
m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.1
magazyn reklamowy dla lakierników i blacharzy

LAKIERNIKnr36
listopad 2012     magazyn bezpłatnywww.lakiernik.com.pl

TECHNOLOGIA NA STAL 
GALWANIZOWANĄ

Automechanika 
str. 4

EURO SYRENKA Str. 10



st
r.2

m
ag

az
yn

 r
ek

la
m

o
w

y 
dl

a 
la

ki
er

ni
kó

w
 i 

bl
ac

h
ar

zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.3



st
r.2

m
ag

az
yn

 r
ek

la
m

o
w

y 
dl

a 
la

ki
er

ni
kó

w
 i 

bl
ac

h
ar

zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.3

Wydawca
Troton Sp. z o.o., 78-120 Ząbrowo 14A
tel. /094/351 23 94, 
tel/fax /094/ 351 26 22
e-mail:troton@troton.com.pl
www.troton.com.pl

Redakor naczelny
Krzysztof Gierszewski

Redakcja
Współpracują: Mirosław Rutkowski, Zbigniew 

Neumann, Bogusław Raatz, Iwona Kalinowska, Ka-
rolina Kmieć, Joanna Janiak, Agnieszka Wołejszo, 
Milena Lewandowska.

Korekta
Iwona Kalinowska

Marketing i Kolportaż
Troton Sp. z o.o.
78-120 Ząbrowo 14A
tel. /094/351 23 94
tel/fax /094/ 351 26 22
e-mail:k.gierszewski@troton.com.pl
www.lakiernik@com.pl

Skład
Sławek Chałupniczak 
www.e-fast.pl

NIP 671-16-10-078
REGON 331052756
KRS: 0000187692 Sąd Rejonowy
w Koszalinie IX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 8215000,00 pln

Wszelkie nazwy handlowe i towarów wy-
stępujące w niniejszej publikacji, są znakami za-
strzeżonymi firm odnośnych właścicieli i zostały 
zamieszczone wyłącznie celem identykacji. Wszel-
kie prawa autorskie zastrzeżone. Przedruk za-
mieszczonych tekstów i udostępnianie materiałów 
publikowanych w mediach elektronicznych oraz 
cytowanie, streszczanie, dokonywanie wyciągów 
lub omawianie wyników testów, w każdym wypad-
ku wymaga pisemnej zgody redakcji. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania nadesłanych artykułów. 
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Za 
treść reklam, ogłoszeń, tekstów promocyjnych 
redakcja nie odpowiada.

LAKIERNIK  www.lakiernik.com.pl

Przedstawiciele:

Gliwice: Tomasz Mężyk
tel. kom. 0 664 434 885
t.mezyk@troton.com.pl

Poznań: Grzegorz Szewczuk
tel. kom. 0 602 712 435
g.szewczuk@troton.com.pl

Warszawa: Marek Muchowski
tel. kom. 0 692 427 491
m.muchowski@troton.com.pl 

Gdańsk: Tomasz Grzendzicki
tel. kom. 0 664 434 988
t.grzendzicki@troton.com.pl

Kraków: Grzegorz Bieniek 
tel. kom. 0 664 435 877
g.bieniek@troton.com.pl

Kraśnik: Krzysztof Smoliński
tel. kom. 0 668 811 122
k.smolinski@troton.com.pl

Biura Handlowe

Warszawa
ul. Piłsudskiego 205 A 
05-270 Marki
tel. 604 821 044
warszawa@troton.com.pl

Troton Sp. z o.o.
Ząbrowo 14A
78-120 Gościno
tel./fax +48 94 35 126 22
e-mail:troton@troton.com.pl

Zostań naszym fanem 

Zapraszamy 
www.facebook.com/
Lakiernik

Naprawy powypadkowe - 
kompatybilna alternatywa
......................................................... 6

Super Nova czyli WS 400 
........................................................... 13

Narzędzia do zadań specjalnych 
......................................................... 14

FARLAK, czyli rodzinny biznes 
w Komornikach 
......................................................... 18

Wymagania stawiane 
lutospawaniu (MIG)
........................................................... 22

Drift - poślizg z głową na karku 
......................................................... 27

Zabytek z miasta Gorki
........................................................... 31

Naprawa powłoki lakierniczej 
- prace przygotowawcze
........................................................... 35

Klamerki z Forda się nie wyrzuca
......................................................... 37

Fiat... Polski Fiat
........................................................... 39

Spełniamy nasze marzenia
........................................................... 44

Już niebawem w Amsterdamie roz-
poczną się największe w Europie targi 
sprzętu, materiałów i systemów dla 
branży jachtowej. W dniach 13-15 listo-
pada 2012 odbędzie się jubileuszowa 
- 25 edycja METS.

Historia METS zaczęła się w 1988 roku 
kiedy w imprezie wzięło udział około 100 
wystawców.  Systematycznie z roku na rok 
przybywało wystawców i odwiedzających, 
a METS stało się największą branżową 
wystawą na świecie. Z biegiem lat, METS 
przeszło szereg transformacji, zwiększo-
no ilość hal wystawowych, do programu 
została dołączona konferencja, seminaria 
oraz dołączono pawilony specjalistyczne 
– w tym pawilony narodowe, pawilon 
kompozytów i Superyacht pawilon. W 
zakresie prezentowanych produktów 
znajdziemy wszystko co jest potrzebne w 
szkutnictwie i stoczni jachtowej - od napę-
du, nawigacji, materiałów budowlanych, 
łączności i urządzeń bezpieczeństwa do 
mebli, armatury, instalacji elektrycznych, 
poprzez żywice i farby jachtowe. 

Podstawowe założenie imprezy nigdy się 
nie zmieniło. Targi trwają trzy dni, a wy-
stawcy muszą przejść przez selekcję, któ-
ra odrzuca firmy spoza branży. Również 
odwiedzający to głównie osoby związane 
z branżą. Aby móc odwiedzić METS trze-
ba zapłacić za bilet 200 Euro lub otrzymać 
zaproszenie od wystawcy. 

W tym roku marka farb i szpachli jach-
towych Sea-Line® – specjalnie dla czy-
telników Lakiernika - przygotowała pulę 
bezpłatnych wejściówek. 

Dla pierwszych 10 osób które polubią 
facebookowe profile www.facebook.com/
sealine.poland oraz www.facebook.com/
lakiernik mamy przygotowane bezpłatne 
zaproszenia na METS.

Dla pierwszych 3 osób, które dojadą do 
Amsterdamu na te zaproszenia i odwie-
dzą Sea-Line®  w hali numer 1. na stoisku 
463 – będą czekać miłe upominki.

Dlaczego warto odwiedzić METS 
Amsterdam 13-15 listopada? 

- Możliwość spotkania w jednym miejscu 
ponad 1300 wystawców z 40 krajów

- Producenci z całego świata prezentują 
tysiące nowych produktów 

- Prezentacja nowości nagradzanych 
DAME - Design Award METS

- Wystawie towarzyszy bogaty program 
wymiany wiedzy i doświadczeń

Zapraszamy na stoisko 
Sea-Line® 463 w hali numer 1

TARGI SPRZĘTU, MATERIAŁÓW 
I SYSTEMÓW DLA BRANŻY JACHTOWEJ

25 edycja METS
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Automechanika 2012 była rekordowa zarówno pod 

względem liczby wystawców jak i zwiedzających: 4.593 

wystawców z 74 krajów oraz około 148.000 odwiedzają-

cych z 174 krajów. „Aftermarket kwitnie i mimo obecnych 

problemów gospodarczych, Automechanika po raz kolejny 

okazała się niezawodna”, powiedział Detlef Braun, Czło-

nek Zarządu Messe Frankfurt. „Wraz ze wzrostem liczby 

odwiedzających z Europy Wschodniej i Rosji w połączeniu 

ze spadkiem liczby z Południowej Europy, Automechanika 

odzwierciedla aktualną sytuację w gospodarce światowej”, 

dodał Detlef Braun. 

Obserwacja ta została potwierdzona przez Klausa 

Burgera, prezesa Federalnego Stowarzyszenia Produ-

centów i Importerów Sprzętu usług samochodowych 

(Bundesverband der Hersteller und Importeure von 

Automobil-Service Ausrüstungen ASA eV), który po-

wiedział: „Chociaż gości z Europy Południowej było 

mniej, było za to dużo z Niemiec, krajów Beneluksu i 

Europy Wschodniej. Większość pytanych wystawców z 

tegorocznej edycji Automechaniki odpowiedziała, że jest 

bardziej zadowolona z wartości i ilości nawiązywanych na 

targach kontaktów. W szczególności niemieccy wystaw-

cy stwierdzili, że nawiązali więcej nowych kontaktów niż 

w roku 2010 (od 62 do 67 proc.) Elke Benner, Divisional 

Manager, Dział: Motoryzacji, Adolf Würth GmbH & Co 

KG: „Byliśmy w stanie przeprowadzić owocne dyskusje, a 

tym samym poprawić nasze relacje z klientami i kontak-

ty.” Pod względem treści, tegoroczna Automechanika, 

która zajęła powierzchnię 305.000 m2  poświęcona była 

głownie trzem tematom: „kompetencja klienta”, e-mo-

bilność oraz podstawowe i zaawansowane szkolenia. „Sa-

mochody ciężarowe-serwis” ponieważ wiele warsztatów 

naprawia samochody osobowe i ciężarówki. „Wspieranie 

młodych-szkolenia”. 

Siegbert Müller, dyrektor sprzedaży CEO Miracle-Europe 

GmbH, kolejny wystawca targów Automechanika: „Byliśmy 

jednym ze sponsorów nowych warsztatów w Galerii, które 

to cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedza-

jących. Dla nas, Automechanika we Frankfurcie to targi 

niepowtarzalne nigdzie indziej na świecie. 

Jednym z niewielu polskich wystawców na tegorocznej 

Automechanice była tradycyjnie firma TROTON. Stoisko 

oraz prezentacja oferty firmy TROTON wypadła bardzo 

okazale co zostało zauważone oraz docenione przez orga-

nizatorów oraz zwiedzających.

Andrzej Mucko z firmy TROTON „Uważam targi za udane. 

Impreza ta dała mi możliwość zaprezentowania w prakty-

ce możliwości, jakie daje system polerski Brayt. Formuła 

targów Frankfurckich daje możliwość zaprezentowania 

produktów dla bardzo dużej rzeszy potencjalnych klientów 

przyjeżdżających praktycznie z całego świata. Jest to bar-

dzo ważna impreza, która w erze internetu nic nie straciła 

na swojej randze. Zainteresowanie gości jest ogromne po-

cząwszy od profesjonalistów skończywszy na hobbystach. 

Reasumując jest to  impreza, która jeszcze przez długie 

lata będzie bardzo ważna dla branży motoryzacyjnej”

Automechanika

Stoisko firmy 
TROTON na 

Automecha-
nice 2012. 

(Troton)

Andrzej Mućko z Trotonu w trakcie prezentacji nowej linii 
materiałów polerskich Brayt.
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Program tegorocznej edycji był szerszy niż kiedykolwiek 

wcześniej. Oprócz stałych elementów, takich jak nagrody 

Automechanika Innovation, katalog Green i rajd Autome-

chanika, który zgromadził ponad 100 samochodowych 

entuzjastów weteranów, było też kilka imponujących spe-

cjalnych pokazów, np., rally, wyścigi i trial ciężarówek na od-

krytym terenie między halami 9 i 11, imprezy szkoleniowe 

dotyczące napraw, wystaw i konkursów.

Automechanika nadal jest miejscem spotkań dla przedsta-

wicieli branży. Thomas Roth, Marketing Manager, Washtec: 

„Tylko Automechanika stanowi platformę, na którym może-

my się spotkać z wszystkimi naszymi grupami docelowymi, 

takimi jak spółki naftowe / stacje benzynowe, salony samo-

chodowe, warsztaty niezależne, myjnie i firmy transporto-

we, naraz  i zademonstrować nasze produkty. Oznacza to, że 

targi są nadal bardzo szczególnym wydarzeniem dla naszej 

firmy. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni z przyjęcia na-

szego nowego produktu.”

Wolfgang Maier, Sales Manager, SATA GmbH & Co KG, rów-

nież potwierdza ważne spotkania z grupami docelowych 

klientów na targach Automechanika: „Byliśmy mile zasko-

czeni przez tak liczną grupę zainteresowanych, zwłaszcza 

z międzynarodowych odwiedzających. Jednakże han-

dlowcy z Niemiec byli również, podobnie jak i niemieccy 

użytkownicy naszych wyrobów. I dlatego, ważne jest, 

aby mieć dobry pomysł na stoisko, który łączy w sobie 

charakter oferty z udzielaniem informacji „Dla nowych 

wystawców, takich jak dr Jörg Zürner, CEO Solwash, targi 

to dobra okazja, aby zaprezentować swoje produkty „na 

żywo”: „Tu na targach Automechanika, byliśmy w końcu 

w stanie pokazać wiele urządzeń samoobsługowych do 

myjni samochodowych pokazujących, jak można obniżyć 

koszty energii nawet o 60 procent. „ Następna edycja tar-

gów Automechanika Frankfurt odbędzie się od 16 do 20 

września 2014 roku.   

Wred

Coraz trudniejsza sytuacja w serwisach mechanicznych i blacharsko 
– lakierniczych to efekt  kolejnej fali kryzysu, która stopniowo za-
czyna dotykać rodzimy rynek. Mniejsza ilość zleceń, cięcia kosztów 
i zwolnienia pracowników obrazują, że większość z nas w oczeki-
waniu na lepsze czasy przyjmuje pozycję „na przetrwanie”. 

Częściej niż dotychczas stajemy przed dylematami i analizami: 

wpływu opłacalności pojedynczej naprawy na wynikową ren-

towność warsztatu, rozważamy czy warto przynależeć do sieci 

naprawczej towarzystwa ubezpieczeniowego. W tych nieła-

twych czasach nierzadko rezygnujemy z marketingu usług ser-

wisowych co jeszcze bardziej wpływa na obniżenie rentowności 

naszej działalności. Czy słusznie? Z pewnością nie. Marketing 

nie zawsze musi być drogi – wystarczy trochę pomysłowości i 

sprytu. 

Ci którzy to zrozumieli i wdrożyli jednogłośnie twierdzą: nie 

można zaprzestać działalności marketingowej z powodu nieła-

twej sytuacji finansowej. Im gorzej idzie nam sprzedaż usług, 

tym samym więcej działań marketingowym musimy prowadzić 

– jest to jedyna droga ratunku, podtrzymania pulsu serwisu. 

