Spawalnią, ponieważ prawdę mówiąc nie
ma tutaj elementów z blachy, które są łączone ze sobą. Model 4C składa się z ramy z włókna
węglowego, do którego mocowane są aluminiowe szkielety przedni i tylny, oraz z powłoki
zewnętrznej składającego się z elementów z kompozytu. Są one łączone ze sobą za pomocą
złącz, z wykorzystaniem materiałów najnowszej generacji. Linia jest przede wszystkim
„ręczna”, a dla zapewnienia doskonałej geometrii w połączeniu komponentów przy ich
pozycjonowaniu pracownicy posługują się specjalnymi formami. Stosujemy również salę
pomiarową do kontroli geometrycznej elementów luźnych i całego nadwozia”.
Jak wygląda wydajność fabryki, w której wielkość produkcji jest niska, a liczba
pracowników wysoka?
„Poprzez zastosowanie metod i narzędzi WCM-u jesteśmy w stanie optymalizować również ten
specyficzny typ produkcji, który jest „pracochłonny” przy stosunkowo niskim tempie pracy.
Czasy Cyklu mogą wydawać się bowiem długie, jeśli porównać je z tymi w normalnym
zakładzie produkcyjnym Grupy Fiat, ale są podobne do tych, jakie występują na liniach
produkcyjnych Maserati, przy którym mamy już spore doświadczenie pod względem uzyskania
jak najlepszej wydajności i zapewnienia maksymalnej jakości produktu. To właściwie od zawsze
wyróżniało Maserati i wpłynęło na decyzję Alfy Romeo, by właśnie u nas zlokalizować produkcję
modelu 4C”.
Jak postrzegany jest w fabryce klient? Co robicie, by go usatysfakcjonować?
„Podobnie jak w przypadku klientów samochodów Maserati, poświęcamy maksymalną uwagę
również klientom modelu 4C. Ekstremalna elastyczność naszych działań, praca wykonywana
ręcznie i stałe dążenie do jakości, które przekładają się na indywidualny charakter samochodów,
mają na celu pełne usatysfakcjonowanie klienta, który ma możliwość wzięcia udziału w kilku
etapach tworzenia „swojego” samochodu. Klient jest aktywnym podmiotem różnych faz
produkcji. Taką uwagę klientowi mogą zapewnić jedynie miejsca podobne do naszych”.
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tym nie ma miejsca na tolerancję:
pomiary muszą dać wyniki zgodne z założeniami projektowymi.

MONTAŻ I DEMONTAŻ
Skompletowane nadwozie opuszcza fabrykę i przewożone jest
do lakierni. Jest to jedyny proces, który odbywa się poza zakładem Maserati. Po powrocie
do bazy nowy model jest jedynym samochodem, który rozpoczyna swoją ścieżkę montażową od demontażu. Zanim bowiem zostaną zamontowane
komponenty wewnętrzne, polakierowane już „płaty”, takie jak
pokrywa komory silnika i drzwi,
a także części strukturalne jak
szkielet tylny i drążek gniazda
mocowania amortyzatorów, są
wymontowywane. Dopiero wówczas samochód zapinany jest
do klamry obrotowej.
Również w tej strefie przewagę
stanowi praca ręczna i profesjonalizm ludzi. To dlatego stanowiska pracy skonstruowano „pod
pracownika”, a cały proces logistyczny jest tak zorganizowany,
by praca była jak najbardziej
prosta i ergonomiczna: wszystkie komponenty docierają na linię w odpowiedniej ilości, w odpowiednie miejsce i w odpowiednim momencie. Na przykład, na stanowisku nr 2
samochód podnosi
się i obraca, aby
umożliwić
wykonanie
czyn no ści na

odpowiedniej wysokości i by
pracownicy nie musieli wykonywać niepotrzebnych ruchów.
Również takie czynności jak
montaż szyb, które zwykle
wszędzie wykonywane są przez
roboty, w modeńskim zakładzie
powierzane są dbałości i uwadze pracowników. Ale to nie
wszystko. W odróżnieniu od innych zakładów produkcyjnych,
do których wiele podzespołów
samochodu, takich jak reflektory
i deska rozdzielcza, przyjeżdżają
od dostawców już zmontowane,
w tutejszej fabryce wytwarzane
są na miejscu. Aspekty te wpływają na jakość samochodów.

WSZYSTKO
POD KONTROLĄ
Ostatnie etapy: tzw. „testing”
oraz „końcówka” to operacje,
które są wykonywane wspólnie
z produkcją Maserati. „Testing”
jest to jedyna faza procesu produkcyjnego, w której największą
rolę odgrywa technologia pozwalająca urzeczywistnić najlepsze osiągi. Systemy bowiem rygorystycznie kontrolują każdy
szczegół: od optymalnego działania klimatyzacji po ustawienie komponentów mecha-

nicznych, aż do dynamicznego
zachowania samochodu. Następnie mają miejsce wymagające próby drogowe. 40 kilometrów na każdy samochód to odcinek testowy godny najbardziej
prestiżowych supersamochodów. Zespół prowadzący testy
jest jednym z oczek w głowie
zakładu. Tworzą go wykwalifikowani kierowcy, pasjonujący się
sportową jazdą i wyścigami,

a jednocześnie będący doskonałymi profesjonalistami w swej
dziedzinie.
Docieramy w ten sposób na koniec procesu produkcyjnego
modelu 4C, do miejsca zwanego Strefa Wykończenia, gdzie
samochody poddawane są
ostatnim przeglądom, zanim trafią do logistyki handlowej. Później można je już podziwiać na
drogach.

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

Barwny lider
zielonej klasyfikacji
Krzysztof
Bielski
zdjęcia
Ireneusz
Kaźmierczak

Lakiernia w Tychach jest liderem w ochronie
środowiska. Dzięki pomysłowości inżynierów
i wykorzystaniu nowoczesnych technologii
maleje zużycie czynników energetycznych oraz
emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
yniki lakierni, a przez to
całej fabryki Fiat Auto
Poland w Tychach, sytuują ją na czołowych pozycjach
w Grupie Fiat. Jak wylicza kierownik tej jednostki Tomasz
Łomnicki pod względem całkowitej konsumpcji energii zakład
ma najlepszy wskaźnik spośród
wszystkich w koncernie na całym świecie. Zużywa najmniej
energii elektrycznej, by wyprodukować jeden samochód.

W
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Czołowe miejsce przypadło mu
pod kątem zużycia energii cieplnej CO i CT, i gazu w przeliczeniu na jedno auto. Oszczędności idą w parze z niższą emisją
szkodliwych substancji. „Jesteśmy liderem w Grupie Fiat pod
względem czystości powietrza
oddawanego do atmosfery” –
podkreśla Łomnicki.
Każda konsumpcja energii ma
negatywny wpływ na środowisko. „Zużywając gaz produkuje-

my dwutlenek węgla i zwiększamy efekt cieplarniany. Podobnie
jest z olejem. Zużywając energię
elektryczną środowisko zanieczyszczane jest przez elektrownię, która do produkcji prądu
musi spalać węgiel – uzasadnia
kierownik poprawy procesu
w jednostce produkcyjnej lakiernia Czesław Czyrski. Z analizy
Podziału Kosztów (Cost Deployment) wynika, że to lakiernia zużywa najwięcej energii. W po-

szukiwaniu ograniczeń jej konsumpcji przy zachowaniu mocy
produkcyjnych oraz zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń inspirującą rolę spełnia system World
Class Manufacturing. „Gdy weszła metodologia WCM, zostaliśmy ukierunkowani na redukcję
strat w lakierni” – mówi Tomasz
Łomnicki. W tej jednostce najwyższym słupkiem w zestawieniu strat są czynniki energetyczne, czyli energia elektryczna,
gaz, ciepło technologiczne,
sprężone powietrze. Analizując
ich zużycie inżynierowie szukają
oszczędności. „Projekty realizujemy w miejscach, gdzie generujemy największe straty. Celem
inwestycji jest zapobieganie zanieczyszczaniu i stała poprawa
oddziaływania na środowisko
m.in. poprzez zmniejszanie zużycia zasobów energetycznych,
wody i wytworzenia ilości odpadów” – dodaje szef lakierni.

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

OSZCZĘDNY PROCES
Nadwozia do lakierni A lub B
trafiają ze spawalni. Rozpoczyna
się niezwykle skomplikowany
proces, w wyniku którego karoserie uzyskują kolor wybrany
przez klienta. Wpierw następuje
tzw. obróbka wstępna na linii
fosforanowania celem przygotowania karoserii do lakierowania.
Następnie na linii kataforezy karoserie zanurzane są w wannach. Nakładana jest wówczas
pierwsza ochronna warstwa lakieru, która zabezpieczy je przed
korozją. Procesy te wymagają
dużej ilości wody. „Przeanalizowaliśmy procesy na linii kataforezy i znaleźliśmy miejsca, gdzie
możemy zmniejszyć częstotliwość wymiany wody w wannach i zbiornikach, a także rzadziej ją odświeżać przy jednoczesnym utrzymaniu parametrów jakościowych. Obniżyliśmy
w ten sposób zużycie wody
i wytwarzanych ścieków” – podkreśla Łomnicki. Osiągnięcia Fiat
Auto Poland, a w szczególności

lakierni, która jest jednostką zużywającą w zakładzie najwięcej
wody, doskonale ilustrują liczby.
By wyprodukować jeden samochód tyska firma potrzebuje jej
średnio 1,42 m3. To absolutny
rekord w Grupie Fiat. Pozostałe
zakłady zużywają ponad 3 m3.
Po nałożeniu pierwszej warstwy
w nadwoziach uszczelniane są
wszelkie spoiny i łączenia blach.
W kolejnym etapie na spód karoserii roboty nakładają warstwę
ochronną, zwaną mastyką, która zabezpieczy podwozie przed
skutkami uderzeń kamieni. Na
tak przygotowane nadwozie nałożony zostanie lakier podkładowy, dekoracyjny – baza, aż
wreszcie bezbarwny – transparent, który z jednej strony nada
całości połysk, a z drugiej będzie stanowił jeszcze jedną

ochronę. Zanim jednak kolejne
warstwy zostaną nałożone, karoseria musi zostać oczyszczona z zanieczyszczeń i drobnych
pyłków. Wykonują to rampy,
które odmuchują ją sprężonym
powietrzem. Specjalista procesu
w zespole technologicznym Jacek Sokal mówi, że zużycie sprężonego powietrza generuje spore koszty.
Specjalny
zespół
głowił się jak temu
zaradzić. „Okazało
się, że istnieją możliwości redukcji. Wystarczy zoptymalizować proces

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

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

w miejscach, gdzie generuje on
największe koszty” – dodaje.
Recepta okazała się dość prosta. Wcześniej powietrze było
nadmuchiwane bez przerwy.
Obecnie zainstalowane zostały
elektrozawory, które powodują,
że rampy działają tylko wtedy,
gdy przejeżdża przez nie nadwozie. Zmniejszone zostało także jego ciśnienie. „Teraz zużywamy mniej sprężonego powietrza przy zachowaniu bardzo
wysokiej jakości malowanych
nadwozi. Roczne oszczędności
sięgają 60 tys. euro” – mówi.

CZYSTE POWIETRZE
Fiat Auto Poland dba o czyste
powietrze. Dowodem na to są
działania ograniczające emisję
powstających w kabinach lakierniczych tzw. lotnych związków
organicznych (LZO), czyli cząstek rozpuszczalnika. Łomnicki
podkreśla, że pod tym względem tyska lakiernia przoduje
w Grupie Fiat. Wytwarza 23,3 g
tych związków w przeliczeniu na
1 m kw malowanej powierzchni.
Najbliższy temu wynikowi jest
zakład w Cassino we Włoszech,
który emituje 26,6 g na 1 m2
malowanego nadwozia.
Trzy lata temu w lakierni A wprowadzona została instalacja, której sercem jest rotacyjne koło
zeolitowe. Jej zadaniem – jak

26

łą część koła. Po procesie w porównaniu z powietrzem odciąganym z kabin lakierniczych
koncentracja LZO zwiększa się
20-krotnie” – wyjaśnia. To sprawia, że dopalacz zużywa mniej
gazu. W przeliczeniu na 1 auto
to teraz ok. 25% mniej.
Iwona Baron, Lider filaru WCM
w lakierni odpowiadająca za środowisko, mówi, że emisja LZO
została obniżona m.in. poprzez
redukcję rozpuszczalników używanych w procesie, jego odzysk
i ulepszenia recyklingu, zastosowanie robotów w kabinach lakierniczych oraz podkładu
w części A, a także zmianę stosowanego podkładu z poliestrowego na poliuretanowy.

PALIWO
DLA CEMENTOWNI

mówi kierownik systemu technicznego w jednostce produkcyjnej Cyprian Gronkiewicz –
jest wyłapanie LZO obecnych
w powietrzu odciąganym przez
wentylatory z kabin lakierniczych. Celem nadrzędnym była
natomiast redukcja zużycia gazu
potrzebnego do dopalania zanieczyszczeń w powietrzu i tym
samym ich unieszkodliwienia.
„Koło zeolitowe jest w ciągłym,
powolnym ruchu. Przez pewną
jego część przepływa powietrze, które oczyszcza się,
pozostawiając lotne związki na powierzchni zeolitu. Następnie skoncentrowane rozpuszczalniki zostają uwolnione
przez gorący
strumień powietrza nawie wa ne go
na pozosta-

Podczas nakładania warstw lakieru w kabinach nie wszystkie
jego cząstki osiadają na nadwozie. Kierownik Poprawy Procesu
Czesław Czyrski zaznacza, że
część opada do fosy z wodą,
która przepływa przez kabinę
pod nadwoziem. Tworzą się
wówczas szlamy polakiernicze.
„Wybieramy je mechanicznie,
umieszczamy w kolebach i odsączamy z nich wodę na polu
odkładczym. Gdy osad jest suchy firma zewnętrzna wywozi go
z innymi odpadami z FAP. Trafia
do cementowni, gdzie jest wykorzystywany jako paliwo alternatywne” – mówi Czyrski. Jak
podkreśla odpowiedzialna za

stronę produkcji w zespole linii
wykonawczej Barbara Sobocińska istotne jest, by szlamów było jak najmniej. Aby to osiągnąć
zmieniona została praca zgarniaków usuwających cząsteczki lakieru z powierzchni wody, wydłużony czas przebywania koleb na
polu odkładczym oraz kąt ich
nachylenia. „Ilość odpadów polakierniczych, które trafiają do
utylizacji, została zmniejszona
o 22%. Rocznie oszczędzamy
ponad 17 tys. euro” – zaznacza
Sobocińska.

OPTYMALIZACJA
Oszczędności w zużyciu energii
przynosi optymalizacja jej wykorzystania. Po nałożeniu każdej
z warstw lakieru: kataforetycznej, podkładu i emalii nawierzchniowej, nadwozia są suszone.
W systemie trójzmianowym służące temu urządzenia były wykorzystywane całą dobę. Po
przejściu na dwie zmiany muszą
zostać wyłączone. „Kończąc
pracę o godz. 22 nie możemy
jednak zatrzymać linii, wyłączyć
prądu i wyjść. Nadwozia muszą
wjechać do suszarek, gdzie
przebywają 40 minut. W tym
czasie pracownicy firmy zewnętrznej czyszczą kabiny lakiernicze. Zmieniliśmy ich organizację pracy, dzięki czemu wykonują ją szybciej. Wyłączając
wcześniej kabiny, które zużywają średnio po 1 MW energii
w godzinę, dużo oszczędzamy”

– podkreśla szef lakierni. Zoptymalizowane zostało też włączanie suszarek na początku pierwszej zmiany. Odpowiednią temperaturę osiągają nie o godzinie
jej rozpoczęcia, lecz tuż przed
tym, gdy mają do nich wjechać
pierwsze nadwozia. Lakiernia
zużywa przez to mniej energii
elektrycznej i gazu.

SZUKAJĄC POPRAWY
Lakiernia zgodnie z zasadami
WCM wciąż szuka możliwości
obniżenia zużycia energii oraz
poprawy w dziedzinie ochrony
środowiska. Realizuje długofalowy program wspierający rozwiązania proekologiczne. W najbliższych latach zastosowane zostaną technologie i urządzenia,
które z jednej strony umożliwią
wydajniejsze korzystanie z energii, a z drugiej zmniejszą emisję
do atmosfery dwutlenku węgla
i lotnych związków organicznych. Jak podkreśla Gronkiewicz w lakierni A planuje się wymianę palników dopalaczy na
nowocześniejsze palniki TARCOM V. Zaoszczędzą one od 5
do 7% gazu zużywanego przez
dopalacze suszarek.
Inżynierowie zamierzają odzyskiwać na większą skalę ciepło
z dopalaczy. Obecnie dotyczy to
dwóch tego typu urządzeń.
„Analizujemy możliwość odzysku
ciepła z pozostałych pięciu suszarek. Chcemy je wykorzystać
do ogrzania hali lub zwiększenia
temperatury glikolu, który stosujemy do wstępnego podgrzewania powietrza w klimatyzatorach
nawiewnych kabin lakierniczych”
– dodaje Gronkiewicz.

W lakierni B planowane jest
wprowadzenie rotacyjnych wymienników ciepła do systemu
wentylacji kabin lakierniczych.
Odciągane z nich powietrze
ogrzałoby górną powierzchnię
wymiennika obrotowego. Ciepła
część urządzenia po obróceniu
ogrzewałaby powietrze płynące
z zewnątrz w stronę kabin lakierniczych. Zaoszczędzona zostanie energia, którą trzeba byłoby zużyć, by uzyskać odpowiednią temperaturę w lakiernictwie. „Największa oszczędność
powstawałaby zimą, gdy różnica
temperatur jest znacząca” –
podkreśla Gronkiewicz.
Metoda WCM zakłada ciągłą poprawę. Pracownicy lakierni każdego dnia poszukują możliwości
zmniejszenia zużycia energii, obniżenia strat i poprawy efektu
ekologicznego. Dzięki takiej postawie tyski zakład nadal będzie
zajmował czołowe pozycje w fiatowskich rankingach.

Barbara
Sobocińska.
Poniżej
zrobotyzowany
proces
malowania
w Lakierni B
pozwala
ograniczyć
zużycie lakieru
i uzyskać
wysoką oraz
powtarzalną
jakość.
Roboty
otrzymują
informacje
o modelu, typie
i kolorze
nadwozia,
i wybierają
specyﬁczny
program
lakierowania
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Jak ważne jest
być „lean”

Filippo
Gallino
zdjęcia
Satiz
Poland,
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Fiat Powertrain Technologies Poland z BielskaBiałej zdobył w Wolfsburgu prestiżową nagrodę
Automotive Lean Production Award 2013.
ielski zakład Fiat Powertrain, produkujący
turbodiesle 1.3 Multijet oraz silniki benzynowe 0.9 TwinAir, otrzymał prestiżową
międzynarodową nagrodę „Automotive Lean Production 2013” w kategorii Excellent Value Chain.
Nagrodę odebrał dyrektor polskiego zakładu,
Emanuele Lorenzin, podczas 8. Międzynarodowego Kongresu zorganizowanego 23 październi-

B

ka w Wolfsburgu przez niemieckie czasopismo
„Automobil Produktion” i firmę konsultingową
Agamus Consult.
„Nasz zakład był pierwszym w Grupie Fiat, który
pod koniec 2012 roku zdobył Złoto w World
Class Manufacturing. Ta nagroda jest dodatkowym potwierdzeniem wysokiej jakości naszego
procesu produkcyjnego, który bazuje na najlep-

szych światowych standardach” – mówi Emanuele Lorenzin – „Bardzo ważne jest dla nas dalsze
poddawanie naszych procesów produkcyjnych
analizie niezależnych zewnętrznych ekspertów.
Udział w tego typu konkursach pozwala nam lepiej zrozumieć nasze wyniki i zaplanować nowe
projekty zmian. Aby sprostać globalnym wyzwaniom związanym z konkurencyjnością, przedsiębiorstwa przemysłowe muszą być coraz bardziej
„szczupłe” („lean”) i wydajne. Jest to dziś jedyna
droga rozwoju”.
Od 2006 do dziś w konkursie udział wzięło ponad
800 zakładów produkcyjnych z ponad 15 krajów –
wśród nich Niemcy, Francja, Hiszpania, kraje Beneluksu i Włochy. Ich celem jest zdobycie upragnionego wyróżnienia, jednego z najważniejszych
w Europie. W procesie oceny dokonano analizy
systemu produkcji i stosowania go w praktyce,
sprawdzając przestrzeganie i wdrażanie zasad Lean Production przede wszystkim w obszarze jakości, utrzymania ruchu, logistyki i rozwoju osób.
Analiza, prowadzona przez jury ekspertów z firmy
konsultingowej Agamus Consult, wykazała, że
dzięki nowym narzędziom i metodologiom World
Class Manufacturing w bielskim zakładzie Fiata
wytworzono środowisko pracy, które wspiera
w odpowiednio skuteczny sposób proces ciągłej
poprawy i systematycznego eliminowania strat.
Podczas kongresu Emanuele Lorenzin zaprezentował gronu ekspertów przemysłu motoryzacyjnego polski zakład, opowiadając o aktualnej sytuacji
i celach firmy, metodologii WCM i uzyskiwanych
wynikach (duży udział pracowników, wysokie
wskaźniki bezpieczeństwa w fabryce, wzrost elastyczności i produktywności). Otrzymana nagroda świadczy o tym, że zakład z Bielska-Białej stanowi dziś punkt odniesienia pod względem doskonałości w całej Grupie Fiat, a wręcz w całej
branży motoryzacyjnej.

NAGRODA

Automotive Lean

Production Award

Na zdjęciu
od lewej:
Emanuele
Lorenzin,
Piotr Brzózka,
Janusz Schab,
Michele
Melchiorre,
Luciano
Massone,
Dobromiła
StruzikWłodarska,
Mirosław Pyś,
Dariusz Heller,
Ireneusz Habdas

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

FIRMA
CNH INDUSTRIAL

Przyszłość

już tutaj jest

Giancarlo
Riolfo

Traktory sterowane satelitami, pojazdy
kontrolowane na odległość, maszyny rolnicze,
które co metr analizują właściwości terenu.
Fantastyka? Ależ skąd, to rzeczywistość.
a koszącym zboże kombajnem podąża traktor z przyczepą, do której – za pomocą odpowiednio ustawionej rury wyładowczej –
wsypywane jest ziarno. Praca ta wymaga ogromnej precyzji, dlatego tymi dwoma pojazdami steruje skomplikowany system elektroniczny. Kombajn
prowadzony jest przez rodzaj autopilota, który odbiera sygnały o pozycji z satelitów GPS-Navstar
i przetwarza je, korygując błędy, dzięki sygnałom
niewielkiego nadajnika naziemnego. Określana jest
w ten sposób pozycja w przestrzeni z dokładnością do kilku centymetrów. Ale jest jeszcze coś
bardziej interesującego: ciągnik kontrolowany jest
drogą radiową przez komputer pokładowy kombajnu. Oba pojazdy nie tylko wymieniają stale informacje poprzez transmisję danych, ale komunikują się również z komputerem znajdującym
się w gospodarstwie rolnym, gdzie gromadzone
są informacje o ilości i jakości zbiorów, a także
z ciężarówkami, które będą wozić plony do
miejsca magazynowania.
W ten sposób pracuje się już na niektórych farmach w Stanach Zjednoczonych i w Europie,
wykorzystując możliwości, jakie oferuje tech-

Z
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nologia sieci szerokopasmowej komunikacji mobilnej i lokalizacji satelitarnej.
„Żyjemy w przededniu wielkiej rewolucji, która
zmieni życie kierowców, a przede wszystkim zawodowych użytkowników środków transportu
i maszyn wykorzystywanych do pracy na placach
budowy czy polach uprawnych”, wyjaśnia Dino
Maggioni, odpowiedzialny za Precision Solutions
and Telematics
w CNH Industrial. Trzydzieści lat

temu kierowcy nie wyruszali w podróż bez mapy.
Dzisiaj niemal wszyscy mają smartfony lub niewielkie tablety, które są wieloma urządzeniami w jednym. Można posługiwać się nimi głosowo, przesyłać wiadomości, e-maile, korzystać z zasobów Internetu i tak dalej.
„Najważniejszą aplikacją – mówi Maggioni – jest
Emergency call”. Wkrótce samochody i ciężarówki
obowiązkowo będą miały zamontowaną centralkę
elektroniczną wyposażoną w GPS i GSM/GPRS,
która będzie automatycznie przesyłać prośbę
o pomoc w razie wypadku. Taki komunikat, opatrzony dokładną pozycją miejsca zdarzenia, umożliwi natychmiastową reakcję służb ratowniczych,
pozwalając na zaoszczędzenie czasu i zwiększając szanse uratowania ludzkiego życia. „Obecność
w pojeździe tego typu „elektrycznej skrzynki”,
umożliwiającej komunikację, daje jeszcze większe
korzyści”, kontynuuje Maggioni. „Weźmy pod
uwagę telemetrię, która od lat stosowana jest
w Formule 1. Tak jak bolidy, również samochody,
pojazdy użytkowe i przemysłowe, maszyny rolnicze i budowlane będą automatycznie przekazywać do sieci serwisowej kluczowe parametry działania silnika i systemów. Dzięki tym informacjom
możliwe będzie monitorowanie stopnia zużycia
komponentów, zapobieganie usterkom i dostosowywanie czynności serwisowych do konkretnych
wymogów, a nie przeprowadzanie ich w oparciu
o przejechaną liczbę kilometrów czy czas
działania”. Wszystko to już teraz
ma miejsce w sektorze
lotniczym.

Mowa o tak zwanej konserwacji prewencyjnej:
każda krytyczna część samolotu jest okresowo
wymieniana lub sprawdzana, zgodnie z terminami.
Ale najnowocześniejsze samoloty cywilne i wojskowe dysponują systemami, które stale monitorują już w trakcie lotu działanie każdego komponentu i automatycznie przekazują do systemów
naziemnych, dzięki łączu satelitarnemu, wszelkie
niezbędne informacje dotyczące konieczności serwisowania. Można więc w „inteligentny” sposób
zaplanować przegląd, zmniejszając koszty i czas,
zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo. A jeśli
jest potrzeba wymiany jakiegoś kompo-

Deska
rozdzielcza
Iveco Stralisa
z systemem
IVECONNECT.
Poniżej: Ciągnik,
który jest
kontrolowany
na odległość
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Na zdjęciu
po prawej: Dino
Maggioni.
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nowoczesne
rolnictwo
wykorzystuje
na szeroką
skalę systemy
lokalizacji
satelitarnej
i transmisji
danych.
„Precision
farming”
zwiększa
produktywność
gruntów
rolnych,
zmniejsza
koszty i wpływ
na środowisko
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nentu, część zamienna i mechanicy są już gotowi
w momencie wylądowania samolotu. Tak samo
będzie wkrótce w przypadku wszystkich pojazdów. To samochód, TIR lub traktor będzie informował kierowcę, kiedy ma udać się do warsztatu.
I jednocześnie automatycznie będą mogły być zamawiane części zamienne.
Maggioni dodaje: „Obecnie aplikacje te są na etapie rozwoju. Z technicznego punktu widzenia jesteśmy gotowi, trudności wiążą się z organizacją
systemu. Bowiem czym innym
jest sterowanie dwoma bolidami
Formuły 1 na kilkukilometrowym
torze, a czym innym robienie tego samego z milionami samochodów na całym świecie”. Już
teraz jednak wiele firm zarządza
swymi flotami, posługując się
urządzeniami telematycznymi.
Dysponując na przykład na bieżąco informacjami o tym, gdzie
znajdują się ciężarówki, furgony,
autobusy, można korzystać
z nich w sposób bardziej elastyczny i inteligentny, oszczędzając przy tym czas, paliwo
i pieniądze. „Również informacje
o zużyciu paliwa, zużywaniu się elementów mechanicznych i wydajności środków pojazdów –
objaśnia Maggioni – są stale gromadzone i przetwarzane, dzięki czemu zwiększa się ich sprawność, zmniejsza ilość usterek i planuje przegląd,
ograniczając do minimum przestoje. Korzyści ekonomiczne są ogromne”. Ale to nie wszystko. Każdy pojazd jest „nafaszerowany” skomplikowanymi
systemami elektronicznymi. Nawet najlepszy mechanik musi posłużyć się specyficznymi przyrządami, by rozpoznać pewne usterki. Systemy telematyczne pozwalają już dziś przeprowadzać zdal-

nie diagnostykę, a jeśli problem wiąże się z oprogramowaniem, wykonywać ją na odległość.
„Największe korzyści wyniesie z tego rolnictwo –
kontynuuje Maggioni”. Hasłem przewodnim w tym
przypadku jest „precision farming” – termin ten
obejmuje wszelkie rozwiązania pozwalające na bardziej inteligentne uprawianie roli, poprzez gromadzenie i wykorzystywanie szeregu danych, które
pozwolą na optymalizację orki, nawożenia, zasiewu i tak dalej, aż po zbiory. By było to możliwe,
maszyny rolnicze wyposażane
są – poza systemem lokalizacji
i transmisji danych – w czujniki
dokonujące oceny każdego metra kwadratowego takich parametrów, jak rzeźba terenu, wilgotność, ilość i jakość zbiorów.
Często posługując się dosyć
osobliwymi systemami, jak przyrząd do pomiaru ilości chlorofilu
z koloru liści. Jest to ogrom danych, które – po odpowiednim
przetworzeniu ich – umożliwią
wybór najbardziej właściwych
nasion, odpowiednie nawożenie
i nawadnianie. A także stosowanie pestycydów tylko wówczas,
gdy jest to konieczne i w niezbędnej ilości.
„Dzięki „precision farming” produktywność gruntów
rolnych znacznie wzrasta. Podobnie jest z jakością
zbiorów”, mówi Antonio Marzia, odpowiedzialny za
Precision Solutions and Telematics Operations.
„A oszczędność nawozów i pestycydów może sięgnąć nawet 50%, co przynosi ogromne korzyści
ekonomiczne i dla środowiska”. To z pewnością
wyjaśnia, dlaczego technologie te tak szybko się
rozpowszechniają. To, co obecnie wydaje się „kosmiczne” – jak telefon komórkowy w latach 80. –
za kilka lat będzie całkowicie normalne.