Tak postępują firmy na zachodzie. Jednak w Polsce mamy do 

czynienia ze swego rodzaju kuriozum. Firmy działają nierzadko 

odwrotnie – im trudniejsza sytuacja na rynku tym zanikające 

działania promocyjne, marketingowe. 

Najskuteczniejszym ale i najtańszym działaniem promocyjnym 

jest tzw. marketing szeptany, czyli „poczta pantoflowa” na za-

sadzie klient – klientowi. Zadowolony klient powie o tym innym. 

Próbujmy go zachęcać poprzez nawet minimalną wartość doda-

ną realizowaną w ramach marketingu bezpośredniego. Oprócz 

działań reklamowych w różnych formach, również zwykłe 

gadżety mają oczywiście wzięcie jednakże dodatek strice dla 

samochodu jest nie bez znaczenia. Dla przykładu jeden z serwi-

sów samochodów osobowych stosuje niespodziankę, w postaci 

zatankowania auta – klient odbierając samochód z naprawy 

miał na kierownicy 

zawieszkę z napisem 

„zatankowaliśmy Ci 

auto do pełna”. Z pew-

nością jest to dobry 

chwyt marketingowy 

i na pewno zapamiętany przez klienta – klienta pozytywnie 

zaskoczonego. Mało tego – informacja o takiej niespodziance 

szybko rozchodzi się w jego środowisku, wśród znajomych, czyli 

potencjalnych klientów serwisu – czy to mechanicznego, czy też 

blacharsko – lakierniczego. Oczywiście owe tankowanie również 

musi być przez nas odpowiednio skalkulowane i uzależnione 

od skali naprawy. Nie ma zastosowania w przypadku napraw 

samochodów ciężarowych lub drobnych napraw blacharskich 

czy mechanicznych. Są jednak inne chwyty – i tańsze i bardziej 

kosztochłonne ale z pewnością skuteczne. 

Na te i wiele innych pytań znajdziemy odpowiedź podczas tego-

rocznego VII Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyj-

nych, które odbędzie się w Warszawie, w dniach 13-14 listopada 

w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria.

Ideą corocznego Forum są działania integrujące wszystkich 

graczy związanych z sektorem napraw powypadkowych, w tym 

mechanicznych i blacharsko-lakierniczych. Ubiegłoroczna edy-

cja obfitowała w dialog między serwisami i przedstawicielami 

firm ubezpieczeniowych. Mimo niełatwych rozmów żadna ze 

stron nie „chowała głowy w piasek” – wprost przeciwnie. Dlate-

go motto tegorocznej edycji brzmi „Spory do lamusa – podej-

mujemy współpracę. Przedstawiamy rozwiązania, pokazujemy 

narzędzia”.

Więcej na www.konferencjamotoryzacyjna.pl 
Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Błoch 

– tel. 22 845-01-40 lub 22 646-08-18  e-mail: bloch@pim.pl 

VII Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych | 13-14 listopada, Warszawa | Hotel Sofitel Warsaw Victoria

Na serwisie coraz mniej klientów...?
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Ogólna zasada usuwania uszkodzeń powypadkowych pojaz-

dów użytkowych, ciężarowych, autobusów oraz przyczep, 

wyposażonych w tzw. oddzielony element nośny czyli ramę, 

nie różni się w od napraw samochodów osobowych posiada-

jących przeważnie karoserię samonośną. W obu przypadkach 

głównym czynnikiem oddziaływania na uszkodzony element 

pojazdu jest siła prostująca przyłożona w tym samym kierunku 

co siła, która uszkodziła pojazd i zbliżonej wartości lecz prze-

ciwnym zwrocie. Różnica w konstrukcji pomiędzy elementem 

nośnym, a takimi zespołami jak kabina załogi czy też komora 

ładunkowa powoduje że napraw powypadkowych wymienio-

nych zespołów dokonuje się oddzielnie z zastosowanie innych 

technologii. 

RYNEK NAPRAW
Stale rosnąca ilość samochodów ciężarowych i dostawczych, 

która jeździ po polskich drogach jest impulsem do rozbudowy 

sieci serwisów. Powstają nowe firmy zajmujące się naprawą 

pojazdów wielkogabarytowych jak i dodatkowe stanowiska w 

istniejących już firmach. Niewątpliwie dodatkowym impulsem 

są dotacje z UE ułatwiające finansowanie tych inwestycji. 

Przykładem postawienia na sieć naprawczą samochodów 

użytkowych jest między innymi firma DBK. W wyniku prze-

prowadzonych rozmów z szefem wyposażenia serwisów w 

firmie DBK Sławomirem Zawalichem oraz bazując na własnych 

dotychczasowych spostrzeżeniach powstał obraz aktualnej 

sytuacji na rynku napraw samochodów użytkowych w Polsce. 

Podstawowy wniosek jest taki, że rynek cały czas się poszerza 

ponieważ rośnie ilość pojazdów i kolizji. Warto tutaj wspo-

mnieć, że naprawie podlegają nie tylko poważnie uszkodzone 

pojazdy ale i te, które brały udział w niewielkich kolizjach oraz 

wykonywane są naprawy korekcji geometrii osi pojazdów wie-

loosiowych. Do tych wszystkich czynności, nawet lekkich kolizji 

potrzebne są urządzenia o dużej mocy, a stanowiska muszą 

być wielkogabarytowe ze względu na wymiary naprawianych 

pojazdów. O ile w samochodach osobowych pewne drobne 

korekty można wykonać bez ram naprawczych to przy kon-

strukcjach ramowych jest to w zasadzie wykluczone.

POPULARNE SYSTEMY NAPRAWCZE
Najpopularniejszym w Europie systemem jest system szcze-

linowy stosowany z powodzeniem od dziesiątków lat do na-

praw samochodów osobowych. Pokazany na zdjęciach system 

może być mocowany i stosowany do wszystkich popularnych 

kratownic. Optymalne wymiary kratownicy di 16 m x 4 m 

optymalne wymiary kratownicy di 16 m x 4,5 m. Rozstaw 

wewnętrznych prowadnic to 1 m. Producent udostępnia do-

kumentację do wykonania kratownicy oraz prowadzi nadzór 

wykonawczy co gwarantuje właściwe jej wykonanie i później-

szą funkcjonalność. W przypadku systemów do pojazdów 

użytkowych kratownica nośna (szczelinowa) ma odpowiednio 

duże gabaryty oraz jej konstrukcja przeznaczona jest do prze-

noszenia znacznych sił.

Kratownica do mocowania osprzętu 

naprawczego.(HERKULES)

Jak wiadomo ramy nośne samochodów użytkowych wyko-

nane są jako konstrukcje o dużej wytrzymałości, sztywności 

oraz masie. Ze względu na wymienione czynniki naprawę 

prowadzi się zwykle etapowo przy zastosowaniu sił o wartości 

składowych prostujących, mających przeciwne zwroty do sił 

deformujących. Siły te to nawet 400kN. Elementy robocze, za-

równo prasy prostujące jak i zapory blokujące, mocowane są 

bezpośrednio za pomocą kotew do kratownicy nośnej. Muszą 

one przenieść obciążenia statyczne o znacznej wartości nie 

podlegając deformacji.

Stanowisko napraw z zabetonowaną kratownicą nośną. 

(HERKULES RAM TRUCK)

Dla ułatwienia przywracania właściwych kształtów dokonuje się 

podgrzewania najbardziej uszkodzonych miejsc, co zwiększa 

plastyczność materiału z którego wykonana jest rama. Jako 

urządzenia do podgrzewania miejscowego stosuje się palnik 

gazowy (niezalecane) lub podgrzewacz indukcyjny (zalecane).  

Podgrzewacze indukcyjne pozwalają na bardzo selektywną 

pracę zmniejszając do minimum utratę własności elemen-

tów konstrukcyjnych samochodu. Jednak siły stosowane do 

prostowania elementów ram samochodowych mają i tak 

NAPRAWY POWYPADKOWE 
– KOMPATYBILNA ALTERNATYWA
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znacznie większe wartości niż stosowane do napraw karoserii 

samonośnych. W karoserii samonośnej bowiem, największym 

odkształceniu zwykle ulegają odpowiednio skonstruowane i 

przeznaczone do tego elementy konstrukcyjne, natomiast w 

przypadku ramy, zbudowana ona jest tak aby mogła przenosić 

jak największe obciążenia przy zachowaniu odpowiedniej masy.

Podgrzewacz indukcyjny. (HERKULES)

Technologią umożliwiającą dokonanie prawidłowej naprawy 

ramy samochodu użytkowego jest wykorzystanie do tego celu 

specjalnego stanowiska naprawczego. Standardowe stanowi-

sko zbudowane jest w oparciu o zabetonowaną w posadzce 

warsztatu ramę nośną (podobnie jak w przypadku stanowisk 

stacjonarnych do samochodów osobowych), wyposażonej 

zwykle w środkowej części, w kanał naprawczy. Jako elementy 

robocze stosuje się zestaw wież pchających oraz zapór. 

Naprawa odbywa się poprzez równoczesne oddziaływanie 

sił równoległych o przeciwnych zwrotach, przyłożonych do 

naprawianej ramy. Poprzez takie oddziaływanie sił, powsta-

ją pożądane momenty gnące umożliwiające odkształcanie 

uszkodzonych fragmentów konstrukcji. 

Wypychacze i podpory pionowe. (HERKULES)

W przeciwieństwie do kabin załogowych, ramy nośne są bazą 

do mocowania elementów zawieszenia kół pojazdu i muszą 

być naprawione z dużą starannością. Najlepsze efekty uzy-

skuje się poprzez dokonywanie pomiarów położenia punktów 

charakterystycznych oraz porównanie wyników z danymi 

wzorcowymi. Tak jak w przypadku karoserii samonośnych 

możliwe jest dokonywanie napraw bez dostępu do danych 

porównawczych, lecz wymaga to dużego doświadczenia oraz 

zachowania daleko idącej ostrożności.

Podczas oraz po zakończeniu naprawy blacharskiej niezbędne 

jest dokonywanie pomiarów kontrolnych. W przypadku kabin 

ma to jedynie znaczenie czysto technologiczne dotyczące 

uproszczenia i przyspieszenia naprawy. Inaczej jest w przy-

padku ram nośnych, które to stanowią bazę do mocowania 

elementów zawieszenia układu jezdnego. Wymusza to ich 

perfekcyjną geometrię kształtu, która ma bezpośredni wpływ 

na własności jezdne pojazdu. W pojeździe, który ma niewła-

ściwie naprawioną ramę nośną zwykle niemożliwe staje się 

ustawienie odpowiednich parametrów geometrii kół. Efektem 

tego jest jego niewłaściwe toczenie się układu jezdnego, któ-

re poza tym, że powoduje nadmiernie szybkie zużycie opon, 

pozostałych elementów zawieszenia oraz układu jezdnego 



st
r.8

m
ag

az
yn

 r
ek

la
m

o
w

y 
dl

a 
la

ki
er

ni
kó

w
 i 

bl
ac

h
ar

zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.9

i kierowniczego, to dodatkowo stwarza zwiększone ryzyko 

poślizgu oraz innych niepożądanych zjawisk podczas eksplo-

atacji pojazdu. W przypadku pojazdów wieloosiowych jest to 

element bardzo istotny i bardzo trudny do stwierdzenia bez 

zastosowania odpowiednich przyrządów pomiarowych. Warto 

zauważyć, że bardzo ważną cechą systemów naprawczych jest 

ich kompatybilność z różnymi typami stanowisk. Dotyczy to 

głownie sposobu mocowania elementów siłowych na stanowi-

sku naprawczym.

Zestaw podstawowy do mocowania kabin 

podczas naprawy. (HERKULES)

Kabiny samochodów ciężarowych, które zostały znacznie uszko-

dzone podczas kolizji drogowej przeważnie naprawiane są po 

uprzednim demontażu z pojazdu. Do prowadzenia napraw kabin 

samochodów ciężarowych sto-

suje się przeważnie oddzielne 

urządzenia, które współpracują 

z istniejącymi stanowiskami do 

napraw ram samochodowych 

(np. JOSAM, CELETTE) lub są 

skonstruowane jako samodziel-

ne stanowiska. 

Wieże wysokiego ciągnięcia ka-

bin oraz naczep. (HERKULES)

System ten sprawdza się najlepiej ze względu na bardzo dużą 

skuteczność przy niewysokich kosztach inwestycji. Wieże ciągną-

ce mocowane są do kratownicy nośnej poprzez szczeliny analo-

gicznie do pozostałych zespołów roboczych. Wieże te mogą być 

mocowane do ramy w dowolnej pozycji, pod żądanym kątem 

względem naprawianej kabiny samochodowej. Znaczną część 

uszkodzeń kabin samochodów ciężarowych stanowią wgniece-

nia profili zamkniętych, które można usunąć przy zastosowaniu 

nowoczesnych technologii napraw panelowych.  

Bogusław Raatz 
boguslawraatz@herkules-sc.pl 

www.raatz.pl
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Wielkimi krokami zbliżały się igrzyska Euro 2012. Wszędzie 

było głośno o różnych ciekawych pomysłach, które miały być 

prezentowane przy okazji tej wielkiej europejskiej imprezy 

odbywającej się w tym roku w naszym kraju. Jedną z takich 

ciekawostek była budowana na bazie BMW polska Syrena, 

która miała być maskotką reprezentacji Polski. Auto stwo-

rzone zostało całkowicie od podstaw nawiązując charakterem 

do naszej rodzimej produkcji z okresu PRL’u jednak tylko w 

wyglądzie zewnętrznym. Cała konstrukcja została zaś oparta 

na podzespołach BMW serii 3 z dużym i mocnym silnikiem. 

Gdy prace konstrukcyjne dobiegły końca, kilka dni przed Euro 

auto w wielkim pośpiechu trafiło do naszego studia aerografu.  

Naszym zadaniem było ozdobić Syrenkę opierając się na pro-

jekcie przygotowanym przez Michała i Pawła Koziołka. Czasu 

było tak niewiele, że dosłownie każda minuta była cenna. Auto 

dostarczono w sobotę w nocy a już o 8 rano w niedzielę prace 

trwały na dobre. 

(zdj. 1-2-3) W czasie gdy chłopcy przygotowali auto do malo-

wania ja w studiu szykowałem szablony i inne pomoce, które 

miały przyspieszyć i ułatwić pracę. Najważniejszym elementem 

projektu było centralnie umieszczone polskie godło. Przy po-

mocy programu graficznego i plotera wyciąłem wzór naszego 

orła w koronie w 2 egzemplarzach po jednym na każda stronę 

auta. Mając już wszystko co potrzeba popędziłem do lakierni. 