AKTUALNOŚCI
NAGRODA

Fiat Professional

producentem roku

Brand Fiata został nagrodzony w Londynie
tytułem „Producenta Roku Samochodów
Dostawczych” na Green Fleet Awards 2013.
iat Professional zdobył drugi raz z rzędu tę ważną nagrodę, która jest wyrazem
uznania dla wysiłku włożonego
przez producentów w redukcję
emisji CO2 i poprawę ekonomiki
zużycia paliwa w klasie lekkich
samochodów dostawczych.
W trakcie ostatniego testu ekonomiki zużycia paliwa, który odbył się na wymagającym torze
próbnym, Fiat Ducato 2.3 MultiJet II uzyskał poprawę o 19,2%
w oszczędności zużycia paliwa
w stosunku do oficjalnych wartości. Odpowiada to 2,7 km
więcej z każdego litra ON i nawet do 240 km więcej między
jednym a drugim tankowaniem.
Aktualna gama samochodów
dostawczych Fiat

F

Professional oferuje wiele technologii, mających na celu zwiększenie wydajności samochodu,
takich jak system Start&Stop,
który wyłącza tymczasowo silnik, kiedy samochód zatrzymuje
się oraz Traction+, który zapewnia wyraźną poprawę trakcji na
podłożu o słabej przyczepności,
bez udziału systemów 4x4. Obie
technologie w połączeniu z silnikami diesel MultiJet II montowanymi w gamie Fiat Professional
gwarantują klientom Fiat Professional najniższe zużycie paliwa
w tej klasie, jak również niską
emisję spalin.
Inne nowinki, takie jak oprogramowanie eco: Drive Professional
i eco: Drive Fleet idą jeszcze
o krok dalej, zachęcając kierowców do uzyskania maksymal-

nych oszczędności w zużyciu
paliwa. Zmiana stylu jazdy nie
tylko przekłada się na znaczną
redukcję emisji spalin przez firmę dysponującą flotą Fiat Professional, ale może również znacząco wpłynąć na koszty eksploatacji,
dzięki
obcięciu
kosztów paliwa i zmniejszeniu
zużycia pojazdów.
W Polsce marka Fiat Professional jest od lat niekwestionowanym liderem w sprzedaży samochodów dostawczych, a Fiat
Ducato jest najchętniej kupowanym modelem od sześciu lat.
W ciągu trzech kwartałów br.
polscy klienci zakupili 7307 samochodów dostawczych Fiat
Professional, co daje marce
zdecydowanie pozycję lidera
w rankingach i udział w rynku
LCV na poziomie 23,9%.

33

FIRMA
TEKSID IRON

Teksid Iron Poland

wdraża WCM

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

ależąca do Fiata Grupa Teksid posiada
sześć odlewni żeliwa w różnych krajach,
także poza Europą, oraz odlewnie aluminium w Brazylii i we Włoszech. Gdy zapadła decyzja o wdrożeniu w nich systemu WCM władze
koncernu wybrały zakłady w Portugalii i Francji, by
w nich rozpocząć projekt pilotażowy. Pierwsze
prace rozpoczęły się w drugiej połowie 2010 roku.
Rok później dołączyły do nich odlewnia z Włoch
oraz Teksid Iron Poland ze Skoczowa.
Zdaniem koordynatora WCM w Teksid Iron Poland
Ireneusza Kuboszka system jest wdrażany nie dlatego, że istnieje w innych spółkach, lecz aby
usprawnić firmę. „Widzieliśmy zyski jakie przynosi
WCM w innych zakładach i postęp, jaki się tam
z tego powodu dokonuje. To dlatego zapadła decyzja o jego wprowadzeniu w Skoczowie. Wszystko zaczęło się od wyboru liderów poszczególnych
filarów i ich przeszkolenia, które poprowadził ówczesny koordynator WCM we włoskiej centrali naszej Grupy, Giorgio Andreani” – wspomina.

N

SPECYFICZNE TRUDNOŚCI
Wdrażanie systemu w odlewniach jest zadaniem
szczególnie trudnym ze względu na specyficzny
proces produkcyjny. Jak podkreśla Kuboszek odlewnictwo jest przemysłem ciężkim. Już to niesie
ze sobą różnice w porównaniu z zakładami montażowymi. Przy produkcji żeliwa należy podgrzać
wsad pieca do temperatury 1450 stopni C, a następnie wlać do formy piaskowej żeliwo w stanie
ciekłym. Procesowi, od wytapiania w piecu, aż po
oczyszczanie odlewów z piasku, towarzyszy wydzielanie się dużej ilości dymów oraz pyłów. „Na
pewno czystość podczas procesu produkcyjnego
w odlewnictwie jest jedną z tych kwestii, która odróżnia odlewnie od innych zakładów. WCM wymaga czystego stanowiska pracy, a tutaj bardzo trudno to osiągnąć” – podkreśla.
Wdrażanie systemu, pomimo specyfiki odlewni,
realizowane jest jednak na tych samych zasadach, co w innych firmach. „Kryteria są wspólne
dla wszystkich zakładów. Jesteśmy oceniani według tych samych zasad, jakie obowiązują np. Fiat
Powertrain Technologies, Fiat Auto Poland czy
Magneti Marelli. Jedynie przy filarze logistyki istnieją odrębne wymagania, dostosowane do naszej specyfiki. Mówimy o logistyce w odlewni” –
zaznacza koordynator systemu
w skoczowskiej firmie. Teksid
Iron Poland w swych zmaganiach nie jest osamotniony. Inżynierowie korzystają z doświadczeń kolegów z innych odlewni,
zwłaszcza Portugalczyków i Wło-

Koordynator
WCM Ireneusz
Kuboszek oraz
po prawej
specjalista
technolog
Paweł
Babrzyński.
Powyżej:
uzupełnianie
żeliwa w kadzi
zalewowej
na linii
produkcyjnej.
Na stronie obok:
przelewanie
ciekłego żeliwa
z pieca
topiącego do
przetrzymującego

chów. Polacy uczestniczą w audytach w tamtejszych odlewniach, dzielą się z nimi doświadczeniami i ich podpatrują. Biorą udział w comiesięcznych telekonferencjach poświęconych bezpieczeństwu, w których uczestniczą przedstawiciele
wszystkich odlewni Teksidu. Dużą pomoc uzyskujemy również od innych zakładów Grupy Fiat,
zwłaszcza największego klienta odlewni – Magneti
Marelli z Bielska-Białej.

KROK PO KROKU
Podczas ostatniego audytu skoczowska firma
zgromadziła 26 punktów. Najbardziej zaawansowane są filary Analiza Kosztów (Cost Deployment),
Doskonalenie Ukierunkowane (Focused Improvement) oraz Środowisko (Environment). Każdy z nich przyniósł już
po dwa punkty. Ireneusz Kuboszek dostrzega szanse na kolejne wzrosty. Odlewnia sukcesywnie się modernizuje. W ubiegłym
roku zainstalowana została nowoczesna bateria dwóch pieców
indukcyjnych. „Inwestycja przynosi nam korzyści w wielu dzie-

Wdrażanie systemu
WCM, pomimo specyfiki
odlewni, odbywa się na
tych samych zasadach,
co w innych firmach
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Po prawej:
rozdzielanie
odlewów
wypadających
z bębna
chłodzącego

dzinach. Od poprawy bezpieczeństwa pracy, poprzez udoskonalenia w ochronie środowiska,
mniejszą ilość awarii, postojów, większą elastyczność produkcji, aż do poprawy jakości naszych
odlewów czy lepszego wyniku ekonomicznego. To
wszystko pomoże w uzyskaniu kolejnych punktów” – podkreśla Ireneusz Kuboszek.
We wdrażaniu metody WCM ważnym czynnikiem
jest załoga. Zwykle na początku pracownicy są
sceptycznie nastawieni. „Sceptycyzm wynika być
może z większego nakładu pracy na początku.
Pojawiają się nowe obowiązki, które należy wykonać w czasie pracy. Kiedy jednak pojawiają się
pierwsze obszary modelowe i pracownicy przekonują się, że one się sprawdzają, a dodatkowo następuje poprawa środowiska i warunków pracy,
wówczas zaczynają patrzeć przychylnie. Dostrzegają, że WCM wnosi wiele pozytywów do ich pracy” – mówi Kuboszek. Załoga staje się coraz bardziej otwarta i kreatywna. WCM wykorzystuje to,
inspirując ich pomysłowość. Zachęca do tworzenia projektów, których realizacja ułatwi im pracę
i ograniczy straty w firmie. W skoczowskiej odlewni istnieje również program sugestii pracowniczych. Każdy może złożyć propozycję poprawy
swojego miejsca pracy czy jego otoczenia. Szczególnie spektakularne działania dotyczą redukcji
Yield, strat w formach odlewniczych.

STRATA YIELD
Tak zwana strata Yield jest charakterystyczna dla
odlewni. Powstaje, gdyż do formy trzeba wlać
więcej żeliwa niż potrzeba do stworzenia samego
produktu. Forma musi zostać całkowicie napełniona. Część żeliwa pozostaje zatem w tak zwanym
wlewie głównym, belkach rozprowadzających, zasilaczach i przelewkach. Zadaniem tych elementów jest zapewnienie wyprodukowania odlewów
bez wad zewnętrznych i wewnętrznych. Mogą powstać przykładowo podczas wypełniania układu
W SKRÓCIE

Teksid Iron Poland
Skoczowski zakład jest jedną z czołowych odlewni w Polsce. Powstał pod
koniec lat 40. ubiegłego stulecia. W 1972 roku wszedł w skład Fabryki
Samochodów Małolitrażowych. W latach 90. jako Teksid Poland został
częścią Grupy Fiat.
Teksid Iron Poland wykonuje odlewy dla przemysłu motoryzacyjnego
z żeliwa sferoidalnego i szarego, m.in. wahacze, zwrotnice, obudowy
mechanizmu różnicowego, wały korbowe, wałki rozrządu oraz tarcze
i bębny hamulcowe. Głównym odbiorcą produktów ze Skoczowa jest Grupa
Fiat. Odlewy trafiają też do innych wielkich koncernów motoryzacyjnych.
Zakład może wytworzyć 70 tys. ton odlewów rocznie.
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Czym jest WCM?
World Class Manufacturing jest zintegrowanym
system zarządzania, opartym na 10 filarach
zarządzeniowych i tyluż technicznych,
wspomaganym przez system audytu. Ma na celu
rozwinięcie organizacji w firmie w sposób, by
osiągnęła ona poziom konkurencyjności World
Class. Bazuje na koncepcji czterech zer: zero
wypadków, zero strat, zero defektów i zero awarii.
W Grupie Fiat w Polsce najwyżej klasyfikowany
jest Fiat Powertrain Technologies Poland, który
osiągnął złoty poziom WCM. Srebrem legitymuje
się Fiat Auto Poland, a brąz posiada Magneti
Marelli Suspension Systems Bielsko.

żeliwa maleje. „Przykładowo z jednej formy otrzymujemy dziesięć wałków rozrządu, z których każdy waży 3 kg. Sprzedajemy zatem 30 kg odlewów.
Żeby je wytworzyć, musimy wlać jednak do formy
aż 60 kg żeliwa. Jeśli więc np. zoptymalizujemy
przekrój układu wlewowego, to zapotrzebowanie
na nie będzie mniejsze o przykładowo 4 kg.
Wprawdzie nadal sprzedajemy 30 kg produktów
z jednej formy, ale do ich wykonania używamy
mniej żeliwa” – tłumaczy Babrzyński. Skoczowska
odlewnia wykonuje około 200 typów odlewów.
Każdy ma swoją płytę modelową niezbędną do
przygotowania formy. Zoptymalizowanych zostało
już w ten sposób 27 najbardziej znaczących z nich.

Nad
zredukowaniem
straty Yield
głowi się multidyscyplinarny
zespół
kilkunastu
pracowników

KORZYŚCI JEST WIĘCEJ

metalem, a następnie krzepnięcia żeliwa. „W formie znajduje się zatem materiał, który wlewamy,
ale go nie sprzedajemy. Po oddzieleniu odlewów
od układu wlewowego wraca on na pole materiałów wsadowych. Aby go ponownie użyć, trzeba
go powtórnie przygotować w piecu” – wyjaśnia
Ireneusz Kuboszek.
Nad poszukiwaniem oszczędności w tej dziedzinie
głowi się multidyscyplinarny zespół kilkunastu pracowników. Przewodniczy im specjalista technolog
z biura technologiczno-konstrukcyjnego Paweł Babrzyński. Jak podkreśla, zespół szuka możliwości
zmniejszenie strat, co polega na możliwie dużym,
ale w bezpiecznych granicach, zoptymalizowaniu
układu wlewowego. Dzięki temu ilość używanego

Ireneusz Kuboszek uważa, że w parze z wdrażaniem systemu WCM maleje liczba wypadków przy
pracy. Ma to związek z jednej strony z dogłębną
analizą każdego wypadku czy pierwszej pomocy
i poszukiwaniem przyczyny źródłowej zdarzenia,
a z drugiej strony eliminowaniem niebezpiecznych
zachowań czy sytuacji w zakładzie. Jednym z takich zagrożeń dla pracowników poruszających się
pieszo po zakładzie są wózki widłowe. Dzięki analizie tras ich przemieszczania się oraz realizacji kilkunastu projektów udało się zredukować ilość wózków widłowych o pięć. „To duży sukces, który przekłada się na bezpieczeństwo”– dodaje Kuboszek.

W DRODZE DO MEDALI
WCM zakłada stały rozwój, dlatego przed załogą
Teksid Iron Poland stoi jeszcze wiele wyzwań. Ich
realizacja w najbliższych latach powinna zostać
potwierdzona osiągnięciem brązowego poziomu.
Według założeń skoczowskiego zakładu i oczekiwań szefostwa koncernu ma się to stać już wiosną 2016 roku.
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FIRMA
PROJEKTY

Zielony punkt
GreenDMS to efekt mariażu nauki
i przemysłu. System wdrożono w Fiat
Powertrain Technologies w Bielsku-Białej
przy udziale specjalistów z eComau.
Krzysztof
Bielski
zdjęcia
Satiz Poland

reenDMS to nowa jakość w monitorowaniu
w fabryce zużycia mediów: energii elektrycznej, chłodziwa i sprzężonego powietrza.
System pozwala obserwować je
w czasie rzeczywistym, otwiera
także szeroko drzwi do monitorowania najdrobniejszych komponentów maszyn.

G

EUROPEJSKI
PROJEKT
System GreenDMS powstał
dzięki współpracy eComau oraz
pracowników naukowych politechnik w Mediolanie i Turynie,

38

a także inżynierów z Centrum
Badawczo-Rozwojowego Fiata.
W sumie głowiło się nad nim kilkanaście osób. Fundusze na jego stworzenie wyasygnowała
Komisja Europejska w ramach
projektu EMC²-Factory. „Komisja położyła duży nacisk na to,

aby myśl techniczna, która rodziła się we Włoszech, ucieleśniła się w Polsce” – podkreśla szef
zespołu
uruchomieniowego
w eComau Paweł Ziobro (na
zdjęciu obok). Do wdrożenia tego nowatorskiego rozwiązania
najlepiej nadawała się fabryka
silników Fiat Powertrain Technologies w Bielsku-Białej. To nowoczesny zakład, którego inżynierowie odpowiedzialni za sprawy energii wraz ze specjalistami
z eComau zrealizowali w przeszłości wiele wspólnych projektów, owocujących zmniejszeniem zużycia mediów. Niektóre

z nich były później promowane
w ramach wdrażanego w fabryce systemu World Class Manufacturing. Walnie przyczyniły się
one do osiągnięcia przez zakład
złotego, najwyższego jak dotychczas w całej Grupie Fiat,
poziomu WCM. Współpraca
obu firm układa się wzorcowo.
Najnowszy projekt – system
GreenDMS – inżynierowie z FPT
i eComau zainstalowali na wyspie roboczej na linii obróbki
głowicy silnika TwinAir.

KORZYSTNY
ZIELONY PUNKT
Jak podkreśla Paweł Ziobro
GreenDMS jest inteligentnym
systemem, który w czasie
rzeczywistym zbiera dane
z umieszczonych na poszczególnych maszynach urządzeń
pomiarowych zwanych GreenBox. Gromadzą one informacje
o wielkości zużycia energii elektrycznej, sprzężonego powietrza
i chłodziwa. Wszystkie dane kierowane są do specjalnej centrali,
w której się je przechowuje,
przetwarza i analizuje. Poszczególne elementy systemu komunikują się ze sobą bezprzewodowo. W każdej chwili osoby
uprawnione – szef produkcji czy
osoby odpowiedzialne za sprawy mediów w firmie, gdziekolwiek się znajdują, mogą mieć do
nich dostęp za pośrednictwem
urządzeń mobilnych, jak smartfon czy tablet.
„GreenDMS to przede wszystkim narzędzie analityczne dla
osób odpowiedzialnych za energię. Dzięki niemu w pełni monitorują zużycie mediów w poszczególnych maszynach, uzyskując bardzo szczegółowe
dane. To rozwiązanie, które
sprawia, że odchodzimy już od
anachronicznego kontrolowania
zasobów poprzez główny licznik
przy wejściu do hali. Teraz widzimy każdą maszynę z osobna.
Wszystko jest niezwykle przejrzyste” – mówi Ziobro.

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

OTWARTA DROGA
Na funkcjonalność systemu
GreenDMS zwrócili uwagę szefowie Fiat Powertrain Technologies, którzy są bardzo zainteresowani jego rozbudową i wzbogaceniem o kolejne możliwości.
A jest ich bardzo wiele. Dokładna analiza zbieranych informacji
może pozwolić na zoptymalizowanie stosowanych obecnie trybów „usypiania” maszyn na linii,
gdy nie wykonują one żadnej
czynności, a tym samym przyczynić się do ograniczenia poboru energii, zużycia chłodziwa
czy też sprzężonego powietrza.
Na podstawie danych z GreenDMS można stworzyć nowy algorytm, który pomoże zoptymalizować ten proces produkcyjny
i zaowocuje większymi oszczędnościami” – wyjaśnia Ziobro.
Szef zespołu wdrożeniowego
eComau podkreślił, że system
poza zużyciem mediów, jak
obecnie, może kontrolować także zachowanie poszczególnych
komponentów maszyny. „Po do-

łożeniu dodatkowych czujników
istnieje możliwość objęcia jej całościowym monitoringiem. Otrzymywalibyśmy szeroką analizę
zachowania się wszystkich elementów, co byłoby wiedzą niezwykle przydatną choćby służbom utrzymania ruchu i produkcji. W odpowiednim czasie
otrzymywałyby one informacje
o występujących stanach maszyny. To bardzo proaktywne
podejście do produkcji oparte na
metodologii WCM – daje
oszczędności w zużyciu mediów, ale także służby utrzymania ruchu wynosiłyby z tego korzyści” – zaznacza Paweł Ziobro.
Gre enDMS jest wy jąt ko wo
obie cu ją cym pro jek tem, któ ry
re wo lu cjo ni zu je po dej ście do
zarządzania mediami. „Już teraz mó wi się o ob ję ciu ta kim
monitoringiem całej linii produkcyjnej” – dodaje Ziobro.

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

NOWE TECHNOLOGIE

W kierunku

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

FIRMA
GESTIN POLSKA

Jakość

i niezawodność

naszą wizytówką!
Gestin Polska to spółka ukierunkowana
na potrzeby klienta, oferująca szeroki
wachlarz usług z zakresu zarządzania
nieruchomościami oraz obsługi
potrzeb biurowych i spraw socjalnych
pracowników – mówi Jan Maślorz
nowy Prezes spółki, wieloletni
manager firmy.
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Jaka będzie spółka pod Pana
kierownictwem, czy to
będzie kontynuacja, czy też
zamierza Pan wprowadzić
jakieś kierunkowe zmiany?
Spółka budowała swój wizerunek przez wiele lat, ma swoich
stałych klientów, dobrych, wykwalifikowanych pracowników –
to dzisiaj fundament funkcjonowania na rynku każdego podmiotu gospodarczego.
Ale równie ważny dla każdego
biznesu jest stały rozwój firmy,
znajomość nowych technologii,
systemów, usług spełniających
oczekiwania klienta. Oferta, którą posiadamy dzisiaj, musi ewoluować i klient musi ją poznać –
stąd planujemy rozwinąć także
zakres naszych działań marketingowych.
Co was wyróżnia dzisiaj?
Jesteśmy grupą doradców
z wieloletnim doświadczeniem,
swoje umiejętności zdobywaliśmy pracując najpierw w strukturach naszych kluczowych
klientów jak FAP i FPT, a od 13
lat już samodzielnie jako podmiot gospodarczy wyodrębniony w drodze outsourcingu.
Nasze początki budowania i rozwoju „core business” spółki to
funkcjonowanie jako Ingest Segim, a następnie Ingest Facility
w ramach spółek Grupy Fiat, potem kolejne 4 lata to nowe doświadczenia nabyte w ramach
Koncernu Pirelli będąc jego filią
w Polsce. Obecnie znowu, jako
spółka Koncernu Fiat, występujemy pod nazwą Gestin Polska.
To co nas wyróżnia to wysokie
standardy, jakość i efektywność
naszych usług. Takie wyzwania
stawiają przed nami klienci, jednocześnie dając nam możliwość
zmierzenia się z tymi wyzwaniami poprzez realizowane programy inwestycyjne i różnorodne
formy świadczonych usług.
Co stanowi o waszej
konkurencyjności i sile?
Nasza siła oparta jest na budowaniu pozytywnych relacji

z klientem, rozumieniu jego potrzeb, oczekiwań i współtworzeniu wyników. Partnerstwo w biznesie to ważny element naszej
strategii.
Doświadczony i kompetentny
partner bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowanie
planu i sposób jego wdrożenia,
przy uwzględnieniu specyfiki
klienta i rodzaju usługi. Świadome wchodzenie w proces i przygotowanie na ewentualne konsekwencje gwarantuje sukces
własny i klienta.
Osiąganie maksymalnych korzyści przez strony biznesu jest
możliwe tylko wtedy, gdy obie
strony znają i rozumieją swoją
odpowiedzialność w zakresie
wdrożenia usługi.
Zakres działalności związanej
z branżą nieruchomości wymaga ciągłego doskonalenia know-how w zakresie nowoczesnych
technologii, materiałów i systemów zarządzania, a także zmieniających się uregulowań prawnych – dbałość o rozwój pracowników na stałe wpisana jest
w cele krótko i długoterminowe
spółki i stanowi o jej sile.
Proszę o wyjaśnienie, na
czym polega współpraca
z klientem, która przynosi
pozytywne efekty dla obu
stron?
Wszystkie
nasze
systemy
współpracy z klientem oparte są
na zasadach partnerstwa: dostawca usługi jest ekspertem
i powinien pełnić rolę dobrze

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

słuchającego przewodnika, który pomoże klientowi w wyborze
ostatecznego rozwiązania, przygotuje mapę ze wskazówkami
do działań dla wykonawcy oraz
będzie monitorował cały proces
realizacji usługi, aż do momentu
jej odbioru satysfakcjonującego
klienta. Obszar usług, które
świadczymy jest bardzo różnorodny oraz dotyka spraw ważnych i wrażliwych dla klienta –
dlatego tylko poprzez budowanie zaufania klienta można osiągnąć dobre wzajemne relacje.
Partnerskie relacje usługodawcy
i klienta gwarantują, że w rezultacie obie strony są beneficjentami osiąganych rezultatów.
Proszę o krótkie
zaprezentowanie firmy.
Spółka Gestin Polska funkcjonuje w ramach międzynarodowego koncernu Fiat – wyłącznym
właścicielem jej udziałów jest
Fiat Auto Poland S.A.
Z uwagi na zakres usług i usytuowanie terytorialne klientów
można wyodrębnić trzy główne
grupy naszych klientów:
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– klienci kluczowi (FAP, FPT),
z którymi z uwagi na przynależność do Grupy Fiat mamy
najściślejsze relacje, najszerszą współpracę (wspólne wartości, systemy zarządzania,
procedury, obszar funkcjonowania);
– klienci komprensoryjni (Komprensorium Tychy – 45 spółek
i Komprensorium Bielsko-Biała – 60 spółek); klienci, którzy
korzystają na stałe z usług
wspólnych, zgodnie z zapisami regulaminu funkcjonowania
komprensoriów;
– klienci trzeci – około 95 firm,
którzy stanowią rozszerzone
pole działania spółki oraz bufor
dla zrównoważenia wahań zapotrzebowania na nasze usługi klientów stałych.
Współpracujemy z ponad 190
dostawcami oraz specjalistyczną spółką zakupową Purchasing
Poland prowadzącą dla nas
procesy ofertowania i wyboru
dostawców.

42

Działamy głównie w Tychach
i Bielsku-Białej, ale także obsługujemy obiekty naszych klientów
znajdujące się poza województwem śląskim (m. in. w Warszawie Dyrekcja Handlowa FAP) –
terytorium, na którym działamy,
to w sumie 3.600.000 m² terenu
i 970.000 m² powierzchni budynków oraz hal.
Proszę powiedzieć, jakie
usługi oferujecie swoim
kontrahentom?
Spółka Gestin Polska oferuje
szerokie i kompleksowe spektrum usług, które można podzielić na dwie grupy. Pierwsza
obejmuje zarządzanie nieruchomościami, w tym prace projektowe, ogólnobudowlane, roboty
instalacyjne, remonty budynków
i budowli wraz z instalacjami
ogólnymi i wyposażeniem, usługi ogólne związane z utrzymaniem nieruchomości (tereny zielone, drogi wewnętrzne, parkingi wewnętrzne i zewnętrzne).
Druga grupa to szerokie spektrum różnorodnych usług związanych z funkcjonowaniem biur
i otoczenia oraz dotycząca
spraw pracowniczych (obsługa
pocztowa, poligraficzna, radiowęzeł, wyposażenie biur, artykuły biurowe, czystość, estetyka
i porządek, stołówki pracownicze, podróże służbowe, imprezy
dla dzieci i młodzieży, kolonie
i zielone szkoły, organizacja narad, spotkań, sympozjów, zjaz-

Niemałą część
usług
oferowanych
przez Gestin
Polska zajmuje
organizacja
imprez dla
pracowników
i ich rodzin

dów oraz imprez integracyjnych
dla pracowników i ich rodzin).
Pierwsza grupa wymaga profesjonalizmu i rzetelności, druga
zaś, niezależnie od tych dwóch
cech, dodatkowo także zaangażowania i wrażliwości, gdyż dotyczy delikatnej materii spraw
pracowniczych. Posiadamy duże doświadczenie w dziedzinie
zagospodarowania czasu pracowników: organizujemy od lat
imprezy integracyjne. W Dniu
Rodzinnym w Tychach uczestniczyło w tym roku około 19 tys.
osób, a w Bielsku-Białej około
6 tys. Z przygotowanej przez
Gestin Polska oferty zielonych
szkół i kolonii skorzystało około
700 dzieci.
Oferta, którą obecnie posiadamy, wciąż ewoluuje. Bardzo zależy nam, aby nasi klienci ją poznawali i z niej korzystali. Z myślą o tym planujemy rozwinięcie
zakresu naszych działań marketingowych.
Solidność, jakość, niezawodność oraz otwarcie na nowe potrzeby klientów jest dewizą naszych usług i na tym chcemy budować wizerunek naszej firmy.
Dziękujemy za rozmowę.

FIRMA

NEWSY

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

BEZPIECZEŃSTWO
RUCHU DROGOWEGO
21 października br. w sali sesyjnej Ratusza w Bielsku-Białej
odbył się uroczysty jubileusz 20-lecia Fundacji na rzecz
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Organizacja podejmuje
szereg działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na
drogach. W tym zakresie prowadzi szeroko zakrojoną edukację
dzieci i młodzieży naszego regionu poprzez propagowanie
wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
znajomości przepisów oraz sposobów unikania zagrożeń
wynikających z rozwoju ogólnie pojętej komunikacji
samochodowej. W ciągu tych 20 lat fundacja wydała 300 tys.
wydawnictw dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
rozdała ponad 200 tys. elementów odblaskowych oraz 50 tys.
kart z zasadami pierwszej pomocy.
Jedną z najważniejszych inicjatyw fundacji
jest organizacja Ogólnopolskich Dni
Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu
i Ratownictwa Drogowego, która na stałe
zapisana jest w kalendarzu imprez
odbywających się w Bielsku-Białej.
Fiat Auto Poland, jako członek założyciel,
otrzymał w czasie uroczystości dyplom
uznania za wspieranie działań fundacji.