Euro Syrenka
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str.11(Zdj.4) Tam auto było już odpowiednio zamaskowane, tak by 

wcześniej wykonane prace lakiernicze nie zostały w trakcie 

tworzenia grafik ozdobnych zabrudzone rozpylaną farbą. 

(5) Pierwszym krokiem nie licząc całego toku przygotowania 

powierzchni było naniesienie godła wyciętego ploterem na 

centralną część drzwi Syreny zarówno od strony pasażera jak i 

kierowcy. W tej kolejności naniesiona folia zabezpieczyła białą 

powierzchnię przed zamalowaniem czerwienią, którą miałem 

użyć w dalszym etapie pracy. 

(6) Dalszy etap maskowania polegał na wyznaczeniu zarysu 

godła przy użyciu elastycznej taśmy 3mm firmy 3M oraz za-

maskowaniu tylnej części auta. Tam wykorzystałem znacznie 

powiększony fragment skrzydła naszego orła tak by stworzyło 

ona integralny łącznik między czerwienią i bielą występującą w 

barwach naszej narodowej flagi. 

(7) No i przyszedł czas na aplikację koloru. Wszystko to co po-

zostało odkryte zostało  zamalowane soczystą czerwienią. W 

tym celu posłużyłem się pistoletem Iwata W300 WB z dyszą 

1.3mm. Pistolet o niewielkich wymiarach wspaniale leżący w 

ręku i znakomicie aplikujący farbę bazową. Jedna z moich ulu-

bionych zabawek z szerokiej gamy produktów Anest Iwata. 

(8-9) Kolejny krok zbliżający projekt ku końcowi to praca z ae-

rografem. Ponieważ powierzchnia do wymalowania była dość 

obszerna idealnym wyborem był aerograf Iwata HP-CR wy-

posażony w dyszę o średnicy 0.5mm. Taka dysza gwarantuje 

równe i szerokie krycie kolorem wybranej powierzchni. Wzór, 

który tworzyłem to nierównomiernie pofalowana flaga w tle 

godła. Odpowiedni kolor stworzyłem poprzez dodanie  kilku 

kropel czerni do czerwieni, którą wykorzystałem na wstępie. 

(10) Po wykończeniu tła przyszła kolej na godło. Tu trzeba było 

wykazać się wyjątkową cierpliwością i opanowaniem. Krok po 

kroku usuwałem zamaskowane elementy orła domalowując 
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kolejne cienie tak by w efekcie końcowym otrzymać pięknego 

orła z majestatycznie rozpostartymi skrzydłami. 

(11) Pozostało mi jeszcze wykonać podobną operację jak 

wyżej z tym, że w nieco większej skali. Część skrzydła łącząca 

biel z czerwienią wymagała również stworzenia efektu trój- 

wymiaru i cieniowania.

(12) Analogiczna sytuacja miała miejsce od strony kierowcy. 

Tam też trzeba było przenieść projekt na karoserię w takiej sa-

mej postaci jak od strony pasażera. Jedynym dodatkiem było 

moje logo, które umieściłem w lewym dolnym rogu drzwi. 

(13) Przysłowiową kropkę nad i postawiłem malując naszemu 

orzełkowi złotą koronę lśniącą nad jego głową. 

(14) Na koniec wszystko zostało pokryte lakierem bezbarw-

nym firmy Standox  a wylakierowane przy użyciu najnowszego 

dziecka Anest Iwata, pistoletu  WS 400 Super Nova, przezna-

czonego do aplikacji lakieru bezbarwnego. Ale o tym jak spra-

wuje się ten pistolet w akcji przeczytacie w jednym z kolejnych 

artykułów.  Piotr Parczewski
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Super Nova, bo tak nazywa się najnowszy pistolet lakierniczy 

wyprodukowany przez koncern Anest Iwata, zdobywa sobie 

coraz szersze grono miłośników. Każdy kto raz spróbował tego 

genialnego i jak że pięknego sprzętu nie chce już się z nim roz-

stawać. Super Nova czyli WS 400 zaprojektowany został przez 

słynną włoską firmę projektową Pininfarina, specjalizującą się 

w projektowaniu aut. Kombinacja doświadczenia Anest Iwata 

oraz jednej z najsłynniejszych firm projektowych stworzyła 

profesjonalny pistolet , który przekroczył oczekiwania wielu. 

Pistolet cechuje wręcz znakomita jakość rozpylania i aplikowa-

nia farb i lakierów oraz ergonomia stworzona przez włoskich 

projektantów słynących na całym świecie ze swojego wyczucia 

smaku i stylu.  

Pistolet leży w dłoni jakby został stworzony z miękkiego 

materiału układającego się do kształtu dłoni jego właścicie-

la. Fenomenalnie wyprofilowany korpus nigdzie nie uwiera, 

nie stwarza uczucia toporności a wręcz odwrotnie, ma linię 

niczym talia kobiety, płynną i jak że wczutą. Zalewając kubek 

farbą lub lakierem pistolet nadal pozostaje idealnie wyważony 

nie ciążąc ani do przodu ani do tyłu. 

Nacinana z czterech stron dysza poza tym że przykuwa uwagę 

swym oryginalnym rozwiązaniem to na dodatek powoduje, że 

powstający aerozol jest nieprzeciętnie równy. Już przy bardzo 

niskim ciśnieniu ciecz rozbijana jest na bardzo drobne kropelki. 

Ciśnienie robocze Super Nova to 2.0 bara. Jest to optymalny 

poziom ciśnienia pozwalający osiągnąć efekt przekraczający 

nasze oczekiwania. 

Regulacja zarówno szerokości strumienia farby jak i jego ilości 

jest bardzo precyzyjna. A pokrętła temu służące wyglądają 

raczej jak biżuteryjne wykończenie a nie zwykłe pokrętło. 

Również regulacja ciśnienia w dolnej części korpusu pistoletu 

jest nadzwyczaj precyzyjna. 

W zestawie  Master Kit zapakowanym w trwałą i estetyczną 

walizeczkę znajduje się dodatkowo manometr wyprodukowa-

ny również przez Anest Iwata. Tak samo jak pistolet również 

manometr powala na kolana swoją precyzją wykonania i do-

kładnością. Ciężko jest znaleźć jakikolwiek mankament w tym 

produkcie. Może jedynie cena mogłaby być nieco niższa, no ale 

z drugiej strony za tak zaawansowany i dopracowany sprzęt 

trzeba swoje zapłacić. A każda wydana złotówka zwróci się z 

nawiązką. 
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Każdy blacharz, mechanik czy lakiernik samochodowy wie, że 

jednym z ważniejszych, jak nie najważniejszym z czynników 

składających się na poprawną i efektywną naprawę samocho-

dów jest użycie odpowiednich narzędzi. Szczęki, szczotki, spo-

ter blacharski, siłowniki hydrauliczne – to tylko podstawowe 

wyposażenie warsztatu, które zapewnia sukces prawidłowej 

naprawy. Aby praca była jeszcze bardziej komfortowa, warto 

posiadać też szeroką gamę narzędzi specjalnych, które nie tyl-

ko ułatwiają pracę, ale zdecydowanie ją przyspieszają.

Na rynku wyposażenia warsztatów coraz częściej pojawiają się 

nieznane dotąd, wysoce pomysłowe narzędzia. „Po co mi to? 

Zawsze radziłem sobie bez…”, to najczęstsza reakcja warszta-

towców przy pierwszym zetknięciu z innowacyjnym sprzętem. 

A przecież większość z narzędzi specjalnych, charakteryzuje 

prostota budowy i funkcjonalność, która pozwala zwiększyć 

ergonomię prac wykonywanych dotychczas przy pomocy 

innych – często niedoskonałych – środków. Postaram się to 

udowodnić.

Pierwszym z przydatnych narzędzi w każdym warsztacie jest 

uchwyt do drzwi (fot. 1). Ile razy podczas pracy przy naprawie 

np. poszycia drzwi, zastanawiałeś się drogi Czytelniku,  jak je 

zablokować bądź usztywnić, aby nie przeszkadzały w napra-

wie? A ile czasu straciłeś na próby związane z ich ujarzmie-

niem? Niestety, czas jest obecnie zbyt ważny i cenny, żeby 

można było marnować go na zabawę w wynalazcę. Uchwyt 

który zaprezentowany jest na zdjęciu pozwala na błyskawiczne 

i stałe zablokowanie drzwi każdej marki. Przy niewielkiej in-

westycji otrzymujemy 

możliwość naprawy 

poszycia, polerowania, 

szlifowania, a nawet 

lakierowania elementu, 

nie demontując go z 

karoserii. Zastosowanie 

uchwytu nie kończy się 

tylko na drzwiach. W 

grę wchodzi także blo-

kowanie wszelkich klap 

tylnych (fot. 1a) oraz 

masek przednich. 

Wspominając o sprzęcie ułatwiającym wszelką naprawę drzwi, 

nie można zapomnieć o narzędziu do wybijania bolców z za-

wiasów typu FAST (fot. 2). Odpowiednio wygięty pręt, wysoki 

stopień utwardzenia materiału umożliwiają usunięcie bolców 

niemal w każdej sytuacji. Projekt, choć na pierwszy rzut oka 

wydaje się prosty, został tak zaadaptowany, aby podczas ude-

rzenia młotkiem działać bezpośrednio na bolec. Innym proble-

mem związanym z pracą przy drzwiach jest z pewnością usu-

wanie tulei zawiasu. Z pomocą przychodzi kolejny wybijak (fot. 

3). Specjalna konstrukcja wykonana z wysoce utwardzonych 

stopów stali, umożliwia łatwe dojście w pożądane miejsce nie-

zależnie od sytuacji oraz marki samochodu.

Odkładanie uchwytu na spawarce, ciągłe odwieszanie na butli 

czy kładzenie na posadzce nie tylko zabiera czas pracy, ale 

zwiększa ryzyko uszkodzenia uchwytu i zmniejsza płynność 

pracy. Dlatego niedawno do obiegu trafił bardzo ciekawy, 

amerykański produkt skierowany głównie do blacharzy samo-

chodowych, a w szczególności do spawaczy karoserii – wieszak 

na uchwyt spawalniczy. Dzięki niemu (fot. 4) bardzo szybko 

i łatwo przygotujesz sobie miejsce, w którym będziesz go 

Narzędzia do zadań specjalnych cz. 1

fot. 1

fot. 1a

fot. 2

fot. 3
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odkładał: bezpośrednio na karoserii naprawianego pojazdu 

lub przy obszarze, w którym pracujesz. Montaż ułatwiają dwa 

ruchome magnesy. Wieszak przystosowany jest do większości 

uchwytów typu MIG, TIG oraz uchwytów urządzeń do cięcia, 

takich jak przecinarka plazmowa. Producent nie zapomniał 

oczywiście o przystosowaniu narzędzia do użytkowania go 

zarówno przez osoby prawo, jak i leworęczne.

Kolejnym fantastycznym pomysłem, który swój początek, jak 

się domyślam, znalazł w wyniku licznych prób w warsztacie 

jest wózek pod uszkodzone koło (fot. 5).  Zastosowanie wózka 

pozwala na łatwe przemieszczanie uszkodzonego samochodu 

i bezpieczne załadowanie go na lawetę. Wózek sprawdza się 

np. przy: 

- uszkodzonym przegubie,

- urwanym kole,

- zablokowanym kole lub hamulcach.

Podstawa wózka wykonana jest z utwardzanego stopu alumi-

nium i dwóch rolek toczonych z polipropylenu. Taka konstruk-

cja zapewnia bezproblemowe i bezpieczne transportowanie 

pojazdów o masie całkowitej (uwaga!) do 5 ton. Do zestawu 

producent załącza specjalne łańcuchy, które po zamocowaniu 

w odpowiednich otworach rozlokowanych na powierzchni 

wózka pozwalają na zabezpieczenie i montaż do uszkodzone-

go pojazdu.

Równie ciekawym i innowacyjnym urządzeniem jest zestaw 

HERKULES Remover (fot. 6), który często jest jedynym ratun-

kiem dla wulkanizatorów. Niemal każdy właściciel samochodu 

przy zakupie aluminiowych felg kupuje śrubę zabezpieczającą 

przed kradzieżą tzw. złodziejkę. W branży mnoży się od przy-

padków, w których użytkownik po pewnym czasie, najczęściej 

krótkim, gubi specjalną nasadkę dołączoną do zestawu śrub 

zabezpieczających. Nic dziwnego, najczęściej otrzymują tylko 

jedną sztukę unikalnego klucza. Co zrobić kiedy trafi do nas 

klient, który chce zmienić oponę, koła, klocki czy tarcze? Jest 

kilka wysoce karkołomnych sposobów, łącznie ze spawaniem 

do śruby prętów czy innych wymyślnych rozwiązań. Na szczę-

ście z pomocą przychodzi nam wspominany Remover. Kilka 

końcówek, klucz udarowy, młotek i trochę siły wystarczą, żeby 

za jego pomocą odkręcić złodziejkę każdego typu. Do zestawu 

dołączone są komplety końcówek dwóch typów. Dobiera się je 

w  zależności od rodzaju śruby napotkanej w feldze. Pomoże w 

tym załączony do zestawu punktak i instrukcja z poglądowymi 

rysunkami śrub poszczególnych typów. Prawidłowe dobranie 

zależy głównie od twardości śruby. Jeśli użytkownik natknie się 

na twardy materiał, w większości przypadków do odkręcenia 

potrzebna będzie końcówka samoformująca, która dopasuje 

się do gniazda po uderzeniu 1,5 kg młotem. 

W przypadku miękkich materiałów stosuje się specjalne na-

rzynki. Po odpowiednim dopasowaniu końcówki, montuje 

się młot udarowy będący w zestawie i w sposób pokazany na 

zdjęciu okręca się śrubę (fot. 7). Konstruktor zadbał również o 

bezpieczeństwo pracy przygotowując krążek z gąbki, która ma 

uchronić ciało użytkownika przed obrażeniami spowodowany-

mi uderzeniem młota.

koniec cz. 1

Bogusław Raatz
boguslawraatz@herkules-sc.pl

www.raatz.pl

fot. 4

fot. 5

fot. 6

fot. 7
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Właściciele spółki to Marek Lawrenz i jego 

wuj Leszek Andrzejak. Żona pana Marka, 

Rosjanka z pochodzenia, Swietłana, trzy-

ma pieczę nad biurem. – Teoretycznie 

zaczęliśmy nasz biznes niedawno, ale z 

branżą chemiczną jestem związany od 

lat 90-tych. W końcu przyszła pora, by 

zacząć pracować na własny rachunek 

– słyszymy od pana Marka. 

Na stronie internetowej firmy (www.far-

lak.eu) czytamy, że FARLAK „zajmuje się 

głównie produkcją i sprzedażą lakierów 

samochodowych, past pigmentowych, 

metalicznych i niemetalicznych oraz 

proszków perłowych niezbędnych w 

produkcji lakierów samochodowych, 

lakierów przemysłowych oraz całą gamą 

dodatków takich jak: szpachle, podkłady, 

rozcieńczalniki, papiery ścierne itp.” – Po-

czątkowo mieliśmy zajmować się tylko 

importem i sprzedażą – mówi pan Marek. 

– Staliśmy się importerem produktów 

niemieckiej firmy WICKENS. Współpraca 

układała się nieźle. Walczyliśmy o każ-

dego klienta, pracowicie zdobywaliśmy 

zaufanie i co za tym idzie swoje miejsce 

na rynku. Trwało to dobre trzy lata. Ale 

skoki euro zrobiły swoje. Zresztą szybko 

zorientowaliśmy się, że skupianie się 

na sprzedaży produktów tylko jednej 

firmy, to nie do końca trafiony pomysł, 

bo klient lubi różnorodność. Chce mieć 

bogatą ofertę, możliwość wyboru. W 

międzyczasie rozpoczęliśmy współpracę 

z firmą Troton z Ząbrowa. Utwierdzili-

śmy się w przekonaniu, że produkty firm 

krajowych mają jakość porównywalną z 

tymi ściąganymi z Zachodu. Teraz więk-

szość sprzedawanej przez nas chemii 

lakierniczej to produkty polskie. Sprze-

dają się nie tylko te  najtańsze. Klienci są 

coraz bardziej wymagający. Są w stanie 

więcej zapłacić, jeśli w zamian otrzymają 

bardzo dobrą jakość. 

FARLAK od początku zajmuje się rów-

nież produkcją. – Mamy w ramach firmy 

mały zakład – słyszymy. – Mieszamy na 

miejscu głównie lakiery akrylowe, bazo-

we, poliuretanowe itp. 

Zdobywanie klientów było ciężką, mozol-

ną pracą. – Najpierw trzeba było do ludzi 

dotrzeć, najczęściej osobiście – wspomi-

na Marek Lawrenz. – Ale to normalne. 

Zaufania łatwo się nie zdobywa. 

Klientami spółki są przede wszystkim 

właściciele warsztatów samochodo-

wych, producenci naczep samochodo-

wych, konstrukcji stalowych, hal itd. 

– Dostarczaliśmy np. farby do Huty 

Katowice – mówi Marek Lawrenz. Klienci 

Zaczęli w 2005 r., krok po kroku zdobywając rynek, udowadniając, że nie są nowicjuszami w branży i można im zaufać. 
Dziś spółka FARLAK z Komornik pod Poznaniem zatrudnia 4 pracowników. – Może to nie dużo, ale mamy wiedzę i na-
prawdę duże doświadczenie – mówi Marek Lawrenz. 

FARLAK, czyli rodzinny biznes w Komornikach

Klient musi mieć z czego wybierać

Marek Lawrenz, współwłaściciel firmy Farlak 
z Komornik pod Poznaniem
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potrafią zaskakiwać: - Ostatnio mamy 

więcej klientów przemysłowych, ale 

trafiają do nas również osoby, które np. 

malują szkło artystyczne, przygotowują 

elementy wyposażenia mieszkań, blaty, 

stoły itd. Musimy więc być elastyczni, 

ale z tym nie mamy problemu, bo wszy-

scy mamy duże doświadczenie. Ja sam 

jestem związany z tą branżą od począt-

ku lat 90-tych. 

Jak FARLAK radzi sobie z kryzysem? 

Współwłaściciel firmy chwilę się zasta-

nawia:  – Przede wszystkim staramy się 

nie narzekać. 

Zaraz dodaje: - Są lepsze i gorsze okresy.  

Na pewno w branży napraw samocho-

dowych jest mniej pracy, bo Polacy nie 

sprowadzają już tylu uszkodzonych 

samochodów, które po przekroczeniu 

granicy trafiają wprost do warsztatu.  

Swoją drogą dobrze pamiętam czasy, 

gdy w ciągu miesiąca sprzedawało się 

tira szpachli. Ale to już odległa historia.  

Teraz napraw lakierniczych jest stosun-

kowo mało, za to przybywa zamówień 

związanych z przemysłem. 

Jakie są firmowe plany na przyszłość? 

Marek Lawrenz śmieje się, że pewnie nas 

zaskoczy, bo: - Cały czas poszerzamy 

działalność, ale nie mamy ciśnienia na 

rozbudowę firmy do astronomicznych 

rozmiarów. 

Dlaczego? – Ponieważ wiąże się to z pracą 

wypełniającą niemal całą dobę, a  prze-

cież nie do końca o to chodzi. Każdy ma 

swoje życie rodzinne, jakieś pasje, hobby. 

Nasz rozmówca zdradza na co sam 

poświęca wolne chwile: - Przyznaję, że 

mam dużą słabość do motocykli – śmie-

je się pan Marek. – Dokładniej do mo-

tocykli sportowych, ścigaczy. Mam kilka, 

głównie Kawasaki. 

Motocyklową pasję zaczyna powoli dzie-

lić  z 13 – letnim synem Piotrem. – Żona 

występuje póki co tylko w roli pasażera. 

Oczywiście niepokoi się gdy wyjeżdżam, 

to normalne, ale zna mnie, wie, że nie 

szarżuję. Zresztą zdarza się nam razem 

podróżować motocyklem. Żałuję jed-

nak, że nie mam czasu na zloty, czy inne 

towarzyskie spotkania ludzi o słabości 

podobnej do mojej – słyszymy. 

Na pytanie, czego moglibyśmy mu ży-

czyć, odpowiada:  – Potrafię się cieszyć 

tym co mam. Wystarczy mi więc życzyć, 

by nie było gorzej. 

Rozmawiała: Iwona Kalinowska

Biuro to królestwo Swietłany Lawrenz
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TECZKA LAKIERNIKA
Plus CD Teczka Niezbędnik Autoserwisu / Lakierni, 
Oficyna Wydawnicza Troton 2009, zestaw niezbędnych 
dokumentów potrzebnych w przypadku kontroli przez 
WIOŚ, PIP i Państwowej Straży Pożarnej.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

Zamówienia
Troton Sp. z o.o. Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno

tel./fax +48 94 35 126 22
lakiernik@lakiernik.com.pl, www.lakiernik.com.pl 

R  E  K  L  A  M  A

Firma NOVOL wypuściła na 
rynek nowy bezbarwny la-
kier akrylowy o zwiększonej 
odporności na zarysowania 
(SR Scratch Resistant) cha-
rakteryzujący się bardzo 
krótkim czasem wysychania. 
Twardość użytkową osiąga 
już po 20 minutach w 60oC co 
świadczy o tym, że doskonale 

nadaje się do szybkich napraw. 
NOVAKRYL 540  współpracuje 
z większością lakierów bazo-
wych dostępnych na rynku, 
można go stosować na bazy 
wodne. Ze względu na swoje 
właściwości jest odporny na 
UV i warunki atmosferyczne.  
Więcej informacji na www.no-
vol.pl.

ULTRA SZYBKI, BEZBARWNY 
LAKIER AKRYLOWY
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Firma MoTip Dupli Group od lat szuka sku-
tecznych rozwiązań na nietypowe problemy. 
Tym razem pod lupę wzięliśmy uporczywą 
rdzę i walkę z nią. Z dumą możemy zapre-
zentować nową gamę lakierów DUPLI-COLOR 
Alkyton.

WALKA Z RDZĄ MOŻE BYĆ SKUTECZNA
Niesamowita elastyczność powłoki, wy-

sokie stężenie pigmentu, gwarancja sku-

teczności do 10 lat*, a także odporność 

na uderzenia to tylko kilka najważniejszych 

cech charakterystycznych dla produktów 

Alkyton, stworzonych specjalnie do walki z 

męczącą i uprzykrzającą nasze życie rdzą. 

Produkty dostępne są w kilku pojemno-

ściach: sprayu 400ml, a także puszkach 

250ml, 750 ml i 2,5litra do stosowania 

pod pędzel. Na szczególną uwagę zasłu-

guje szeroka gama kolorystyczna: od stan-

dardowych kolorów RAL (w wersji połysk, 

półmat i mat) aż po specjalistyczne farby 

w wersji młotkowej, żaroodpornej (odpor-

ne na temp. aż do 750°C) i jako żeliwo. Na 

uwagę zasługuje również fakt, iż farba Al-

kyton to 4 produkty w 1: podkład, ochrona 

przed rdzą, kolor oraz warstwa ochronna. 

To wszystko sprawia, że pomalowana 

powierzchnia ma zapewnioną ochronę na 

długie lata, a w dobie kryzysu jest to gwa-

rancją dużej oszczędności i lepszej kontroli 

naszych wydatków. Podsumujmy: za jeden 

zakupiony produkt otrzymujemy aż cztery 

– można to spokojnie uznać za argument, 

którego zaleta nie wymaga większego tłu-

maczenia. Zaletą produktów Alkyton jest 

to, że można je stosować bezpośrednio 

na rdzę, jednakże mając na uwadze bardzo 

szeroki zakres powierzchni, na które pro-

dukt może być stosowany stworzyliśmy 

dodatkowo 3 lakiery podkładowe: Primer 

+, Penetrator i Galvinol, każdy przeznaczo-

ny do innej powierzchni

INFORMACYJNE WSPARCIE SPRZEDAŻY 
„Kto chciałby kupować kota w worku?“ Od-

nosi się to niemal do każdego produktu na 

rynku, chyba że jest on tak rozpoznawalny, 

że sama nazwa handlowa lub marka wystar-

czy użytkownikowi, by widzieć czego się 

może spodziewać po produkcie. Jednakże, 

normalnie ma zastosowanie następujący 

zasada: każdy klient chce dokładnie widzieć 

co kupuje. Wzięliśmy to pod uwagę i stwo-

rzyliśmy specjalną ulotkę informacyjną z 

pełną gamą kolorystyczną oraz głównymi 

informacjami na temat stosowania produk-

tów. Ponadto, w każdym dobrym sklepie, 

umieściliśmy specjalną blaszkę metalową 

po to, by konsument sam mógł sprawdzić, 

jak bardzo elastyczna jest powierzchnia po 

uprzednim naniesieniu na nią farby Alkyton. 

ŻAROODPORNOŚĆ
Pojęcie gorąca jest względne. Ulubiona 

pizza we włoskiej restauracji za rogiem 

pieczona jest piecu rozgrzanym co naj-

mniej do 400°C. Jeśli używa się zapalniczki 

z butanem, wytwarza się temperatura 

rzędu 1925°C, a to jest z pewnością bardzo 

gorące.  Z drugiej strony, wnętrze słońca 

jest niewiarygodnie gorące, astrofizycy 

obliczyli, że panuje tam temperatura około 

15 milionów stopni. Jeśli jednak mówimy o 

nas, użytkownikach, jesteśmy zaintereso-

wani znalezieniem odpowiedzi na bardziej 

oczywiste pytania, na przykład: „Jak bardzo 

gorący jest mój grill i czy mogę trwale usu-

nąć te głupie rysy na obudowie za pomocą 

farby emaliowej?” Odpowiedź jest prosta: 

„Tak!”. W tym celu stworzyliśmy farbę Al-

kyton żaroodporną - specjalnie do użytku 

w kuchenkach, grillach, podgrzewaczach 

oraz rurach wydechowych, jej największą 

zaletą jest odporność na temp. do 750°C.  

Farba ta dostępna jest w dwóch najpopu-

larniejszych na rynku kolorach: srebrnym 

i czarnym, które są wciąż typowymi ko-

lorami grilli, rur grzewczych itp. Podczas 

użytkowania, należy zwrócić uwagę, by 

świeża warstwa farby została odpowiednio 

wygrzana w temp. 150°C, spowoduje to 

odpowiednie utwardzenie powłoki, co da 

jej odporność na temperaturę do 750°C (w 

stanie termicznie suchym). 

FARBA DO MALOWANIA PĘDZLEM 
W POJEMNIKACH O RÓŻNEJ OBJĘTOŚCI

Puszka 250ml przeznaczona jest do małych 

zadrapań i niewielkich uszkodzeń, podczas 

gdy puszka 750ml dedykowana jest do 

stosowania na rury grzewcze i elementy 

grzejne, a także na większe powierzchnie. 

W ten sposób te dwa uzupełniające się 

produkty z serii Alkyton spełniają wymaga-

nia najbardziej wymagających klientów. W 

ofercie dostępne są również na specjalne 

zamówienie pojemności 2,5 oraz 5l, a także 

spray 400ml.

*Przy nanoszeniu zgodnie z zaleceniami 

producenta
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Wprowadzenie technologii lutospawania blach karoseryjnych 

wymuszone zostało poprzez zastosowanie w konstrukcjach 

pojazdów stali o wysokiej wytrzymałości (stali AHSS), takich 

jak stopy borowe oraz stale hartowane. Zaawansowane stale 

ultra wytrzymałe uzyskują swoje zalety podczas właściwej ob-

róbki cieplnej, jednakże tracą je m.in. podczas  ich przegrzania 

w trakcie tradycyjnego spawania MAG drutami stalowymi w 

osłonie gazu aktywnego (np.CO
2
). 

Rys. 1. Według najnowszych danych nowoczesne karoserie 

produkowane są w 80% ze stali wysokogatunkowych (GYS).

Rozwój urządzeń spawalniczych spowodował, że lutospawanie 

z technologii uważanej powszechnie jako przydatnej przy ko-

smetyce (np. wypełnianie ubytków), awansowała do rangi sub-

stytutu spawania drutem stalowym MAG. Wielu producentów 

samochodów zdążyło już nawet przygotować gotowe proce-

dury naprawcze wybranych obszarów karoserii, w oparciu o lu-

tospawanie (m.in. BMW, Jaguar, Mercedes-Benz). Przykładem 

może być wymóg lutowania rynien dachowych (zastępowanie 

oryginalnych spawów laserowych) oraz spoin szczelinowych 

wokół otworów drzwiowych.

Fot. 1. Przykład połączenia elementów konstrukcyjnych, za 

pomocą lutospawania (GYS).