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

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

ABARTH PUNTO

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

44

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

JEEP PARTNEREM

ŻUŻLOWEGO GRAND PRIX

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

Po raz drugi w historii zawody Grand Prix na toruńskiej MotoArenie
kończyły rywalizację o Indywidualne Mistrzostwo Świata i właśnie
w Toruniu 5 października poznaliśmy najlepszego żużlowca świata
w sezonie 2013. Został nim Brytyjczyk Tai Woffinden. Kolejny już raz
marka JEEP była partnerem imprezy z tego cyklu. 5 samochodów
Jeep Wrangler pełniło rolę samochodów organizacyjnych,
prezentując widzom zgromadzonym na MotoArenie w Toruniu
16 zawodników biorących udział w tegorocznym Grand Prix Polski.
Tytuł najlepszego żużlowca roku „wyjechał” na wyspy brytyjskie,
ale zawody w Toruniu wygrał Polak, startujący z dziką kartą Adrian
Miedziński.

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

WŁOSKI PRODUCENT SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH

VM MOTORI ZMIENIŁ WŁAŚCICIELA

Został zakończony proces zakupu przez Fiat Group Automobiles 50% udziałów w spółce VM Motori S.p.A., należącej do General Motors.
Grupa Fiat, która już w 2010 roku nabyła 50% udziałów VM, posiada teraz pełną kontrolę nad spółką.
VM Motori ma długą tradycję w produkcji silników wysokoprężnych, którą zajmuje się od 1947 roku. W swoim zakładzie w Cento (Włochy),
który zajmuje powierzchnię 85 tysięcy metrów kwadratowych, pracuje około 1150 osób. Spółka VM produkuje około 90 tysięcy silników
rocznie, a wśród jej klientów znajdują się takie marki, jak: Jeep, Chrysler, Lancia i LTI (londyńskie taksówki). Ostatnio również Maserati
zastosowało silnik VM, wprowadzając po raz pierwszy w swojej historii silnik wysokoprężny, najmocniejszy na świecie w swojej kategorii.
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LUDZIE
WYWIAD

Warto mieć

marzenia

Z Ewą Wachowicz o miłości do
telewizji, kuchni i podróży
rozmawia Anna Lubertowicz-Sztorc.
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Jesteś jurorką w jednym z najsłynniejszych
i najstarszych telewizyjnych show
kulinarnych pt. „Top Chef”, w którym
rywalizują osoby zawodowo związane
z gotowaniem. Kogo dzisiaj możemy
nazwać top szefem?
Top Chef to człowiek, który przede wszystkim kocha gotować. Nie jest rzemieślnikiem, tylko artystą, dla którego przygotowywanie potraw jest
sztuką kulinarną i pasją.
Gusta – zwłaszcza smakowe – są bardzo
różne. Jak sprawiedliwie ocenić potrawy
przygotowywane w programie przez
uczestników? Przecież możesz nie znosić
np. mięsa łączonego z owocami, a kolega
z jury uwielbia takie zestawienie.
O gustach się nie dyskutuje – to również dotyczy
smaków, podobnie jak mody, urządzania wnętrz
itp. Obiektywnie można ocenić tylko harmonię
smaków na talerzu. Jeżeli kocham gotowanie
i znam się na tym, to jestem w stanie to uchwycić.
Zadaję sobie tylko pytanie czy dane połączenie
smaków to przypadek, czy zamierzony efekt.
Jeżeli widzę, że jest to pomysł konsekwentnie realizowany, to nawet jeżeli jakieś zestawienie składników potrawy jest zaskakujące, wypowiadam się
na jej temat pozytywnie.
Czujesz się gwiazdą biorąc udział w takim
programie?
Na pewno jest ogromna różnica między Top Chef
a programami, które produkuję, czyli „Ewa gotuje”
i „Przez żołądek do serca”. Moje programy są formatami autorskimi, realizowanymi w Krakowie,
mają niewielki budżet. Top Chef to show, który
rządzi się innymi prawami – wielkie studio, mnóstwo ludzi, ogromna oglądalność, styliści, wizażyści. Wszystko jest „wypasione” i ja też muszę być
odświętna. Nie wystąpię w takim programie „po
domowemu”. Wieczorowa suknia i makijaż jest tu
zupełnie na miejscu.
Nieustannie się uśmiechasz. To u ciebie
standard?
Tak (śmiech). Ludzie często mnie o to pytają. Mój
uśmiech to postawa życiowa wyniesiona z rodzinnego domu, podejście do życia, które wpoiła mi
mama. Mnie też zdarzają się przykre sytuacje,
czasem poważne, czasem mniej, jak np. ostatnio
musiałam sama zmienić przebite koło w samochodzie, bo nikt się nie zatrzymał, by mi pomóc.
Ale doskonale sobie poradziłam. Pogoda ducha
to także kwestia charakteru. Budzę się rano
i stwierdzam: ten dzień jest szczęśliwy, radosny.
Jeżeli tak go wymyślę i podejdę do niego z optymistycznym nastawieniem, to on naprawdę będzie lepszy. Jestem pogodna i chcę samych pogodnych dni.

Lubi się dzielić
swoimi
przepisami
w autorskim
programie
„Ewa gotuje”

To przysparza wrogów…
Oczywiście, że tak. Żyjemy w kraju, gdzie sukces,
uroda, pieniądze, nawet dobre zdrowie przysparzają zazdrośników. Uważam jednak, że zawiść,
zazdrość to najgorsze cechy. Ja się cieszę, jak się
komuś z moich przyjaciół coś uda, natychmiast
spieszę z gratulacjami…
Widziałam zdjęcie poranku w Krakowie,
które zamieściłaś na Facebooku, życząc
wszystkim pięknego dnia...
Mam taki cykl na Facebooku – widok z okna.
Gdziekolwiek jestem na świecie, jak się budzę, robię zdjęcie tego, co widzę za oknem, i zamieszczam na fanpage’u. Chcę, by inni też się zachwycili tym, co ja widzę. A współczesna technologia
na to pozwala…

ZBLIŻENIA

Personalia
Ewa Wachowicz jest najbardziej znaną i doświadczoną polską
producentką programów telewizyjnych o tematyce poradnikowokulinarnej. Prowadziła „Poradnik imieninowy” w Polsacie, potem
„Domową kawiarenkę”, była producentem bardzo lubianego programu
„Podróże kulinarne Roberta Makłowicza”, który pojawił się na antenie
telewizyjnej „Dwójki” w 1998 roku. Pierwszą napisaną przez Ewę
Wachowicz książką była „Słodki świat Ewy Wachowicz” – ponad
dwustustronicowe kompendium wiedzy o deserach. Obecnie można ją
oglądać w telewizji Polsat w roli jurora w programie „Top Chef”
oraz we własnym programie „Ewa gotuje”, a w Polsat Cafe w programie
„Przez żołądek do serca”.
Ewa Wachowicz urodziła się w Klęczanach (płd. zach. Małopolska).
W 1992 r. zdobyła tytuł Miss Polonia i III wicemiss w konkursie Miss
Świata. Rok później przyznano jej tytuł Miss Świata Studentek w ramach
World Miss University. W latach 1993–1995 była rzecznikiem prasowym
rządu Waldemara Pawlaka.
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Od góry:
na szczycie
Elbrusa.
Poniżej:
w drodze na
Kilimandżaro
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Podobno zdobywasz szczyty i to nie tylko te
wirtualne. Jakie konkretnie?
Dwa lata temu zdobyłam afrykański szczyt Mount
Kenya, rok temu w czerwcu weszłam na Kilimandżaro, w tym roku zdobyłam najwyższy szczyt
Kaukazu – Elbrus. Dwa razy chciałam zdobyć
Mont Blanc, ale to kapryśna góra i opiera się mojemu urokowi…
Na Elbrusie podobno nawet gotowałaś…
Nie planowałam tego, ale zdarzyło mi się gotować
na 3850 metrów, w bazie, z której mieliśmy atakować szczyt. Pani, która była wynajęta do gotowania nie dotarła. Wiadomo, wszyscy oczekiwali, że
ja podejmę się tego zadania.

Były tam bardzo prymitywne warunki, np. prycze
w beczkach po paliwie, ale była też kuchnia (choć
to określenie trochę na wyrost) i przygotowałam
posiłek dla 11 osób z podziałem na wegetarian
i mięsożernych.
Czy kuchnia jeszcze cię czymś zaskakuje?
Cały czas. To jest tak, że mamy klasyczną kuchnię
i często do takich potraw wracam, bo są to smaki
mojego dzieciństwa. Ale kuchnia to cudowna
dziedzina i bez przerwy coś nowego się w niej
dzieje. Np. teraz modna jest kuchnia molekularna,
w której wykorzystujemy ciekły azot, bardzo głębokie mrożenie albo bardzo wysokie temperatury.
Zupełnie inne techniki gotowania, które zmieniają
strukturę żywności. Podajemy np. marchewkowe
lody lub marchewkę w formie pianki lub mgiełki.
Kulinaria cały czas są dla mnie bardzo interesujące, ciekawe, ciągle uczę się nowych smaków, łączenia pozornie niepasujących do siebie produktów. Ostatnio w programie „Top Chef” jeden
z uczestników zaprezentował tuńczyka w sosie
kurkowym. Jeszcze kilka lat temu ryba z grzybami
byłaby nie do pomyślenia…
A twoja trzynastoletnia córka gotuje, lubi
przebywać w kuchni?
Gotuje i bardzo to lubi. Wczoraj np. ulepiłyśmy
chyba ze 150 pierogów z gęsiną.
To u ciebie w kuchni na mężczyznę nie ma
już miejsca…
Przeciwnie! Uwielbiam, gdy mężczyźni dla mnie gotują. Właśnie spędziłam cudowny weekend z przyjaciółmi i przez dwa dni gotował dla mnie mężczyzna, i były to wspaniałe chwile w moim życiu.

Przez ostatnie kilka lat napisałaś i wydałaś
parę książek kulinarnych. Dobrze się
sprzedają?
Gotowanie jest bardzo modne, więc sprzedają się
bardzo dobrze. Wydałam cztery książki, teraz piszę piątą, która ukaże się wiosną, bo ze względu
na swoje dwa programy i na udział w programie
„Top Chef” musiałam trochę zwolnić z pisaniem.
Doskonale łączysz pasje i zainteresowania
z pracą…
Czasem żartuję, że sama sobie zazdroszczę pracy, bo kocham to, co robię. Kocham podróże, kocham kuchnię i robię programy, które są związane
z kuchnią, nieustannie planuję nowe wyprawy. Kocham telewizję i tworzę w Polsacie program telewizyjny „Ewa gotuje”, stworzyłam też cykl „Przez
żołądek do serca”. Bardzo lubię etap tworzenia
programu, wymyślania, co i jak ugotuję, jak nakryję stół. Uwielbiam to.
Rozpoczynasz jakiś biznes. Który moment
jest najprzyjemniejszy?
Moment tworzenia – czyli pomysł i rozpisywanie
go na realizację, poukładanie tych wszystkich
klocków, aby tworzyły fajną całość. Do tego trzeba stworzyć biznesplan, opracować kosztorys.
A potem przekonać kogoś, że w ten program warto zainwestować. To jest niezwykle ekscytujące,
uda się czy nie, czy pomysł zostanie kupiony.
Co przeszkadza lub pomaga kobiecie –
pięknej kobiecie – w robieniu interesów?
To, że jest kobietą. Biznes to jednak ciągle męska
sprawa i panowie niechętnie wpuszczają do niego
kobiety. Bardzo niechętnie. Muszą dominować.
Zdarza się, że kobiecie dużo trudniej prowadzić
negocjacje czy dostać kontrakt. Ciągle kobiet
w biznesie jest za mało, abyśmy się wzajemnie
wspierały.
A czy taka silna i niezależna kobieta czuje się
czasem bezsilna?
Zdarza się. Największa bezsilność ogarnia mnie,
gdy widzę, co dzieje się w sieci. Z jednej strony
największą moją radością jest prowadzenie mojego fanpage’a na Facebooku i spotykam tam cudownych ludzi, ale czasem, gdy czytam komentarze pod różnymi tekstami, to robi mi się niedobrze: jak można w bezkarny sposób oczerniać
ludzi? Jestem bezsilna, gdy chodzi o agresję
w sieci.
Czym można ci zaimponować?
Dystansem do świata i siebie, poczuciem humoru
i fantazją. Spotykam częściej takie kobiety niż
mężczyzn. Taki gatunek już niemal wymarł. Mężczyźni trochę niewieścieją – nie wiedzą, że kobiecie trzeba przynieść kwiaty, otworzyć drzwi do
samochodu, podać płaszcz. To już archaiczne cechy. A szkoda!

Od niedawna
jest jurorką
kulinarnego
show
„Top Chef”

„Taniec z gwiazdami”, w którym kilka lat
temu brałaś udział, to dla jednych kariera,
dla drugich pieniądze, jeszcze dla innych
nowa miłość. Na co liczyła poważna
businesswoman uczestnicząc w takim
programie?
Przede wszystkim była to dla mnie ogromna przyjemność. Uwielbiam tańczyć, kocham ruch. Długo
zastanawiałam się, czy ze względów czasowych
i obowiązków w pracy – poradzę sobie. Ale ten
program właśnie od zawodowej strony był dla
mnie ogromnie ważny. Dla producenta programów
telewizyjnych to wyjątkowe doświadczenie uczestniczyć w wielkim telewizyjnym show. Zobaczyć,
jak jest realizowane, jak wygląda od kuchni. Sama
robię znacznie mniejsze formy telewizyjne, więc
podpatrywanie, jak powstają te gigantyczne, jest
bardzo cenne.
Dalej tańczysz?
Taniec to doskonały trening dla ciała. To nie jest
tak, że natura mi dała określony wygląd i wiecznie
będę nosić rozmiar 38. Żeby zmieścić się w rzeczy o tym rozmiarze, muszę się ruszać, dbać
o dietę. Nie odchudzam się, ale zwracam uwagę
na to co jem, jak jem i co z czym łączę. Jestem
aktywna fizycznie, jeżdżę na nartach, rolkach,
uprawiam wspinaczkę wysokogórską i skałkową.