Uwarunkowania technologiczne

 Lutospawanie to połączenie dwóch różnych technologii:

- lutowania, w którym następuje stopienie wyłącznie lutu, 

bez ingerencji w materiał macierzysty, 

- spawania (stapiania) w łuku elektrycznym drutu spawalni-

czego w osłonie nieaktywnych gazów ochronnych  (spawa-

nie MIG).

 Najpopularniejszym spoiwem w naprawach powypadko-

wych pojazdów są druty spawalnicze na bazie miedzi:

- drut CuSi3 (połączenie miedzi z krzemem),

- drut CuAl8 (połączenie miedzi z glinem do blach aluminio-

wanych np. pojazdy koncernu PSA).

 Dla zapewnienia niskiej temperatury topnienia „lutowia-

drutu spawalniczego” urządzenie spawające musi posiadać 

minimalny prąd spawania na stałym poziomie 15(A) ampe-

rów.

 Najczęstszym gazem osłonowym stosowanym podczas 

lutospawania karoserii samochodowych jest 100% argon 

(Ar) podawany w ilościach 25-30 m3/h.

 Dla sprawniejszego podawania drutu do uchwytu zaleca się 

wykorzystywać urządzenia wyposażone w cztero-rolkowe 

prowadzenia drutu. Takie rozwiązanie zapewnia dużo więk-

szą precyzję w stosunku do podajników dwu-rolkowych. 

 Ważnym elementem wyposażenia lutospawarki jest sys-

tem synergicznej optymalizacji parametrów spawania. 

Dzięki SYNERGII urządzenie automatycznie dostosuje 

napięcie łuku elektrycznego, na podstawie trzech parame-

trów: rodzaju i grubości drutu spawalniczego oraz prądu 

wstępnego. 

Wymagania stawiane lutospawaniu (MIG) 

Fot. 2. Lutospawarka 

T3GYS AUTO, 

czyli nowoczesny 

synergiczny „kombajn 

spawalniczy”(GYS).
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Zalety lutospawania

Niewątpliwie największą zaletą lutospawania jest niska tempe-

ratura lutu podczas łączenia elementów. Przyjmuje się, że za-

kres temperatur topnienia dla drutów CuSi
3
 oraz CuAl

8
 zawiera 

się w wartości pomiędzy 920-1020°C. Taka temperatura nie 

wpływa ujemnie na właściwości blach wysokotłocznych oraz 

pozwala utrzymać lepsze właściwości antykorozyjne w obsza-

rze spoiny, poprzez zminimalizowanie utraty warstwy ocynku. 

W przypadku powstania niewielkich ubytków w powłoce 

cynkowej, co ma miejsce w przypadku lutospawania, ochrona 

katodowa cynku nadal zabezpiecza stal przed korozją. 

Wykonane badania udowodniły, że nawet najlepsze środki an-

tykorozyjne użyte na zabezpieczenie spawów i ich obszarów 

sąsiadujących, takie jak np. popularny cynk w sprayu nigdy nie 

będą tak dobrą ochroną antykorozyjną, jak oryginalne zabez-

pieczenia cynkowe, uzyskane w procesie produkcyjnym.

Wprowadzenie lutospawania MIG ma na celu przede wszystkim 

zachowanie najważniejszych właściwości fizykomechanicznych 

stali, w tym odporności stali na rozciąganie (elastyczność spo-

iny). Ponadto dużo niższy bilans cieplny wydatnie zmniejsza 

naprężenia i skurcze spawalnicze, szczególnie uciążliwe przy 

spawaniu cienkościennych elementów poszycia. Niższe ryzyko 

deformacji kształtu skutkuje również wyeliminowaniem etapu 

prostowania spawanych elementów. Niska twardość lutu ma 

również znaczny wpływ na koszt obróbki mechanicznej spoiny 

po lutospawaniu. Do obróbki spoiny można w tym przypadku 

użyć materiałów ściernych o wyższej granulacji, co pozytyw-

nie odbija się również na grubość blachy wokół spawanego 

obszaru. 

Lutospawanie niesie ze sobą również plus w postaci całkowite-

go lub częściowego wyeliminowania odprysków powstających 

podczas spawania. Duża szczelność oraz mała porowatość 

spoiny są dodatkowymi atutami przemawiającymi za zasad-

nością stosowania tej 

technologii w napra-

wach powypadkowych 

nowoczesnych karoserii 

samochodowych.

Fot. 3. Prawidłowe połą-

czenia lutowane wyka-

zują szczelność na całej 

długości spoiny (GYS).

Utrzymanie takich warunków spawania jest niemożliwe w 

przypadku spawania MAG (drutem stalowym przy pełnym 

przetopie drutu spawalniczego z materiałem spawanym), 

gdzie temperatura spawania utrzymuje się na poziomie 

ok.1500°C. Przypomnę tylko, że cynk zaczyna odparowywać 

już w temperaturze 907°C. 

Dużo niższa energia liniowa wydatnie zmniejsza naprężenia i 

skurcze spawalnicze, co jest natychmiast widoczne przy re-

alizowaniu przestrzennych połączeń elementów cienkościen-

nych. Te zalety pozwalają na prowadzenie napraw poszycia 

metodą „od czoła” , bez niebezpieczeństwa osłabienia połą-

czenia po usunięciu zewnętrznej warstwy lutowia. Warstwa lu-

towia powstająca od wewnątrz spoiny pozwala na zachowanie 

odpowiedniej mocy połączenia i przy prawidłowym wykonaniu 

połączenia nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń antykoro-

zyjnych.

Rys. 2. Dzięki lutospawaniu spawy wykonywane „od czoła” są 

od strony wewnętrznej szczelne i zabezpieczone przed koro-

zją  1-strona zewnętrzna, 2-strona wewnętrzna(ŁW).

Należy zwrócić uwagę, że przy spawaniu blach ocynkowanych 

następuje bardzo duża emisja szkodliwych dla zdrowia oparów 

cynku. Ten niekorzystny czynnik został wyeliminowany przy 

zastosowaniu niniejszej technologii. Mniejszy prąd spawania 

oraz użyty argon jako gaz osłonowy to również mniejszy łuk 

elektryczny (niekorzystny dla oczu spawającego). Dowodem na 

to jest potrzeba zastosowania masek spawalniczych o wysokiej 

przepuszczalności świetlnej (regulowanych w zakresie 9-13), 

bardzo dużej czułości i niskim stopniu opóźnienia.

Wady lutospawania

Podstawową wadą lutospawania jest potrzeba zakupienia no-

wej spawarki, przystosowanej do lutospawania. Posiadane w 

warsztatach urządzenia do spawania MIG/MAG posiadają zbyt 

wysoki prąd minimalny spawania na poziomie 30-40 amperów. 

Przy takich parametrach zastosowanie drutów oraz gazu do 

lutospawania nie przeniesie pożądanych efektów z racji zbyt 

wysokiej temperatury dostarczanej podczas pracy. Nie można 

również przemilczeć kosztów związanych z zakupem droż-

szych (od drutów stalowych) drutów spawalniczych (CuSi
3
, 

CuAl
8
) oraz droższego gazu osłonowego w postaci argonu. 

Powyższe koszta są jednak minimalizowane poprzez: 

 krótszy czas wykonania naprawy, 
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 zmniejszenie kosztów poniesionych na narzędzia do obróbki 

spoin i zabezpieczenia antykorozyjne,

 mniejsze zużycie drutu spawalniczego,

 niższe zużycie energii elektrycznej. 

„Puls”

Funkcją, która ułatwia przeprowadzanie napraw bardzo cien-

kich blach przy użyciu lutospawarki jest „puls” - czyli impulso-

we podawanie prądu w określonym zakresie, z określoną czę-

stotliwością. Naprzemienne następowanie po sobie niższego 

oraz wyższego natężenia prądu ma za zadanie uformowanie 

kropli, która ma jak najgłębiej wniknąć w głąb spoiny, bez fuzji 

z materiałem rodzimym. Zaletą takiego zdawkowania lutu jest 

wysoka precyzja nakładania oraz bardzo dobry wygląd spoiny 

zaraz po zakończeniu pracy. Prezentowane urządzenie NEO-

PULSE potrafi ponadto utrzymywać kształt łuku elektryczne-

go niezależnie od zmian odległości uchwytu spawalniczego od 

materiału. 

Fot. 4. Nowoczesna lutospawarka NEOPULSE  wyposażona w 

technologię „pulsu” (GYS).

Bogusław Raatz
boguslawraatz@herkules-sc.pl

www.raatz.pl

Rys. 3. Spawarka NEOPULSE automatycznie utrzymuje 

kształt łuku elektrycznego, niezależnie od zmian odległości 

uchwytu spawalniczego od spawanego elementu (GYS).

LAKIER-SERWIS
HURTOWNIA FARB I LAKIERÓW
UL. BUKOWSKA 18

62-081 WYSOGOTOWO

Tel. 797 – 589 – 464

Tel.. 504 – 587 - 090

Tel./fax. 0 61- 639 32 93

e-mail: biuro@lakierserwis.pl

Sklep internetowy:

www.lakierserwis.pl

OFERUJEMY NOWOCZESNĄ LINIĘ LAKIERÓW PRZEMYSŁOWYCH I DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH:
ZESTAW:  27 KOMPONENTÓW

  12 ŻYWIC

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LAKIERÓW AKRYLOWYCH, POLIURETANOWYCH, ALKIDOWYCH, EPOKSYDOWYCH, STRUKTURALNYCH.
PROPONUJEMY BARDZO DOBRE WARUNKI WSPÓŁPRACY. MOŻLIWOŚĆ DYSTRYBUCJI.
ZAPEWNIAMY URZĄDZENIA MIESZALNICZE, OPROGRAMOWANIE, DOKUMENTACJĘ KOLORYSTYCZNĄ, DORADZTWO.

ZAPRASZAMY 
DO WSPÓŁPRACY!!!
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Sukces firmy jest efektem innowacyjności 
i wysokiej jakości materiałów lakierni-
czych, charakteryzujących się wysoką 
odpornością, trwałością, łatwą aplikacją, 
a także względami ochrony środowiska 
naturalnego.

OFERTA SHERWIN-WILLIAMS
Rozwiązania dla lakierowania renowa-
cyjnego
• AWX™ Wodorozcieńczalny lakier 
  bazowy
Rozwiązania dla pojazdów użytkowych
i drobnego przemysłu
• ATX® Rozcieńczalnikowy lakier bazowy
• Syncron® System lakierów 
  nawierzchniowych

AWX™ - ZGODNOŚĆ BEZ KOMPLIKACJI™
Sherwin-Williams wprowadził na rynek 
swoje premiowe rozwiązanie – system la-
kierów bazowych AWX™, który przy użyciu 
grupy produktów towarzyszących ATech™ 
tworzy niezrównany system do napraw 
renowacyjnych. Dzięki systemowi zastrze-
żonych żywic, pomimo że zachowują się 
jak w systemie rozcieńczalnikowym, sys-
tem AWX™ dokładnie odpowiada przepi-
som Dyrektywy Unii Europejskiej o emisji 
VOC. System AWX™ oferuje pełną gamę 
produktów towarzyszących od podkładów 
do lakierów bezbarwnych o doskonałych 
walorach aplikacji, elastycznych w użytko-
waniu dzięki zastosowaniu innowacyjnej 
technologii Ure-Flex™. System AWX™ 
został zaaprobowany przez największych 
producentów samochodów (General Mo-
tors, Toyota, Volvo, itp.). W skład systemu 
wchodzi mieszalnik wraz z 67 pigmentami, 
wagą elektroniczną i dokumentacją kolo-
rystyczną Prospector, która zawiera ponad 
7000 próbników pogrupowanych według 
kolorów (chromatycznie).

ATX®

Dzięki zredukowanej liczbie kolorów ba-
zowych i najlepszej relacji ceny do jakości 

ten rozcieńczalnikowy system HS pozwa-
la na tworzenie tysięcy odcieni. Łącząc 
trzy różne rodzaje wykończeń w jednym 
systemie, gwarantuje również bardzo wy-
soki poziom produktywności i rentowności 
poprzez zredukowanie czasu naprawy. 
Proporcje mieszania bazy to 1:0,7, w tym 
nawet 60% to żywica. W skład systemu 
wchodzi mieszalnik wraz z 57 pigmenta-
mi, wagą elektroniczną i dokumentacją 
kolorystyczną, która zawiera ponad 7000 
próbników pogrupowanych według marek 
samochodów.

SYNCRON®

Ten wielozadaniowy system lakierów 
przemysłowych bazuje na ostatnich 
osiągnięciach w badaniach nad żywi-
cami i przeznaczony jest do spełnienia 
wszystkich potrzeb klientów. Łatwy i eko-
nomiczny w użyciu – jest najszybszym i 
najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
gdyż oferuje doskonałe produkty o wy-
sokiej jakości. W skład systemu wchodzi 
mieszalnik wraz z 14 pigmentami i 13 
binderami, wagą elektroniczną i doku-
mentacją kolorystyczną, która zawiera 
ponad 1400 próbników. Dla klientów zain-
teresowanych przedstawionymi powyżej 
systemami istnieje możliwość zawarcia 
kontraktu handlowego, dzięki któremu 
otrzymacie Państwo kompletny system 
mieszalniczy, zawierający mieszalnik, do-
kumentację kolorystyczną oraz kompletny 
wsad pigmentów. Dodatkowo Inter Cars 
SA gwarantuje opiekę techniczną i szko-
lenia w centrum szkoleniowym. Kontrakt 
podpisywany jest na pięć lat.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na
IC.Diagnostyka@intercars.eu

HP PROCESS™
Jest opatentowanym procesem lakie-
rowania pojazdów, który otrzymał wiele 
certyfikatów od producentów pojazdów 
OEM. 

HP Process™ stosuje podkłady najwyż-
szej jakości, bazy oraz uretanowy lakier 
bezbarwny HPC15, tworzący powłokę, 
którą można polerować w ciągu mniej niż 
1 godziny. Jest to jedno z najszybszych 
rozwiązań w przemyśle samochodowym. 
Dzieki temu procesowi udało się osiągnąć 
zaskakujące wyniki bez użycia drogiego 
wyposażenia UV, pieców konwekcyjnych 
oraz paliw kopalnych.

Rezultatem jest praktyczność, szybkość 
i prostota użycia, która jest cechą pro-
duktów przeszłości, połączona z trwałą 
i bezkompromisową jakością produktów 
przyszłości. HP Process™ chroni nie tylko 
środowisko, zmniejszając zużycie paliw, 
ale wpływa również na wynik finansowy 
warsztatu, umożliwiając lakierowanie 
większej liczby pojazdów. W związku z 
tym, że lakier bezbarwny HPC15 schnie 
w temperaturze otoczenia, osiągając czas 
schnięcia równy 15-20 minutom, wzrost 
lub spadek temperatury nie ma w tym 
przypadku znaczenia, nie jest konieczne 
również suszenie przy pomocy promieni 
UV – proces naprawy wymaga jedynie 
podstawowego wyposażenia.

INTER CARS SA JEST WYŁĄCZNYM DYSTRYBUTOREM
PRODUKTÓW SHERWIN-WILLIAMS W POLSCE.

Pełna oferta Sherwin-Williams 
dostępna jest na stronie 

www.warsztat.intercars.com.pl 
oraz w dodatku Wyposażenie Warsztatów 

w dziale Materiały i urządzenia 
blacharsko-lakiernicze.

Jeśli macie Państwo pytania prosimy o 
kontakt: Marcin Giersz, tel.: 22 714 10 40
Marcin.Giersz@intercars.eu

Produkty Sherwin-Williams wyróżnia innowacyjność i wysoka jakość.
W ofercie znajdują się lakiery bazowe, lakiery bezbarwne, szpachle oraz podkłady. Wieloletnie, doświadczenie potwier-
dza koncentrację firmy na jakości i doskonałości zarówno w procesie kreacji nowych produktów, jak i ich produkcji.

kolory sukcesu

www.sherwineu.com

Wszystkie
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Jarosław Cybulski z Kołobrzegu, zadebiutował w 2009 roku. Wtedy 
w Super Drift Cup na lotnisku w Zegrzu Pomorskim zajął drugie 
miejsce. Dwa lata później sięgnął po Driftingowy Puchar Bałtyku. 
Czuje, że jest gotów mierzyć się z najlepszymi w kraju. By stanąć do 
rywalizacji brakuje mu tylko jednego: sponsora. 

Ma 35 lat, piękną żonę i dwóch synów: 10 – letniego Szymka i 14 

– letniego Huberta. Prowadzi własny warsztat mechaniki pojaz-

dowej i trudno mu sobie wyobrazić inne zajęcie. – Samochody są 

moją pasją odkąd pamiętam, od małego szkraba. 

Kontrolowanego poślizgu zdarzało mu się próbować, jak wielu 

innym, zwykle młodym  kierowcom, na byłym lotnisku w Bagi-

czu pod Kołobrzegiem. Jednak dopiero sześć lat temu, trochę 

przypadkowo, znalazł się na zawodach driftingowych na torze w 

Bydgoszczy. – Jako widz – zaznacza. - Wtedy jeszcze mało kto 

wiedział czym w ogóle jest drifting, o co w nim chodzi – mówi. 

- Na kolejnych zawodach udało mi się wjechać na tor prywatnym 

Oplem Omegą 3000. Popróbowałem wejścia w zakręt w poślizgu, 

jazdy wokół przeszkody. Okazało się, że jakoś mi to wychodzi, ale 

stukonne auto miało za mało mocy. Sprawiłem więc sobie BMW 

E30 318 is. Potem kolejną „beemkę”, też E30, ale model 325 o 

mocy 171 KM. Trzecią, na której teraz jeżdżę kupiłem od kolegi 

już w wersji przygotowanej do udziału w Mistrzostwach Polski. 

Zawieszenie ma typowo dostosowane do driftu, oczywiście ręcz-

ny hamulec hydrauliczny blokujący tylne koła, fotele kubełkowe, 

sportową kierownicę z obsadzeniem i klatkę  bezpieczeństwa. 

Moc 321 KM. Silnik od BMW E36, 3,2 litra M3. 

To właśnie tym ostatnim samochodem zajął drugie miejsce na 

zawodach w Zegrzu Pomorskim. – Co ciekawe wystartowałem 

wtedy dokładnie tydzień po dokonaniu transakcji – śmieje się 

na to wspomienie. -  Zdobyłem licencję Stowarzyszenia Sprintu 

Samochodowego i dalej już poszło. 

Jak mówi, najlepiej czuje się w jeździe w parach: - Gdy jadę przo-

dem po prostu robię swoje i maksymalnie skupiam się na tym, 

żeby pojechać jak najlepiej. Ale prawdziwa zabawa zaczyna się 

dla mnie wtedy, gdy to ja gonię. To ten rodzaj adrenaliny, który 

w tym sporcie lubię najbardziej. 

Pytany o to, co powinno cechować dobrego driftera, zastanawia 

się chwilę: - Bo ja wiem …? Chyba po prostu trzeba mieć to 

„coś”. Na pewno nie ułańską fantazję za kółkiem, bo drifting, 

to przecież nie palenie gumy na placu za sklepem. To sport wy-

magający – co oczywiste – ducha rywalizacji, ale i opanowania, 

umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, bo na torze trze-

ba mieć głowę na karku. 

Drift - poślizg z głową na karku

Jarosław Cybulski
zdobywca  Driftingowego
Pucharu Bałtyku 2011

Samochód jeździ świetnie, gdyby tylko dodać mu mocy…
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Jarosław Cybulski zdobywał kolejne trofea, w tym ubiegłoroczny 

Driftingowy Puchar Bałtyku i … jego kariera stanęła. – Ten rok 

odpuściłem – mówi. – Nie osiągnę już więcej samochodem o 

takiej mocy. Z roku na rok poprzeczka rośnie. Auta moich ko-

legów mają już po 400, 500 i więcej KM. Gdy z nimi startuję, 

oni dodają gazu, a ja jakbym wciskał hamulec. Przykre to. Co 

dopiero mówić o samochodach z „pierwszej ligi”, startujących 

w Mistrzostwach Polski, mających nawet po 800 KM? Blokuje 

mnie bariera finansowa. Nadszedł czas gdy potrzeba sponsora. 

Szukam go wszędzie. Dotąd bezskutecznie, a nawet z pomocą 

rodziny i przyjaciół nie dam rady. Jak tłumaczy: - Wzmocnie-

nie samochodu automatycznie przekłada się na asfalt, czyli 

konieczność zdobycia lepszych opon. A pamiętajmy, że jedne 

zawody to zmiana 8 – 10 par – zaznacza. - Jeśli do tego dodać 

średnio 50 litrów paliwa, które w czasie jednych zawodów pali 

mój samochód, plus koszt transportu, czyli paliwo do busa i 

wypożyczenie lawety, lista wydatków dramatycznie rośnie. Do 

tej pory jakoś dawaliśmy radę przede wszystkim dzięki pomocy 

zaprzyjaźnionej, kołobrzeskiej firmie wulkanizacyjnej Golden 

Road. Koledzy odkładali mi na kupkę używane opony z nie do 

końca startym bieżnikiem i tak miałem z czym jechać na tor. 

Jestem im bardzo wdzięczny, ale też marzy mi się, żeby kiedyś 

móc się trzymać tych samych opon, bo teraz co zmiana to inne. 

To z kolei oznacza, że za każdym razem jeździ mi się inaczej, bo 

jedna opona może być za śliska, inna znowu za bardzo się „klei”. 

Dlatego pierwsze kółko zawsze muszę poświęcić na zapoznanie 

się z oponą. Dopiero drugie można jechać jak należy. Tyle, że  

kiedy już w tę oponę „wjadę”, pora na nową, której muszę się 

uczyć od nowa – Jarosław Cybulski rozkłada ręce z nieco bezrad-

nym uśmiechem. 

Naszej rozmowie przysłuchuje się jego żona Agnieszka. Co chwilę 

do pokoju zagląda któryś z synów. – Wspieram Jarka jak mogę, 

bo wiem co znaczy dla niego drifting – mówi pani Agnieszka. 

– Oczywiście boją się o jego bezpieczeństwo, ale też ufam jego 

umiejętnościom i rozsądkowi. Kibicuje mu gorąco cała rodzina, 

zwłaszcza jego tata. Starszy syn, Hubert jest męża najwierniej-

szym fanem. Musi być na każdych zawodach, zbiera wszystkie 

informacje jakie ukazują się w prasie. Chcielibyśmy żeby mąż 

mógł pokazać co potrafi, tym bardziej boli, że nie może tego 

zrobić z powodów finansowych. 

Jarosław Cybulski swoją pasją zaraził dwóch braci: 33 – letniego 

Krystiana i 20 – letniego Mateusza. To oni jeżdżą na jego po-

przednich driftingowych samochodach. Wchodzą też w skład 

stworzonego przez brata, pięcioosobowego, jeszcze nie do koń-

ca sformalizowanego „Drift Teamu Kołobrzeg”, wokół którego 

skupiają się rodziny i przyjaciele zawodników. 

Nasz bohater snuje plany „gonienia” najlepszych, ale nie zapomina 

o swoim mieście: – Szkoda, że odkąd dawne lotnisko w Bagiczu 

pod Kołobrzegiem stało się dla nas niedostępne, najbliższym miej-

scem treningów jest dla nas Motopark w Koszalinie – mówi Jaro-

sław Cybulski. – Chcielibyśmy też pokazać się w Kołobrzegu , bo 

to przecież sport niezwykle widowiskowy. Mieliśmy pomysł, żeby 

zagrać w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ale nie wyszło. 

Nie było gdzie jeździć. Może się w końcu uda? Może i sponsor się 

znajdzie? Oby, bo w każdej chwili jestem gotów do rywalizacji.

Iwona Kalinowska

DRIFT TEAM KOŁOBRZEG: zawodnicy, rodziny, przyjaciele.

Firmy zainteresowane współpracą z Panem Jarosławem 
Cybulskim  w zakresie marketingu sportowego prosimy o 
bezpośredni kontakt: jarekcybulski@wp.pl 

REDAKCJA
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www.herkules-sc.pl
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50-letnia Wołga, czyli GAZ-21, przyjechała 
do Szczecinka z Litwy w stanie agonalnym 
i na jej widok Cezary Białko pożałował, 
że dał się namówić na zakup. Uczucie do 
pięknego auta jednak zwyciężyło, pan 
Czarek zakasał rękawy i po roku z warsz-
tatu wyjechała Wołga jak z fabryki. 

Cezary Białko, właściciel warsztatu dla cię-

żarówek, wychował się dosłownie za pło-

tem sowieckiego garnizonu, który przez 

kilkadziesiąt lat urzędował w Szczecinku. 

Wołgi i inne wyroby radzieckiego przemy-

słu motoryzacyjnego spotykał na ulicach 

swojego miasta niemal codziennie. Dziś 

rekonstrukcja wozów ze Wschodu to jego 

pasja. – Początkowo kupiłem sobie gazika 

GAZ-69, ale zawsze marzyłem o Wołdze 

– wspomina dziś. W tamtych czasach auto 

z charakterystyczną sylwetką jelenia na 

masce było zarezerwowane dla funkcjona-

riuszy partyjnych i państwowych, ewentu-

alnie wysokich rangą oficerów służb bez-

pieczeństwa i wojska. To wtedy narodziła 

się – nomen omen – legenda czarnej wołgi 

zabierającej ludzi z ulicy. 

Okazja, aby spełnić marzenia, nada-

rzyła się panu Czarkowi niespodzianie 

rok temu. Do Polski kupić ciężarówkę 

przyjechali Litwini, w rozliczeniu chcieli 

zostawić Wołgę, rocznik 1961, którą - o 

dziwo - udało im się jakoś do Polski do-

jechać. – Kolega nie był zainteresowany, 

zadzwonił do mnie i spytał się, czy ją 

wezmę – mówi szczecinecki mechanik. 

– Zdecydowałem się od razu. I tak 

półwieczną Wołgę za 6 tysięcy złotych 

kupiłem przez telefon nie widząc jej na 

oczy. 

Spodziewał się wszystkiego, wszak sa-

mochód miał pół wieku, ale przyznaje, że 

na widok wraku ręce trochę mu opadły. 

– Jeszcze gorzej było, gdy zacząłem 

Wołgę rozkręcać – dodaje. Wraz z ko-

legą Grzegorzem Wołczukiem rozłożył 

pojazd na czynniki pierwsze. I wtedy 

pojawiła się nadzieja, że jeszcze kiedyś 

Wołga wróci na szosy. Jej atutem okazało 

się legendarne wręcz zabezpieczenie 

antykorozyjne nadwozia i ramy (a wła-

ściwie półramy). Radziecka stal nie była 

może najlepszej jakości, ale przed rdzą 

ochroniono ją po mistrzowsku. Nadwozie 

przed malowaniem najpierw czyszczono i 

trawiono, a następnie fosforowano. Po-

Zabytek z miasta Gorki 
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tem gruntowano metodą zanurzeniową 

w wannie i suszono. I operację powtarza-

no jeszcze raz. – Gorzej było z blachami, 

dwa błotniki miały już tyle szpachla, że 

nie było sensu ich ratować – Cz. Białko 

zdecydował się je wymienić. Całość robót 

blacharskich zlecił zresztą na zewnątrz. 

Konstrukcja auta została wypiaskowana, 

część progów trzeba było spawać, po-

dobnie, jak i podłogę. – Na szczęście Ro-

sjanie użyli na płycie podłogowej i dachu 

blachy o grubości… 1,1 centymetra i bez 

problemu można było wyciąć co bardziej 

skorodowane elementy i wspawać nowe 

– wyjaśnia właściciel. 

Na to poszedł podkład antykorozyjny re-

nomowanej firmy, a na koniec lakier. Żad-

ne tam metaliki. – Zwykła farba, aby jak 

najbardziej przypominał oryginał – do-

daje pan Czarek. Wołga pierwotnie była 

niebieska, teraz jest czarna, bo w takim 

kolorze jeździły auta w wersji sztabowej, 

a taką rekonstrukcję sobie pan Cezary 

zaplanował. – Od wersji eksportowej róż-

niły się czerwoną tapicerką i czarnymi, 

nie chromowanymi kołpakami – mówi i 

wyjaśnia, że wygląd „sztabówki”, których 

z taśm montażowych w Gorki zjechało 

raptem około 700, podpatrywał na zdję-

ciach z internetu. Pomocne okazały się 

także podpowiedzi znajomego Rosjanina 

z Kaliningradu, który woził kiedyś wołgą 

sowieckiego generała. – Nasza Wołga 

ma przydział samego Chruszczowa, 

który wręczył go pułkownikowi Armii 

Czerwonej za długoletnią służbę w roku 

1961 – Cz. Białko mówi, że od tej pory 

wóz pozostawał w rodzinie i dopiero on 

odkupił ją od wnuka pułkownika. 