Natomiast udział w „Tańcu” to był prawdziwy, zawodowy trening. To doskonała forma fitness.
No tak, w biznesie obowiązuje dobry
wygląd…
Nie tylko w biznesie. Każdego to obowiązuje. Ale
dobry wygląd nie znaczy, że muszę mieć markowe ciuchy. To są zadbane dłonie i włosy, schludny
ubiór i czyste buty.
Inwestycja w siebie jest opłacalna?
Oczywiście. I nie chodzi tu tylko o ciało, ale o ducha i umysł. O to, co czytamy, co myślimy, co jemy,
co oglądamy. Ważny jest jeszcze ten błysk w oku…
Jakie miejsca wybierasz na biznesowe
spotkania?
Takie, które lubię i w których dobrze się czuję.
Jesteś kobietą, która nie znosi stabilizacji…
Ja bardzo lubię stabilizację – głównie finansową,
to znaczy lubię mieć na koncie tyle pieniędzy, żeby starczyło na zapłacenie rachunków na trzy miesiące do przodu. Wtedy czuję się bezpiecznie.
Produkcja telewizyjna to jednak jakaś forma wolnego zawodu, więc mogą zdarzyć się pewne niepowodzenia. Dbam więc, by mieć pewien luz finansowy. Muszę myśleć o zabezpieczeniu przyszłości córki i mojej. Ale z drugiej strony uwielbiam
wyzwania. Śmieję się, że mnie nie wolno składać
skrajnie trudnych, czasem nierealnych propozycji,
bo im pomysł jest bardziej trudny i szalony, tym
bardziej mnie kusi.
Apetyt na życie masz taki sam, jak na
potrawy, które przygotowujesz?
Ciągle jestem ciekawa przede wszystkim podróży
i jestem gotowa wydać na nie każde pieniądze. Na

przyszły rok planuję np. Bhutan, może Meksyk,
może jakieś góry... Jest tyle ciekawych, pięknych
miejsc, które chciałabym zobaczyć.
Jako rzeczniczka rządu Waldemara Pawlaka
powiedziałaś – słynne już – zdanie,
że „premierowi się nie odmawia”.
Czy dzisiaj na podobną propozycję też byś
tak odpowiedziała?
Nie! Kuchnia jest ciekawsza. Wtedy były inne czasy, w wieku 23 lat dostałam wyjątkową propozycję,
to była dla mnie ogromna szansa. To był uniwersytet życia, a dzięki temu powiedzeniu zapewniłam
sobie miejsce w historii, bo hasło „premierowi się
nie odmawia” jest już w encyklopedii. Zresztą, to
nie był żaden lapsus językowy, ale przemyślane
stwierdzenie. Jest mi tak dobrze we własnej firmie,
że do polityki mnie nie ciągnie. To raczej politycy
chcą ze mną współpracować, kusi ich moja popularność, by przekuć ją na głosy wyborców. Wiele
spraw we współczesnej polityce budzi we mnie
niesmak… A ja nie lubię rzeczy niesmacznych.
Jakie szczyty – życiowe cele – chcesz
jeszcze zdobyć?
Codziennie o czymś marzę, bo uważam, że marzenia są w życiu najważniejsze. Są motorem i siłą
napędową wielu naszych działań. Dają radość,
sprawiają, że mamy do czego dążyć. Niekoniecznie chcę o nich opowiadać, ale np. chcę brać
udział w nowych wyprawach, zdobywać kolejne
szczyty, ale marzę też, żeby mieć czasem święty
spokój, żeby telefon nie dzwonił, żeby nikt niczego
ode mnie nie chciał, niczego nie oczekiwał. Żeby
moje działania wynikały z tego, że ja tak chcę...

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

DANIE SPECJALNE
PODRÓŻE

Jest kilka kultowych maratonów na świecie:
Londyn, Berlin, Nowy Jork, Boston, Tokio
czy Chicago. Jest też kilka wyjątkowych
samochodów, a w kategorii off-road nie znam
bardziej kultowego od Jeepa Wranglera.

Jeepem na maraton

do Wietrznego Miasta

Rafał
Grzanecki
zdjęcia
R. Grzanecki,
Fotolia

dy nadarzyła się okazja,
aby wystartować w jednym z tych słynnych biegów, a przy tym jeszcze objechać Wranglerem Wielkie Jeziora, trudno było pohamować
euforię. Decyzja była szybka –
jedziemy!

G

ZAŁATWIAMY
Skoro Wielkie Jeziora, to USA
i Kanada, czyli maraton w Chicago, które nazywane jest
Wietrznym Miastem. Aby zapisać się na jeden z największych
maratonów na świecie, trzeba
mieć wyniki na poziomie niemal
zawodowym, albo dobre znajomości, lub też świetny refleks.

W moim przypadku na czasy
gwarantujące minimum liczyć
nie mogłem, żadne nazwisko organizatora też nie kończyło się
swojsko brzmiącym „ski” lub
„cki”. Został więc refleks.
W trakcie wielu prób dostania
się na listę systemy komputerowej rejestracji i płatności zawiesiły się, bo strona była przeciążona. Aż tu nagle, po wielu bojach, przyszedł mail o tytule
„Chicago Marathon – registration confirmation”. Uff, udało się!
Do Chicago wybieram się
z dwiema miłośniczkami biegania
– Asią i Edytą. Po pierwszej euforii nadeszła chłodna kalkulacja.
Jak my się tam dostaniemy, jak

będziemy się przemieszczali na
miejscu, no i gdzie będziemy
spali? O dziwo, załatwianie tego
poszło szybko i sprawnie. Rejestracja na maraton odbywający
się 13 października 2013 roku
rozpoczęła się w lutym. Mieliśmy
więc przeszło pół roku na znalezienie niedrogich przelotów. Najlepsze okazało się połączenie
z Warszawy przez Berlin do Chicago, realizowane przez taniego
niemieckiego przewoźnika. Koszt
od osoby to około 1700 zł.
Z noclegiem poszło jeszcze łatwiej – mama koleżanki mieszka
w Chicago, znalazł się więc dach
nad głową i bajgle z jagodami na
śniadanie (ukłony dla Pani Lucy).
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Był jeszcze jeden element składowy naszej wyprawy – wynajęty piękny, pomarańczowy Jeep
Wrangler Unlimited w wersji
Sport. Napędzał go świetny,
muskularny benzyniak V6 o pojemności 3,6 litra i mocy
284 KM, zapewniający Wranglerowi sprint do setki, przepraszam, do 60 mil/godz. w niecałe 9 sekund. Nieźle, jeśli weźmiemy pod uwagę masę
blisko 2 tony i aerodynamikę
spadającego fortepianu.

PODRÓŻUJEMY
O maratonie opowiem dalej, teraz skupmy się na włóczędze
Wranglerem wokół Wielkich Jezior z celem, jakim było dojechanie nad wodospad Niagara,
a potem powrót do Chicago.
Wyznaczyłem trasę Chicago –
Auburn Hills – Detroit – Toronto
– Niagara Falls – Buffalo – Cleveland – Chicago. Wyszła pętelka wokół jeziora Erie o długości
przeszło 2000 km.
Mamy 3 dni na podróż. Wyjeżdżamy z Chicago skoro świt.
Drogi w tej części
świata są dobre
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albo bardzo dobre, więc ustawiamy tempomat na dozwolone 55 mil/godz. i planujemy
pierwszy przystanek w Auburn
Hills. To niewielkie miasto,
położone w stanie Michigan, liczy zaledwie 20 tysięcy mieszkańców. Nie byłoby w nim nic
specjalnego, gdyby nie to, że
mieści siedzibę jednej z największych potęg w przemyśle motoryzacyjnym, czyli koncernu
Chrysler LLC Corporation,
obecnie kierowanego przez

U góry strony:
Jeep Wrangler
przed Muzeum
im. Waltera
P. Chryslera.
Poniżej:
wodospad
Niagara

Fiata. Na miejscu znajduje się
muzeum imienia założyciela firmy Waltera P. Chryslera.
Niestety, obecnie jest nieczynne,
ale załapaliśmy się na ciekawą
wystawę współczesnych samochodów, których na drogach
jeszcze,
lub
europejskich
w ogóle nie spotkamy. Mam tu
na myśli Dodge’a Dart bazującego na Alfie Giulietta (zmodyfikowana platforma Compact
o nazwie Compact U. S. Wide,
w Chinach powstaje bliźniaczy
Fiat Viaggio), monstrualnego
SUV-a Dodge Durango i niemniejszego pick-upa Ram
Limited 4x4. Przed muzeum stał
też model, który jeszcze przed
debiutem wzbudził ogromne zainteresowanie… Chodzi o nowego Jeepa Cherokee, tego,
który już za kilka tygodni będzie
dostępny w Europie!
Naszym następnym celem jest
Detroit i granica USA-Kanada
pod rzeką Detroit, łączącą jeziora Erie z St. Clair. Po drodze

skręcamy na stację benzynową,
gdzie odkrywamy dwie miłe
niespodzianki. Pierwszą jest
spalanie naszego Wranglera. Po
terenówce na wielkich kołach,
z potężnym silnikiem V6 spodziewałem się zużycia paliwa na
poziomie 15-20 litrów na
100 km. Tymczasem komputer
pokładowy (zrobiłem Amerykanom psikusa i przełączyłem na
system metryczny) pokazał
średnie spalanie 10,8 l/100 km.
Oto efekt płynnej jazdy z prędkością dozwoloną na autostradzie. Drugą niespodzianką jest
cena paliwa. Amerykanie płaczą, że drogo, a nas 3,50 zł
(w przeliczeniu) za litr bezołowiówki wprowadza w doskonały
humor na cały dzień!
Wszyscy zniechęcali nas do wizyty w Detroit. W końcu to najbardziej niebezpieczne miasto
w Ameryce Północnej. Robimy
zatem tylko szybkie kółko po
centrum i parę fotek. Nie dostrzegliśmy przestępców, strzelaniny, hord dzikich psów, ale
opustoszałe
miasto
robi
naprawdę nieciekawe wrażenie.
Uciekamy więc do tunelu łączącego USA z Kanadą.
Podczas odprawy paszportowej
urzędnik pyta tylko, czy w naszym Jeepie znajduje się jakaś
broń i za 2 minuty jesteśmy już
w Kanadzie, w miejscowości
Windsor. W tym mieście kończył
studia MBA szef grupy Fiat-Chrysler, znany w Europie jako
Marchionne, a w Ameryce jako
Sergio... Takie drobne różnice
kulturowe między Starym i Nowym Światem.

Mapka z trasą
podróży
Wranglerem.
Ponad 2 000 km
z Chicago
do Niagara Falls
i wokół
jeziora Erie

Z PRZYMRUŻENIEM OKA

Kilka zasad przydatnych

w podróżowaniu po USA

Światła są zawsze za skrzyżowaniem! Skrzyżowania są „4 ways stop”:
kto pierwszy dojeżdża, ten pierwszy zjeżdża. Wjeżdżasz dopiero, jak
poprzednie auto opuści skrzyżowanie. Generalnie wszystkie przepisy są
przygotowane na rozum szympansa. Jeździ się łatwo i superbezpiecznie
(nie ma wielu fotoradarów, a policja czai się jedynie na rozjazdach).
System jest do rozpracowania po dwóch dniach.
Warto mieć zapas drobniaków na autostrady i obwodnice. Jeśli nie
masz elektronicznego czytnika do opłaty, potrzebujesz monet. Karta
kredytowa i bilony nie zadziałają (dotyczy obwodnic miast, jak np. Chicago).
Na autostradach międzystanowych (Interstate) jest opcja płacenia gotówką
lub kartą.
Ograniczenia prędkości – tutaj nie ma co kozaczyć. Na szczęście 1 mila
to sporo więcej niż 1 km, więc ograniczenie do 55 mil na godzinę na
autostradzie nie jest takie złe. Lokalni kierowcy zazwyczaj dokładają 5-10%
do ograniczeń i rzeczywiście lepiej nie ryzykować więcej.
Naucz się, ile to „penny” (1 cent), „nickel” (5 centów), „dime”
(10 centów) i „quarter” (25 centów). Obsługa autostrady, czy stacji paliw,
może cię o którąś z tych monet poprosić i nie licz na to, że powiedzą ci,
ile to jest.
Nie udawaj myśliciela na stacji benzynowej. Jak nie możesz
zatankować – najpierw idziesz do kasy, zostawiasz pieniądze, deklarując,
za ile $ zatankujesz, lub robisz rezerwę na karcie kredytowej,
np. na 50 USD, a jak zatankujesz za 48 USD, to wracasz po resztę lub
po rachunek z karty.
Nawigacja – jeżeli chcesz sprawnie podróżować po Ameryce, przyda się
nawigacja z opcją asystenta pasa ruchu. Czasem nam, Europejczykom,
trudno odnaleźć się na 10-pasmowej autostradzie z kilkoma zjazdami.
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Podróż z Windsoru do Toronto
to autostrada, pola, nuda... Jedyną odmianą jest powrót do
systemu metrycznego i dozwolona prędkość na autostradzie
wynosząca 100 km/h. Kierowcy
wydają się jednak mniej zdyscyplinowani niż w USA i większość
dokłada od siebie jeszcze
20 km/h.
W Toronto spędzamy jednak
niewiele czasu. Wydostajemy
się z ogromnego korka na autostradzie i zaraz pakujemy się
w jeszcze większy w centrum.
Uciekamy na południe w kierunku jeziora Ontario. Tam robimy
krótki spacer, kilka pamiątkowych zdjęć, ale myślami jesteśmy już w oddalonym o 160 km
Niagara Falls.
Nad wodospad dojeżdżamy po
zmroku. Pewnym szokiem okazuje się widok miasteczka. Zamiast cudu natury, ptaków, zieleni witają nas odblaskowe neony, diabelski młyn, plastikowe
dinozaury i King-Kong.
Następnego dnia ruszamy nad
największą atrakcję turystyczną
tej części świata, czyli wodo-
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Maratony to nie
tylko sport,
to też możliwość
podziwiania
pięknych miast
spad Niagara. Rzeka Niagara,
płynąca z jeziora Erie do Ontario, musi pokonać prawie stumetrową różnicę poziomów,
a w połowie drogi rozwidla się
i spada dwiema 50-metrowymi
kaskadami. Jedna z nich znajduje się na terytorium USA (Welon Panny Młodej; 51 m wysokości i 60 m szerokości), drugą
jest kanadyjska Horseshoe
(Podkowa; 49 m wysokości
i 900 m szerokości). Obie rozdzielone są wyspą Luna Island.
Środkiem biegnie granica USA i Kanady.
Wodospad jest otoczony dwoma miastami o tej samej nazwie – kanadyjskim
Niagara Falls (78
tys. mieszkańców)
i
amerykańskim
Niagara Falls (55
tys. mieszkańców).
Po dwóch dniach
czas na powrót do
Chicago. Przed nami 1000 km, które
musimy
pokonać
jednego dnia. W drodze koncentrujemy się
więc na tzw. zwiedzaniu
mobilnym. Miasta Buffalo
i Cleveland pozdrawiamy
z pokładu naszego Wranglera i przed godziną 22.00 meldujemy się
z powrotem w Chicago.
Z Jeepem żegnamy się
na parkingu lotniska
O’Hare w Chicago. Jeśli
ktoś wam kiedyś powie,
że Wrangler nadaje się
tylko do jazdy w terenie,
to możecie powołać się

na mnie. Sprawdziłem go na asfalcie i zarówno komfort, jak spalanie były na bardzo przyzwoitym
poziomie. Owszem, Wrangler to
uniwersalny pojazd stworzony
do off-roadu, lecz gwarantuje
wygodę na trasie, a nawet w codziennej eksploatacji. Do tego
nawet w Ameryce nasz pomarańczowy „wszędołaz” wzbudzał
uśmiechy.