Sporo wysiłku kosztowała rekonstrukcja 

silnika. Jednostka napędowa o pojemno-

ści niemal 2,5 litra i mocy 70 koni me-

chanicznych (jak na dwutonowe auto to 

niewiele, ale takie wówczas były osiągi) 

nadawała się jedynie na złom. Udało się 

ocalić tylko głowicę i kilka podzespołów. 

– Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że 

gniazda zaworów były jednak w dobrym 

stanie, na dodatek wykonane z tak po-

rządnego materiału, że uznaliśmy, że le-

piej ich nie ruszać – mówi właściciel. Na 

szczęście radziecka myśl techniczna spe-

cjalnie do przodu nie pognała. W latach 

90. górnozaworowy silnik już dawno 

nieprodukowanej wołgi zmodyfikowano 

dla potrzeb UAZ-a. I jego silnik posłużył 

jako „dawca” części. 

Nowe są za to skrzynia biegów i tylni 

most. Przednie zawieszenie rekonstruk-

torzy rozłożyli na czynniki pierwsze, 

wyczyścili i poskładali. – Gdy pojechałem 

na przegląd i ustawienie zbieżności 

facet był w szoku, bo 2-3-letnie auta 

dziś miewają większe luzy w układzie 

kierowniczym – mówi właściciel Wołgi. 

Odbudowę samochodu zwieńczyło za-

mówienie nowej tabliczki znamionowej 

w fabryce w Gorki (dziś Niżnyj Nowgo-

rod), gdzie powstawały wołgi. Rosjanie 

na podstawie numerów nadwozia od-

tworzyli tabliczkę. Nie brakowało też 

przy pracy zabawnych chwil. – Kupiłem 

oryginalne lusterka zewnętrzne, jed-

no po 500 zł – śmieje się pan Czarek. 
Cezary Białko (z prawej) z synem Filipem (w środku) oraz Grzegorzem Wołczukiem na tle 
odrestaurowanej Wołgi z 1961 roku. 

Kolejne etapy rekonstrukcji zabytkowej Wołgi. 
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– Przykręcam lewe, wszystko gra. Chcę 

przykręcić prawe, ale nie pasuje. Męczy-

łem się parę godzin, w końcu dzwonię 

do sprzedawcy z pretensjami, że sprze-

dał mi dwa lewe lusterka. I okazało się, 

że wołgi fabrycznie miały lusterka tylko 

od strony kierowcy… 

Pan Czarek szacuje, że tylko zakup 

części oraz zlecone prace blacharskie 

i tapicerskie kosztowały go 50 tysięcy 

złotych w gotówce. Tysięcy godzin pra-

cy swojej i przyjaciela nie liczy. – Dobrze, 

że żona przez ten rok była wyrozumiała 

– uśmiecha się dzisiaj. 

Wołga bez najmniejszych problemów 

przeszła przegląd techniczny. I jeździ 

na normalnych „blachach”, choć bez 

trudu dostałaby tablice historyczne. 

Właściciel jednak z całą świadomością 

tego nie chce, bo wybiera się na zlot w 

Rosji, a wyjazd pojazdem historycznym 

za wschodnią granicę wymaga szeregu 

skomplikowanych formalności. 

Rajmund Wełnic

Prace nad wołgą, czyli GAZ-em 21 
rozpoczęto w roku 1953. Produk-
cję seryjną w zakładach w Gorki 
(Gorkowski Awtomobilnyj Zawod) 
rozpoczęto 4 lata później. Do końca 
produkcji w roku 1970 z taśm fabryki 
zjechało 638 tysięcy egzemplarzy. 
Także w wersji kombi GAZ-22. Jak 
na swoje lata wołga była pojazdem 
nowatorskim i luksusowym. Dość 
powiedzieć, że w pierwszych latach 
stosowano w niej automatyczne 
skrzynie biegów. Z czasem z powodu 
kłopotów z dobrej jakości olejami i 
serwisem wrócono do trzybiegowej 
skrzyni manualnej. Sercem wołgi był 
górnozaworowy benzynowy silnik 
o pojemności 2445 cm sześciennych 
i mocy 70 koni (w późniejszych 
wersjach montowano też diesle firm 
zachodnich z wałkiem rozrządu mon-
towanym z boku. Blok cylindrów i 
głowicę odlano z aluminium. W roku 
1958 wołga zgarnęła Grand Prix 
wystawy motoryzacyjnej w Belgii, co 
można uznać za przyznanie dzisiejsze-
go tytułu auta roku. W tamtych cza-
sach wołga w niczym nie ustępowała 
najbardziej znanym markom świato-
wym. W latach następnych fabryka 
wytwarzała nowe modele wołgi, 
które jednak konstrukcyjnie, nie mia-
ły nic wspólnego – poza nazwą – ze 
swoim poprzednikiem. 

więcej informacji 
www.lakiernik.com.plZamówienia: lakiernik@lakiernik.com.pl, tel/fax. 94 35 126 22

Poradniki dla blacharzy i lakierników
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Proces naprawy (renowacji) powłoki lakierowej wykonywany 
jest technologią, której wybór zależy od zakresu wykonywanych 
prac, rodzaju zastosowanych materiałów lakierniczych oraz prze-
widzianych względów ekonomicznych. Poniżej przedstawiono 
podstawowe kroki przykładowego procesu technologicznego.

Usuwanie starych powłok

Usuwanie starego podłoża może odbywać się z wykorzysta-

niem metod mechanicznych, chemicznych lub termicznych. 

Metoda mechaniczna polega na szlifowaniu, na sucho lub na 

mokro gruboziarnistymi papierami ściernymi za pomocą szli-

fierek oscylacyjnych lub ręcznie na szlifierskich klockach. 

Fot. Szlifowanie starej powłoki elektryczną szlifierką kątową z 

odsysaniem pyłu. (TROTON)

Szlifowanie na sucho lub wodoodpornymi papierami , stosuje 

się wtedy, gdy stara powłoka jest szczelna i mocno przylega 

do podłoża, należy tylko usunąć wierzchnią warstwę  dla za-

pewnienia dobrej przyczepności nowego pokrycia. Właściwy 

efekt takiego szlifowania zależy od prawidłowego doboru 

ziarnistości materiału ściernego i parametrów pracy narzę-

dzia szlifierskiego w przypadku obróbki mechanicznej Są to 

prędkość ruchu ścierniwa, kształt i elastyczność powierzchni 

roboczej. Stosuje się papiery z zachowaniem odpowiedniej 

kolejności ich użycia, zaczynając od najniższej P60 poprzez 

P80, P100 do P120. 

Piaskowanie jest bardziej wydajne lecz można je stosować 

wyłącznie do jednorodnych podłoży metalowych np. blach 

stalowych. W przypadku blach cynkowanych, miedziowanych, 

cynowanych strumień piasku usuwa wraz z powłoką malarską 

również ochronną warstwę galwaniczną. Nie zaleca się piasko-

wania w przypadku elementów z tworzyw sztucznych, i alumi-

nium  ponieważ ścierniwo uszkadza gładkie powierzchnie.

  

Metoda termiczna polega na rozmiękczaniu powłoki w stru-

mieniu gorącego powietrza w temperaturze 500-600oC 

dawkowane przy pomocy opalarki i usuwaniu miękkich partii 

materiału szpachelką lub drucianą szczotką zachowując szcze-

gólną ostrożność. 

Metoda chemiczna przebiega w podobny sposób, z tą różnicą, 

że rozmiękczanie następuje pod wpływem działania preparatu 

NAPRAWA POWŁOKI LAKIEROWEJ
-prace przygotowawcze
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ługującego nałożonego na powłokę kilka lub kilkanaście minut 

wcześniej. Po usunięciu powłoki jedną z metod, często okazuje 

się, że blacha stalowa wymaga odrdzewienia miejscowego, a 

jeśli lokalne ogniska korozji przenikają na wylot (perforacja), 

to pozostaje tylko wykonanie naprawy blacharskiej polega-

jącej na przykład na wymianie elementu, której nie zastąpi 

wypełnianie szpachlówkami, wypełniaczami, klejami, kitami 

uszczelniającymi oraz podobnymi preparatami. Podobnie jest 

w przypadku pojawienia się drobnych wgnieceń. Wypełnianie 

ich szpachlówką nie może zastąpić prawidłowej naprawy bla-

charskiej.  Niezależnie od zastosowanej metody oczyszczenia 

podłoża, konieczne jest odtłuszczenie całej strefy przezna-

czonej do naprawy, za pomocą zmywaczy lub innych środków 

działających podobnie.  

Warstwy powłoki lakierniczej

Farby i wypełniacze znajdujące się między materiałami kon-

strukcyjnymi a warstwą lakieru zewnętrznego stanowią tech-

nologiczne warstwy powłoki lakierniczej. Mają one ogromny 

wpływ na jakość zewnętrznej powierzchni lakieru kryjącego. 

Etap gruntowania najczęściej wykonuje się farbami lub wy-

pełniaczami podkładowymi metodą natrysku. Stosowane tu 

materiały nanoszone są cienkimi warstwami, ich zadaniem jest 

zwiększenie przyczepności. Przy metodach innych niż natrysk, 

warstwa powinna być grubsza, celem uzyskania większego 

zapasu pod późniejsze szlifowanie wygładzające. Naniesione na-

tryskowo wypełniacze zwykłe i podkładowe szlifuje się. Aplika-

cja materiału lakierniczego „mokrym na mokre”, jest to metoda 

aplikacji podkładu przegrodowego bez konieczności matowania 

przed aplikacją następnej warstwy lakieru bazowego lub lakieru 

akrylowego. Informacje dotyczące stosowania podaje produ-

cent w karcie technicznej materiału. Aplikuje się warstwy bar-

dzo cienkie, co zapewnia szybsze odparowanie rozpuszczalnika. 

Wypełniacze spełniają zadanie wygładzania powierzchni jedynie 

przy drobnych nierównościach podłoża lakierowanego. 

Szpachlowanie 

W przypadku, gdy zachodzi konieczność usuwania większych 

nierówności np. ubytków w pokrywanej wtórnie powłoce czy 

przy drobnych wgnieceniach podłoża, stosuje się kity szpa-

chlowe czyli szpachlówki. Nakłada się je tzw. szpachelkami, albo 

metodą natryskową pistoletami do mas półpłynnych. Może to 

być szpachlowanie zgrubne lub wykończeniowe.

Fot. Przygotowanie masy szpachlowej. (TROTON)

Szpachlówkę dobiera się w zależności od stopnia występujących 

nierówności. Szpachlówki poliestrowe stosuje się wprost na od-

krytą, odrdzewioną  i odtłuszczoną blachę. Do większych ubyt-

ków i wgłębień, odpowiednie są  dwuskładnikowe szpachlówki 
wypełniające z włóknem szklanym lub węglowym  natomiast w 

miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia mechaniczne, 

zalecane są szpachlówki bardziej elastyczne z włóknem węglo-

wym.

Szpachlowanie wykończeniowe jest to wypełnianie bardzo drob-

nych ubytków, w starych powłokach uprzednio oszlifowanych i 

oczyszczonych. Odbywa się za pomocą łatwych w dalszej ob-

róbce szpachlówek drobnoziarnistych, których skład chemiczny 

nie koliduje z pozostałymi materiałami tworzącymi podłoże i 

powłokę renowacyjną. 

Szpachlówki wielozadaniowe (uniwersalne) można stosować 

zarówno do szpachlowania zgrubnego jak i wykończeniowego. 

Do wyrównywania powierzchni aluminiowych i ocynkowanych 

stosuje się szpachlówki odznaczające się zwiększoną przyczep-

nością do bardzo gładkich powierzchni. Są to specjalne odmiany 

szpachlówek poliestrowych. 

W podłożach z tworzyw sztucznych głębsze rysy lub ubytki wy-

pełnia się szpachlówkami poliestrowymi o wysokiej przyczepno-

ści i elastyczności. Nakładana warstwa zawsze musi wypełniać je 

z nadmiarem, by umożliwić dokładne wygładzenie powierzchni 

przez szlifowanie, a także zrekompensować późniejsze niedobo-

ry powstające podczas schnięcia (tzw. zapadanie lub siadanie). 

Powierzchnie pokryte szpachlówką powinny łączyć się z sąsied-

nimi obszarami starej powłoki i dokładnie odtwarzać pierwotny 

kształt elementu przygotowanego do malowania. Dobrze jest 

określić grubość warstw podłoża i brzegi szlifować tak aby sze-

rokość „rozszlifowanej” krawędzi była co najmniej siedmiokrot-

nie szersza od grubości powłoki lakierowej w naprawianym miej-

scu. Szpachla powinna zakrywać górną warstwę powłoki lakieru. 

Dokładność wykonania sprawdza się na bieżąco, makroskopowo 

i przez dotyk. Wszelkie wyczuwalne karby i zagłębienia wyrów-

nuje się. Aby na bieżąco kontrolować kształt, linię lub ewentu-

alne wady w postaci dziurek w szpachlówce, stosuje się puder 

kontrolny lub spray kontrolny. Dzięki tym preparatom można 

zaobserwować obraz wszelkich niedociągnięć. Jest to etap w 

którym stosuje się szpachlówki wykończeniowe i dokonuje  

poprawek przed aplikacją  właściwego  gruntu lub podkładu. 

Podczas szlifowania szpachlówek na sucho, należy korzystać z 

urządzeń do odsysania pyłów a także z indywidualnych zabez-

pieczeń w postaci masek z wkładami przeciwpyłowymi. 
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Połowa sierpnia to tradycyjnie czas spotkania integracyjno – tu-
rystycznego  organizowanego pod hasłem „A może morze…” 
przez kołobrzeskie Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Moto-
ryzacji. 

Nad Bałtyk zjeżdżają wtedy zabytkowe pojazdy z całej Polski. 

W tym roku pojawiły się już po raz ósmy. Jak mówi prezes 

stowarzyszenia Bogdan Stachowiak, każdego roku przybywa 

„zakręconych” na punkcie motoryzacji właścicieli aut i moto-

cykli. W Kołobrzegu, Gościnie, Ustroniu Morskim, Dźwirzynie, 

Mrzeżynie i Trzebiatowie zaprezentowało się ich tym razem 

ponad 50. Wśród nich wypielęgnowane, zdecydowanie star-

sze niż pełnoletnie Mercedesy, Fordy, Citroeny, Volkswageny, 

Wartburgi, Zaporożce, a także nasze swojskie Mikrusy, Warsza-

wy czy Syreny. 

Wśród największych atrakcji wypatrzyliśmy Ireneusza Stacher-

skiego z Chojnic z przepięknym Fordem Popular z 1943 roku. 