BIEGNIEMY
13 października na linii startu
maratonu w Chicago stajemy
we trójkę: Edyta, Asia i ja, autor
tej relacji. Edyta debiutuje na
42,195 km. Nieźle, pierwszy
maraton i od razu w Chicago.
Asia chce „złamać” 3 godz. i 45
min, a ja po starcie we Wrocławiu, kończącym moje zmagania
z „Koroną Maratonów”, ostatecznie wybieram rozsądną rolę
współtowarzysza dla biegnących na „życiówki”.
Gdy docieramy do Grant Parku,
jest jeszcze ciemno i zimno, ale
w kierunku startu płynie już wielka rzeka ludzi. Wszyscy w butach sportowych i odzieży kompresyjnej wystającej spod bluz
zmierzają w kierunku Colombus
Drive, w okolicę fontanny
Buckingham. Tam tradycyjnie
odbywa się start. Po drodze
przechodzimy przez kontrolę,
znacznie wzmocnioną po zamachu w Bostonie. Jesteśmy podzieleni na 12 stref startowych,
zależnie od wyników osiągniętych w poprzednich maratonach.
Przed startem natrafiamy na duże kontenery mieszczące zbędną odzież, która grzała nas
przed startem. Na minutę przed
wystrzałem startera w kierunku
pojemników leci morze bluz,
płaszczy i koszulek. Ciuchy są
zbierane przez wolontariuszy,
którzy je wypiorą i przekażą potrzebującym. Dorzucamy nasze
t-shirty i o godz. 7.30 my z Asią
startujemy ze strefy „B”, a Edyta
o 8.00 z jednej z kolejnych stref.
Atmosfera od pierwszego kilo-

metra aż do samej mety jest nie
do porównania z żadnym z biegów, które znałem z Europy. Na
całej długości trasy zagrzewają
nas tłumy kibiców. Rano stoją
jeszcze w piżamach, szlafrokach, obowiązkowo z kubkami
kawy w rękach. Wielu z nich
trzyma transparenty. Na jednych
są wypisane cytaty z Biblii, na
innych mocno niecenzuralne hasła zachęcające nas do wysiłku.
Jest głośno, kolorowo, niesamowicie! Organizatorzy podali,
że podczas tegorocznej imprezy
w Chicago na ulice wyszło 1,7
miliona kibiców, mieszkańców
miasta, przyjaciół i członków rodzin biegaczy. Niesamowita liczba jak na 45 tysięcy biegnących!
Maratony poza celem sportowym mają jeszcze jedną fantastyczną cechę. Biegniesz ulicami wspaniałych miast, podziwiając zmieniającą się architekturę.
W Chicago było to niezwykłe
przeżycie. Trasa zaczynała się
w centrum i prowadziła obok
jednych z najwyższych wieżowców świata: John Hancock Tower (344 m wysokości, 457 m
z iglicą) i Willis Tower (poprzednio Sears Tower, 442 m wysokości, co czyni go najwyższym
budynkiem w Ameryce Północnej do linii dachu). Potem biegliśmy na północ miasta, obok
mariny nad ogromnym jeziorem
Michigan. Kolejne kilometry to
następne dzielnice Wietrznego
Miasta. Zmieniające się dźwięki
muzyki i śpiewów kibiców oraz
inna architektura podpowiadały
nam, że mijamy dzielnicę meksykańską, grecką czy China
Town. Trasa była doskonale
oznakowana, po drodze mieliśmy zapewnioną pomoc setek
wolontariuszy, a także stanowiska z wodą i izotonikami, żelami
oraz batonami energetycznymi.
Na metę dobiegamy z Asią po
3 godzinach i 53 minutach. Do
celu zabrakło 8 minut, ale wynik
poniżej 4 godzin na maratonie
zawsze biorę w ciemno. Na me-

Na poprzedniej
stronie trasa
maratonu.
Obok:
zdjęcia z biegu.
Poniżej:
maratończycy
z Polski,
z Rafałem
Grzaneckim
na czele

cie czekają koce grzewcze, pakiety z cateringiem, zimne piwko
(bezalkoholowe) oraz to, co najważniejsze – do kolekcji kolejny
okazały medal, zwany przez biegaczy złomem. Udajemy się do
strefy depozytowej po odbiór
rzeczy osobistych i telefonów.
O dziwo, nie czekamy długo na
sygnał od Edyty. Debiutantka wykręciła niesamowity czas 4 godziny i 59 minut. Czapki z głów!
Podsumowując, Chicago Maraton zdecydowanie jest warty polecenia. Zarówno dla osób, które chcą zrobić „życiówki” (trasa
szybka i płaska), jak i dla tych
maratończyków, którzy chcą te
godziny spędzić na dość oryginalnej formie turystyki miejskiej.
Miasto z tej perspektywy zapiera dech.

CZAS WOLNY
NOWOŚCI

RUBRYKI

Joanna Lasek

INNOWACYJNE KREMY
DO KAŻDEJ CERY
Marka Dax Cosmetics to jedna z najbardziej lubianych przez polskie
konsumentki marek kosmetycznych. Seria ekoNawilżanie jest
przeznaczona do cery zmęczonej, przesuszonej i niedotlenionej.
Do przygotowania kremów użyto naturalnych alg, ekologicznej opuncji,
ekologicznego imbiru i aloesu. Do wyboru są preparaty na dzień i na noc,
można też wybierać między kosmetykami dla młodszej i starszej
generacji. Algi pochodzą z najczystszych akwenów, a pozostałe składniki
roślinne z organicznych upraw. Kremy wyposażono w filtry UVA i UVB.
Klienci otrzymali produkt w całości polski, w rozsądnej cenie i świetny
jakościowo.

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

ŚWIEŻOŚĆ WPROST Z LODÓWKI
Liebherr to jeden z najbardziej renomowanych producentów
urządzeń chłodniczych na świecie. Firma włączyła się w szlachetną
akcję zapobiegającą wyrzucaniu jedzenia, którego nie jesteśmy
w stanie skonsumować. W Niemczech każdego roku wyrzucanych
jest 11 milionów ton żywności! Szacuje się, że rokrocznie w całej
Europie na wysypiska trafia 89 milionów ton żywności. Liebherr
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stworzył system BioFresch, który pozwala przechowywać jedzenie
w lodówce o wiele dłużej, dając konsumentowi szansę na zużycie
zapasów. Przykładowo, sałatę dzięki technologii BioFresch, można
trzymać o 8 dni dłużej, jabłka aż o 30 dni! W szufladach Drysafe
i Hydrosafe utrzymywana jest optymalna wilgotność, dostosowana
do potrzeb danego produktu żywnościowego.

EKOLOGICZNA
PASTA
CZYSZCZĄCA
Na rynku pojawiły się ekologiczne środki czystości, warto
więc dogłębnie przyjrzeć się tematowi. Przede wszystkim są
one wolne od toksycznych substancji zapachowych. Osoby
posiadające małe dzieci wiedzą, jak ważne jest, aby
w otoczeniu malucha znajdowały się jak najbardziej
przyjazne środki. Dzieciaki bowiem raczkują po świeżo
umytych podłogach, biorą rączki do buzi, narażając się tym
samym na kontakt z detergentami. Kosmetyki czyszczące
Eco You są łagodne dla skóry rąk, biodegradowalne i równie
skuteczne jak te, które w swoim składzie zawierają szkodliwy
w nadmiarze chlor. Najbardziej godna uwagi wydaje się pasta
uniwersalna, którą można
czyścić zarówno
łazienkę, kuchnię,
jak i meble.
Zamiast 3
środków
mamy jeden
i do tego
przyjazny
środowisku.

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

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

57

CZAS WOLNY
KSIĄŻKI

RUBRYKI

Joanna Lasek

Na ocieplenie

zimowej atmosfery

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

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

Zręcznie napisany horror

mistrza grozy

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

Najbardziej zmysłowa

Nieznane fakty z życia elit

powieść tej jesieni

międzywojennej Polski

Pèrez-Reverte to mistrz inteligentnego thrillera. Każda jego
książka jest wydarzeniem, choć w ostatnim „Oblężeniu”
skłaniał się jednak ku epickiemu romansowi w stylu
dziewiętnastowiecznym. Reverte był dziennikarzem,
reportażystą i ten dziennikarski sznyt
dodaje jego twórczości szczypty
pieprzu. Znowu mamy do czynienia
z niebezpiecznym i zakazanym
romansem, któremu nie potrafią się
oprzeć główni bohaterowie, pchani
ku sobie fascynacją i pożądaniem.
Znowu pojawiają się szachy
i szpiedzy, czyli to, co najbardziej
u autora lubimy. I znowu nie
wiadomo, kto po której gra stronie.
Idealna lektura na jesienne chłody.
Hiszpański temperament rozgrzeje
nawet największego zmarzlucha.
Arturo Pèrez-Reverte.
Mężczyzna, który tańczył tango.
Znak. Kraków 2013.

Kamil Janicki napisał wcześniej
świetnie przyjętą przez czytelników
książkę „Pierwsze damy
II Rzeczpospolitej”, tym razem
sięgnął więc po skandaliczne
historie, które miały miejsce
w czasach II RP. Kroniki
kryminalne pełne były
sensacyjnych doniesień,
w których główną rolę odgrywały
kobiety, często wysoko
postawione i dobrze usytuowane.
Mamy tu więc porwania,
morderstwa z zazdrości, nierząd
i wiele innych zjawisk, których
skali nawet byśmy się nie
domyślili. Kobiecie było bardzo
ciężko odnieść sukces, jeśli nie stał za nią jej wpływowy mąż czy
kochanek. Janicki bez zbędnego plotkarstwa odsłania nam życie
przedwojennych kobiet z różnych środowisk.
Kamil Janicki. Upadłe damy II Rzeczpospolitej. Znak. Kraków 2013.
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ul. Bohaterów Warszawy 22
Bielsko-Biała, tel. 666 720 394
www.romagnamia.pl
facebook.com/romagnamiabielsko

Agnieszka Kudłacik, Romagna Mia
zdjęcia Satiz Poland

Zuppe

e minestroni
Dla każdego Polaka zupa to polski
wymysł. W każdym prawie domu
bez niej nie ma niedzielnego
obiadu. Kochamy je i oczywiście
nie bez powodu. Są cudownie
różnorodne, aromatyczne
i naprawdę zasługują na uwagę.
Szczególnie sięgamy po zupy
w długie i chłodne wieczory
jesienne, a także zimowe.
Ale również Italia ma w tym
względzie swoje osiągnięcia.
Postaram się w tym artykule
przedstawić Państwu kilka
najbardziej sztandarowych
osiągnięć Włochów. Wszystkie
przepisy są dla czterech osób.
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 PASTA E CECI
(zupa z ciecierzycy z makaronem)
200 g suchej ciecierzycy
2 ząbki czosnku
1 cebula
1 marchew
gałązka selera naciowego
2 gałązki świeżego rozmarynu
2 anchois (fakultatywnie)
oliwa z oliwek
puszka pomidorów
zielona pietruszka
sól, pieprz
150 g makaronu typu reginette

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

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

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

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

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Nowa Panda
RABAT 15%*
1.2 EASY
1.3 Multijet 16v S&S DPF EASY
1.2 LOUNGE
0.9 TwinAir S&S LOUNGE
1.3 Multijet 16v S&S DPF 4x4

WYMIARY (cm)
365/164/156

PLN
32.470
40.970
36.720
43.520
56.270

500
RABAT 15%*
1.2 POP
1.2 COLOR THERAPY
1.2 LOUNGE
0.9 SGE S&S LOUNGE
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE
1.4 16v LOUNGE
1.2 SPORT
1.4 16v SPORT

poj.
1242
1248
1242
875
1248

KM km/h l/100km miejsca
69 164 5,2 4/5
75 168 3,9 4/5
69 164 5,2 4/5
85 177 4,2 4/5
75 159 4,7 4/5

WYMIARY (cm)
355/163/149

PLN
37.613
41.438
44.413
49.513
53.763
51.213
45.263
52.063

BAGAŻNIK
225 LITRÓW

poj. KM km/h
1242 69 160
1242 69 160
1242 69 160
875 85 173
1248 95 180
1368 100 182
1242 69 160
1368 100 182

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

l/100km miejsca

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

4
4
4
4
4
4
4
4

500L
RABAT 10%
1.4 16v POP
1.4 16v POP STAR
0.9 8v TwinAir POP STAR
1.3 Multijet 16v POP STAR
1.3 Multijet 16v POP STAR DUALOGIC
1.6 Multijet 16v POP STAR
1.4 16v EASY
0.9 8v TwinAir EASY
1.3 Multijet 16v EASY
1.3 Multijet 16v EASY DUALOGIC
1.6 Multijet 16v EASY
1.4 16v LOUNGE
0.9 8v TwinAir LOUNGE
1.3 Multijet 16v LOUNGE
1.3 Multijet 16v LOUNGE DUALOGIC
1.6 Multijet 16v LOUNGE

0.9 TwinAir
1.4 16v
1.3 Multijet
1.3 Multijet MTA
1.6 Multijet

RABAT 15%*
1.2 LOUNGE
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE

WYMIARY (cm)
355/163/149

PLN
53.763
63.113

poj.
1242
1248

PLN
50.400
55.800
59.400
64.800
68.400
70.200
55.800
59.400
64.800
68.400
70.200
62.100
65.700
71.100
74.700
76.500

500L Trekking
RABAT 10%

500C

WYMIARY (cm)
415/178/167

PLN
66.591
62.991
71.991
75.591
77.391

poj.
1368
1368
875
1248
1248
1598
1368
875
1248
1248
1598
1368
875
1248
1248
1598

KM
95
95
105
85
85
105
95
105
85
85
105
95
105
85
85
105

km/h
178
178
180
165
164
181
178
180
165
164
181
178
180
165
164
181

WYMIARY (cm)
427/180/167

poj. KM km/h
875 105 173
1368 95 165
1248 85 160
1248 85 158
1598 105 175

BAGAŻNIK
343 LITRY

l/100km miejsca

6,2
6,2
4,8
4,2
4,0
4,5
6,2
4,8
4,2
4,0
4,5
6,2
4,8
4,2
4,0
4,5

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

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

5,1
6,4
4,3
4,2
4,7

5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
69 160 5,1
4
95 18O 3,9
4

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.
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500L Living
RABAT 10%
0.9 8v TwinAir POP STAR
1.6 Multijet II 16v POP STAR
1.6 Multijet II 16v POP STAR
0.9 8v TwinAir LOUNGE
1.6 Multijet II 16v LOUNGE
1.6 Multijet II 16v LOUNGE

WYMIARY (cm)
435/178/145

PLN
62.100
72.900
74.700
68.400
79.200
81.000

poj.
875
1598
1598
875
1598
1598

KM
105
105
120
105
105
120

km/h
180
181
189
180
181
189

BAGAŻNIK
168/638 L

l/100km miejsca

4,8
4,5
4,8
4,8
4,5
4,8

5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7

W sprzed
a
się samo ży wciąż znajdują
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Bravo
RABAT 15%*
1.4 16v POP
1.6 Multijet 16v POP
1.4 16v EASY
1.4 T-Jet 16v EASY
1.4 MultiAir 16v EASY
1.6 Multijet 16v EASY
1.6 Multijet 16v EASY
1.6 Multijet 16v EASY DUALOGIC
1.4 T-Jet 16v STREET
1.6 Multijet 16v STREET

WYMIARY (cm)
434/179/149

PLN
46.742
56.942
50.992
56.092
61.192
61.192
62.042
66.292
64.592
70.542

Punto 2013 Seria 7
RABAT 15%*
1.2 EASY 3D
1.4 EASY 3D
1.4 MultiAir 16v EASY 3D
1.3 Multijet 16v EASY 3D
1.2 EASY 5D
1.4 EASY 5D
1.4 EASY DUALOGIC 5D
1.4 MultiAir 16v EASY 5D
1.3 Multijet 16v EASY 5D
0.9 8v EASY 5D

PLN
33.992
35.870
41.820
42.670
35.445
37.145
41.395
43.095
43.945
41.395

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

KM
90
105
90
120
140
105
120
120
120
120

km/h
179
187
179
197
204
187
195
195
197
195

WYMIARY (cm)
403/169/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

poj. KM km/h l/100km miejsca
1242 69 156 5,4/5,2 5
1368 77 165
5,7 5
1368 105 185
5,7 5
1248 75 165 4,2/4,1 5
1242 69 156 5,4/5,2 5
1368 77 165
5,7 5
1368 77 165
5,4 5
1368 105 185
5,7 5
1248 75 165 4,2/4,1 5
875 85 172
4,2 5

Doblò
RABAT 15%*
ACTIVE 1.4 16v
DYNAMIC 1.4 16v
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v NAT. POWER
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v DUALOGIC
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v
EMOTION 1.6 Multijet 16v
EMOTION 2.0 Multijet 16v
EMOTION 1.4 T-Jet 16v

WYMIARY (cm)
425/172/182

PLN
50.320
53.933
64.388
72.633
67.788
63.538
58.608
68.638
72.888
62.858

Freemont

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

KM
95
95
105
120
90
90
120
105
135
120

km/h
161
161
164
172
158
158
172
164
179
172

WYMIARY (cm)
489/188/169

RABAT 15%*

PLN
URBAN 2.4 16v 4x2 AUT
93628
URBAN 3.6 V6 24v 4x4 AUT
110628
URBAN 2.0 Multijet II 16v 4x2
104678
URBAN 2.0 Multijet II 16v 4x4 AUT 114878
LOUNGE 2.0 Multijet II 16v 4x2 110628
LOUNGE 3.6 V6 24v 4x4 AUT
116578
LOUNGE 2.0 Multijet II 16v 4x4 AUT 120828

poj.
2360
3605
1956
1956
1956
3605
1956

KM
170
280
170
170
170
280
170

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

l/100km miejsca

7,2
7,2
5,2
7,5
5,0
5,2
7,4
5,2
5,7
7,4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓW

km/h
190
206
195
184
195
206
184

l/100km miejsca

9,9
11,3
6,4
7,3
6,4
11,3
7,3

5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7

 – wersja ze Start&Stop

Sedici
RABAT 15%*

Qubo
RABAT 15%*
1.4 ACTIVE
1.4 DYNAMIC
1.3 Multijet 16v DYNAMIC
1.3 Multijet 16v DYNAMIC
1.3 Multijet 16v TREKKING

WYMIARY (cm)
396/172/174

PLN
40.792
45.892
53.720
55.420
58.820

poj.
1360
1360
1248
1248
1248

BAGAŻNIK
330 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
73 155 6,6
5
73 155 6,6
5
75 155 4,5/4,1 5
95 170 4,1
5
95 170 4,1
5

1.6 16v DYNAMIC 4x4
1.6 16v EMOTION 4x2
1.6 16v EMOTION 4x4

WYMIARY (cm)
412/176/162

PLN
54.613
53.763
61.413

poj. KM km/h
1586 120 175
1586 120 185
1586 120 175

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

l/100km miejsca

6,5
6,2
6,5

5
5
5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

 – wersja ze Start&Stop i Eco-Pack
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Ypsilon
RABAT 15%*
1.2 8v S&S SILVER
1.2 8v S&S ELEFANTINO
1.2 8v S&S MOMO
0.9 S&S MOMO
1.2 8v S&S BLACK&RED
0.9 S&S BLACK&RED
0.9 S&S MTA BLACK&RED
1.2 8v S&S GOLD
0.9 S&S GOLD
1.3 JTD S&S GOLD
0.9 S&S MTA GOLD
1.2 8v S&S PLATINUM
0.9 S&S PLATINUM
1.3 JTD S&S PLATINUM
0.9 S&S MTA PLATINUM

Thema
RABAT 15%*
3.6 AT8 AWD EXECUTIVE

WYMIARY (cm)
384/167/151

PLN
37.494
37.494
42.084
46.334
38.344
42.594
45.994
42.084
46.334
51.434
49.734
47.184
51.434
56.534
54.834

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

BAGAŻNIK
248 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
69 163 5,1
5
69 163 5,1
5
69 163 4,2
5
85 176 4,2
5
69 163 5,1
5
85 176 4,2
5
85 176 4,2
5
69 163 5,1
5
85 176 4,2
5
95 183 3,8
5
85 176 4,2
5
69 163 5,1
5
85 176 4,2
5
95 183 3,8
5
85 176 4,2
5

WYMIARY (cm)
506/190/150

BAGAŻNIK
462 LITRY

PLN
poj. KM km/h l/100km miejsca
193.970 3604 286 240 9,8
5

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

Delta
1.4 Turbojet E5 16v SILVER
1.4 MultiAir E5 16v S&S SILVER
1.6 Multijet 16v E5 SILVER
1.4 MultiAir E5 16v S&S GOLD
1.6 Multijet 16v E5 S BY MOMO
1.9 Twinturbo Multijet 16v E5 S BY MOMO
1.8 Turbojet SPORTRONIC16vE5 PLATINUM
1.9 Twinturbo Multijet 16v E5 PLATINUM

WYMIARY (cm)
452/179/150

65.442
69.692
73.942
74.792
77.767
82.442
107.942
102.842

Voyager
RABAT 15%*
2.8 AT6 SILVER
3.6 AT6 SILVER
2.8 AT6 GOLD
3.6 AT6 GOLD
2.8 AT6 PLATINUM
3.6 AT6 PLATINUM

1368
1368
1598
1368
1598
1910
1742
1910

120
140
120
140
120
190
200
190

195
203
194
203
194
222
230
222

WYMIARY (cm)
521/199/175

PLN
144.415
132.515
155.465
143.565
169.915
158.015

poj.
2768
3604
2768
3604
2768
3604

KM
178
283
178
283
178
283

km/h
193
209
193
209
193
209

BAGAŻNIK
380/465 L

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

5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
934 LITRY

l/100km miejsca

7,9
10,8
7,9
10,8
7,9
10,8

7
7
7
7
7
7

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie możliwość
dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są cenami
maksymalnymi w sieci sprzedaży. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz
wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
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MiTo
RABAT 15%*
1.4 8v DISTINCTIVE
0.9 TwinAir DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE1)
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE TCT
1.3 Multijet 16v DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16v QUADRIFOGLIO VERDE

WYMIARY (cm)
406/172/145

PLN
53.465
59.415
55.165
61.965
68.765
63.665
75.565

poj.
1368
875
1368
1368
1368
1248
1368

KM
78
105
105
135
135
85
170

km/h
165
184
187
207
207
174
219

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

l/100km miejsca

5,6
4,2
5,7
5,6
5,5
3,5
6,0

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

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

Compass MY2014
RABAT 15%*
NORTH 2.0L A6 4x2
LIMITED 2.0L A6 4x2

PLN
83.215
90.015

WYMIARY (cm)
445/181/172

BAGAŻNIK
328 LITRÓW

poj. KM km/h l/100km miejsca
1998 156 185 8,3
5
1998 156 185 8,3
5

Giulietta
RABAT 15%*
1.4 TB 16v DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16v TCT DISTINCTIVE
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16v TCT EXCLUSIVE
2.0 JTDM 16v EXCLUSIVE
2.0 JTDM 16v TCT EXCLUSIVE
1750 TBI 16v QUADRIFOGLIO VERDE
1.4 TB 16v DISTINCTIVE2)
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE2)
1.4 TB MultiAir 16v TCT DISTINCTIVE2)
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE2)
1750 TBI 16v QUADRIFOGLIO VERDE2)

WYMIARY (cm)
435/180/147

PLN
68.765
73.865
80.665
82.365
78.115
84.915
86.615
93.415
92.990
67.065
72.165
78.965
82.365
92.990

Wrangler MY2013
RABAT 15%*
SPORT 2.8 CRD A5
SAHARA 2.8 CRD A5
SAHARA V6 3.6 A5
RUBICON 2.8 CRD A5

PLN
121.040
133.705
133.705
146.285

poj.
1368
1368
1368
1956
1368
1368
1956
1956
1742
1368
1368
1368
1956
1742

KM
120
170
170
150
170
170
170
170
235
120
170
170
170
235

km/h
195
218
218
210
218
218
218
220
242
195
218
218
218
242

WYMIARY (cm)
422/187/183

poj.
2777
2777
3605
2777

KM
200
200
284
200

km/h
172
172
180
169

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

l/100km miejsca

6,4
5,7
5,1
4,2
5,7
5,1
4,7
4,4
7,6
6,4
5,7
5,1
4,7
7,6

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

BAGAŻNIK
142 LITRY

l/100km miejsca

8,1
8,1
11,2
8,6

4
4
4
4

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

Wrangler Unlimited MY2013
RABAT 15%*
SPORT 2.8 CRD A5
SAHARA 2.8 CRD A5
SAHARA V6 3.6 A5
RUBICON 2.8 CRD A5

PLN
134.640
147.305
147.305
159.885

poj.
2777
2777
3605
2777

WYMIARY (cm) BAGAŻNIK
475/188/183 498 LITRÓW

KM
200
200
284
200

km/h
169
169
180
169

l/100km miejsca

8,8
8,8
11,4
8,8

5
5
5
5
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LUDZIE
FIAT TO MY

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW

POCZTA

Magiczne
słowa

.
Na łamach gazety staramy
się udostępnić stronę dla
pracowników spółek Fiata,
którą nazwaliśmy „Fiat to
my”. To właśnie w tej
rubryce możecie wyrazić
swoje opinie, podzielić się
radościami, opowiedzieć
o swoich problemach,
spostrzeżeniach itp.
Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!
Nasz adres:
Redakcja FWN,
Satiz Poland,
43-300 Bielsko-Biała,
ul. 11 Listopada 60/62
e-mail: redakcja@satiz.pl
Tym, którzy do nas
napisali, dziękujemy za
wszystkie maile i kartki.

Okres jesienny oprócz swoich złotych,
słonecznych dni obfituje równie często
w deszczową, zimną pogodę. /…/
Ta nieprzyjazna aura powoduje, że po
ciężkim dniu pracy wieczory chętniej
spędzamy w domu, w gronie rodzinnym.
Kiedy zbliża się dzień Świętego Mikołaja
zaczynamy przypominać naszym pociechom
o „brodatym dziadku w czerwonym kubraku
z workiem na plecach” oraz o konieczności
bycia grzecznym, by zasłużyć sobie na jego
wizytę. Dzieci na tę
wiadomość zmieniają
się z rozbrykanych
urwisów w łagodne
baranki. Zaczynają się
rozmowy
o prezentach oraz
oczekiwaniach
w stosunku do
nadchodzących świąt.
/…/ Dla większości
rodziców jest to
okres, kiedy w każdej sytuacji mogą
przywołać dziecko do porządku za użyciem
magicznych słów: „Bo Mikołaj do ciebie
nie przyjdzie!”
Lucyna Hendzel, Fiat Services Polska

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

Wspomnienie

o Ryszardzie
Welterze

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

Woda

– źródło życia
W zakładzie, w którym pracuję, szukamy
różnych rozwiązań i oszczędności
związanych z ekologią. Takim przykładem
było duże zaangażowanie całego zespołu
magazynu w kwestię dużego zużycia wody.
W celu ustalenia przyczyny musieliśmy udać
się do źródła. Okazało się, że wiele rur jest
skorodowanych, a zaworów nieszczelnych,
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Sokół, którym przyjeżdżał czasami na
zajęcia. /…/ Natomiast mój wujek, Alfred
Skiba, przyjaźnił się z Welterem, bo mieszkali
w tej samej dzielnicy na Leszczynach i byli
harcerzami (na fot. R. Welter podkreślony
czarną linią), więc spotykali się na zbiórkach.
Ponownie ich drogi zeszły się w zakładzie:
Welter odbywał tu praktykę, a wujek
pracował przy produkcji silnika do
samochodu Syrena. Później, będąc już
dyrektorem FSM, zawsze starał się
znaleźć chwilę dla przyjaciół z podwórka,
by porozmawiać i powspominać lata
młodości. Tak ze smutkiem i rozrzewnieniem
przekazał wspomnienia o nim wujek Alfred.
Antoni Hendzel, FPT Poland

stan na 15 listopada 2013 r.

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

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

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
Prezes Zarządu: Luigi Galante

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. Magneti Marelli Poland Sp. z o.o.

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960340
Prezes Zarządu: Adriano Fontana
ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132199, Fax (33) 8132955
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

produkcja części samochodowych
– oświetlenie i układy wydechowe

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

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

7. Plastic Components and Modules Poland SA

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

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

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

produkcja części samochodowych
– zawieszenia
handel częściami zamiennymi
produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki
produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– systemy zasilania paliwem, zbiorniki

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

produkcja i obsługa urządzeń
dla przemysłu samochodowego

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

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

administracja księgowa,
personalna i płace

11. 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
ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Wiceprezes Zarządu: Luc Nauwynck

zakupy materiałów pośrednich
i bezpośrednich do produkcji
samochodów

13. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpożarowa oraz transport

14. Fiat Powertrain Technologies Poland
Sp. z o.o.
15. 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: Jan Maślorz

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

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

usługi celne

Spółki joint venture

Spółki CNH Industrial