– Znalazłem go w Internecie, kupiłem i przetransportowałem 

trzy lata temu.  – powiedział nam, gdy na chwilę przy jego sty-

lowym aucie zrobiło się mniej tłoczno. – Okazało się, że stałem 

się jego trzecim właścicielem. Przez 20 lat stał nieużywany w 

stodole. Był kompletny, ale zniszczony. Blacharka była daleka 

od rewelacji, lakier zniszczony, silnik wymagał remontu. Przez 

dwa lata zbierałem części. Potem w ciągu 18 tygodni dopro-

wadziłem go do obecnego stanu. 

Ireneusz Szacherski to mechanik i lakiernik w jednej osobie. 

– Mechanik z wykształcenia, a lakiernik samouk – zaznacza. 

– Oczywiście w zbieraniu części też bardzo pomógł mi In-

ternet. Co ciekawe, Ford ma bardzo dobrze skatalogowane 

części. Jeśli tylko natrafimy na katalog z tamtych lat, nawet 

dziś możemy dokonać zamówienia, posługując się katalogo-

wą numeracją. 

Niemal wszystko zrobił sam. – Tylko wykonanie chromów i 

tapicerki musiałem zlecić komuś innemu – słyszymy. Ireneusz 

Stacherski zdradza nam, że podobnych aut z duszą ma sie-

dem. – No rzeczywiście zaczynam mieć problem z miejscem 

do ich przechowywania – uśmiecha się zakłopotany. Jego ko-

lekcję tworzą głównie Fordy, wśród nich dwie Anglie z 1957 i 

1958 roku, oraz „trójka”, którą ostatnio kupił dla żony. 

Pytany o początki motoryzacyjnej pasji mówi: - Wszystko za-

częło się przez przypadek kilkanaście lat temu. Najpierw były 

Komarki, WSK-i, Syrena, a w końcu trochę przez przypadek 

pierwszy Ford Anglia, który stał się jego pracą dyplomową w 

technikum. – Pamiętam emocje jakie towarzyszyły mi pierw-

szemu odpaleniu takiego samochodu – wspomina. – To niepo-

wtarzalna sprawa. Teraz przeżywam to już inaczej, uważam, 

że po prostu popadłem w swego rodzaju nałóg – śmieje się. 

Wzruszenie zdarzają się mu do dziś. Zwłaszcza gdy natrafia  na 

jakiś ślad, pamiątkę po poprzednim użytkowniku. – Od choćby 

zwykła, drewniana klamerka do suszenia prania, którą ktoś  

zamontował w Fordzie Popular jako sprytny patent do włą-

czania ssania. Bardzo mnie to ujęło. Samochód zyskał nowe 

życie, ale klamerka oczywiście została, no bo jakbym mógł ją 

wyrzucić?  

Tekst i fot. Iwona Kalinowska 

Klamerki z Forda się nie wyrzuca

Na zdjęciu: Ireneusz Stacherski ze swoim Fordem Popular
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Jeszcze kilka lat temu Fiat 125p nie był przedmiotem dumy, 

raczej oznaczał niedostatek i nienadążanie za współczesnością. 

Najsensowniejsze było odwiezienie staruszka na złom.  Dziś 

Polski Fiat w jako takim stanie technicznym kosztuje więcej 

niż znacznie młodsze i sprawniejsze technicznie Golfy, Kadetty 

czy Omegi. I trzeba jeszcze sporo włożyć, aby doprowadzić go 

do „ochów” i „achów” kolegów i – co nawet ważniejsze – kole-

żanek. Krótko mówiąc posiadanie Fiata 125p to fun i lans. W 

dobrym tych słów znaczeniu.

Historia Fiata w Polsce zaczęła się jeszcze w okresie międzywo-

jennym, powstawały wówczas samochody osobowe (Fiat 508 

Ballila) i ciężarowe (Fiat 621). Po wojnie, w 1948 roku zakupio-

no licencję Fiata 1400 i rozpoczęła się budowa fabryki samo-

chodów w Warszawie. Po roku okazało się, że Stalin i Związek 

Radziecki mają inne pomysły dotyczące polskiego przemysłu 

i zamiast Fiata z Fabryki Samochodów Osobowych wyjechała 

Pobieda M20, szybko przemianowana na Warszawę. Ludzie 

związani z przemysłem motoryzacyjnym doskonale wiedzieli, 

że narzucona konstrukcja jest przestarzała i bez przyszłości. 

Na znacznie nowocześniejszy samochód trzeba było jednak 

czekać na lepsze czasy. Na początku lat 60. ubiegłego wieku 

zimna wojna przestawała być już całkiem mroźna i powrócono 

do negocjacji z włoskim koncernem. Pomimo bardzo scep-

tycznego podejścia władz Czerwonego Brata udało się zakupić 

licencję na Fiata 1300/1500 - 125, do Związku Radzieckiego, 

jako swoista rekompensata, trafiła licencja na produkcję Fiata 

124 produkowanego jako Łada. To był prawdziwy majstersz-

tyk polskiej dyplomacji.

Od 1967 roku zaczyna się właściwa legenda Fiata 125p. Do 

1983 roku produkowany jako Polski Fiat 125p, później nazwę 

zmieniono na FSO 125p. Oczywiste jest, że pojazd nie był 

okazem nowoczesności, jednak dla ówczesnego polskiego 

przemysłu okazał się ogromnym skokiem technologicznym. 

Jak żart dziś przyjmowany jest fakt umieszczania na tylnej 

szybie ostrzeżenia „Uwaga! Hamulce tarczowe!”, ale pod ko-

niec lat 60. takie ostrzeżenie było jak najbardziej uzasadnione. 

O ile pięć lat później wprowadzony do produkcji Fiat 126p 

zmotoryzował Polskę, to jego warszawski kuzyn był samo-

chodem ówczesnych władz i przedmiotem marzeń nielicznej 

„prywatnej inicjatywy”. Na tamte czasy i w tamtych warun-

kach Polski Fiat 125p był samochodem komfortowym, nieza-

wodnym (choć z tym różnie bywało) i… pięknym. Dla władz był 

znakomitym argumentem propagandowym – sen o potędze 

przemysłowej potwierdziły trzy rekordy świata na autostra-

dzie pod Wrocławiem. W roku 1972 Andrzej Aromiński, Jerzy 

Dobrzański, Andrzej Jaroszewicz, Ryszard Nowicki, Robert Mu-

cha, Franciszek Postawka, Marek Varisella i Sobiesław Zasada 

Fiat... Polski Fiat
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pobili rekordy na dystansach 25 i 50 tys. km oraz 25 tys. mil. 

Przez kilka dni w telewizji trwał festiwal Polskiego Fiata, a lud 

pracujący miast i wsi z zapartym tchem śledził wielki sukces 

polskiego przemysłu. Jakkolwiek ironicznie dziś to oceniać, 

było to wydarzenie ważne dla polskiej motoryzacji i rodzącej 

się legendy Fiata 125p.

Czasy PRL-u nie sprzyjały sportowi samochodowemu. Ściganie 

się samochodami (praktycznie niedostępnymi) określano jako 

imperialistyczne fanaberie kapitalistów. Dopiero w czasach 

gierkowskiego „Aby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się do-

statniej” sukcesy polskich kierowców rajdowych znalazły jako 

takie uznanie. A że przy okazji chwała spływała na produko-

wane w Polsce auto i konkretny wymiar dewiz wpływających 

do kasy państwa (eksport), to i na rajdy czy wyścigi władza 

spoglądała z coraz mniejszą wrogością. Nie bez znaczenia jest 

tu postać Andrzeja Jaroszewicza. Jako syn ówczesnego pre-

miera miał spore możliwości działania, ożywił i unowocześnił 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Fabryki Samochodów Osobo-

wych i ściągnął doń sporo technologicznych nowinek z Włoch, 

a jako wybitny kierowca rajdowy osiągnął znakomite rezultaty 

sportowe. Do fabryki trafiły bardzo nowoczesne konstrukcje, a 

Polski Fiat na trasach rajdowych w niczym nie ustępował kon-

kurencji. Stworzone w OBR wersje „Monte Carlo” czy „Akro-

polis” były przedmiotem marzeń tych nielicznych, dla których 

była szansa nabycia Dużego Fiata. 

Niemałe znaczenie dla dzisiejszej legendy samochodów z FSO 

ma kino, a właściwie telewizja. W każdej praktycznie produkcji 

wykorzystywano albo 125p, albo Poloneza. Serial „Zmiennicy” 

Stanisława Barei uczynił z taksówki nr. 1313 gwiazdę jaśnieją-

cą większym blaskiem niż dzisiejsi celebryci, a serial „07 zgłoś 

się” Krzysztofa Szmagiera sprawił, że Polonez w dobrej wersji 

(najlepiej z bardzo rzadkim silnikiem 2l) nazywano „borewicz”. 

Obecnie Polonez, który powstał jako kontynuacja Polskiego 

Fiata cieszy się estymą nieco mniejszą od swego protoplasty. 

Powodem jest zapewne to, że jego produkcja skończyła się w 

2002 roku, czyli jedenaście lat później niż „kanciaka”. 

Dziś zarówno Fiaty 125p, jak i Polonezy z pietyzmem, ogrom-

nym nakładem pracy i sporych pieniędzy odbudowywane są 

przez coraz większą rzeszę miłośników youngtimerów. Na 

trasach rajdów historycznych, w wyścigach górskich i rajdach 

z powodzeniem startują zawodnicy-pasjonaci polskiej moto-

ryzacji. Polskie Fiaty i Polonezy są pożądanymi eksponatami 

w muzeach techniki czy motoryzacji, a jazda do ślubu „bore-

wiczem” czy żółtą (bahama yellow) taksówką 125p to większy 

szpan niż wynajęcie luksusowego Maybacha. 

Mirosław Kutkowski
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Słowo korozja pochodzi od łaciń-

skiego słowa „corrosus”, oznacza 

ono dosłownie „wygryziony” lub 

„zjedzony stopniowo”. Gdy myślimy 

o  korozji  najczęściej mamy na uwa-

dze procesy niszczenia materiałów 

metalicznych na skutek różnych 

czynników środowiska.  Trzeba tu 

jednak zaznaczyć, że korozji ulegają 

różne materiały, jak na przykład: two-

rzywa sztuczne, beton, ceramika.

Korozja metali ma najczęściej charakter 

elektrochemiczny i to właśnie z tym 

rodzajem korozji podejmujemy walkę w 

lakierniach samochodowych. Skąd bierze 

się tendencja metali do korodowania? Otóż 

wszystkie procesy w przyrodzie przebie-

gają w kierunku osiągnięcia równowagi. 

Dla metali oznacza to iż dążą do postaci 

w jakiej występują naturalnie w naszym 

środowisku, tj. do postaci tlenkowej w jakiej 

występują w rudach.

 Nie trzeba dodawać, że korozja jest proce-

sem niepożądanym, powodującym pogor-

szenie właściwości metalu i generującym 

ogromne straty dla gospodarki.

Podstawowym sposobem zabezpieczania 

tworzyw przed korozją stało się stosowa-

nie powłok ochronnych. Powłoka organicz-

na może chronić metal na różne sposoby. 

W zależności od właściwości materiałów, z 

jakich została zbudowana, wyróżniamy kilka 

mechanizmów działania zabezpieczających 

metal  przed korozją.

Jeden z  mechanizmów według którego 

działają powłoki chroniące przed korozją 

ma charakter elektrochemiczny.  W składzie 

farb działających według tego mechanizmu 

ochronnego znajdują się  specjalne ak-

tywne pigmenty antykorozyjne. Działanie 

tych pigmentów polega na spowalnianiu 

procesów korozji pod powłoką. Taka po-

włoka częściowo przepuszcza czynniki  

sprzyjające rozwojowi korozji , tj. wodę i 

tlen. W wodzie rozpuszczają się aktywne 

pigmenty zawarte w farbie, tworząc  w ten 

sposób jony, które reagując z podłożem 

pasywują je.

Wyróżnić możemy również barierowy me-

chanizm działania powłok ochronnych, któ-

rym charakteryzują się przede wszystkim 

farby o wysokiej gęstości usieciowania.  Tego 

typu ochrona polega na oddzieleniu podło-

ża od środowiska sprzyjającemu rozwojowi 

korozji. 

Farby te 

utrudniają dostęp tlenu, 

wilgoci oraz jonów ze środo-

wiska do chronionego metalu. 

W celu wzmocnienia właściwości 

barierowych tego typu powłok do-

daje się do nich specjalnych pigmen-

tów o strukturze płatkowej, np. błyszczu 

żelaza. Dodatek tych pigmentów powoduje 

utworzenie wewnętrznej nieorganicznej 

bariery wewnątrz powłoki.

Uzupełnienie powyższych mechanizmów 

działania powłok antykorozyjnych  stanowi  

adhezyjny mechanizm działania.  Farby 

działające według tego mechanizmu  maja 

zdolność tworzenia wiązań chemicznych z 

podłożem . Powoduje to zwiększenie przy-

czepności farby do substratu, a więc zaha-

mowanie rozwoju korozji podpowłokowej.

Firma Troton w swojej ofercie posiada 

wysokiej jakości podkłady o bardzo do-

brych właściwościach antykorozyjnych. 

Antykorozyjny Epoksydowy Podkład Ma-

ster zbudowany został na wysokiej klasy 

żywicach epoksydowych charakteryzują-

cych się bardzo dobrą przyczepnością do 

podłoży metalicznych. Powłoka podkładu 

stanowi zatem efektywną barierę ,trudną 

do pokonania dla czynników sprzyjających 

procesowi korozji. Dodatkowo, podkład 

ten został wzbogacony o aktywne dodat-

ki antykorozyjne chroniące karoserię w 

przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn 

barierowe działanie podkładu zostanie 

osłabione. Komponenty podkładu łatwo ze 

sobą zmieszać  zarówno w systemie 4 do 1 

jaki i 1 do 1. Antykorozyjny Podkład Epok-

sydowy  Master zalecany jest do aplikacji na 

podłoża trudne, jak stal ocynkowana czy 

aluminium. Należy pamiętać, że najważ-

niejszym etapem aplikacji jest odpowiednie 

przygotowanie podłoża do malowania, 

gwarantujące wysoką przyczepność powło-

ki. Podkład w systemie 4 do 1 dedykowany 

jest do aplikacji grubopowłokowych, choć 

grubość warstwy zależy od ilości dodanego 

rozcieńczalnika w ten sposób może służyć 

jako podkład gruntujący ( 30% rozcieńczal-

nika) lub jako podkład wypełniający (15% 

rozcieńczalnika). W przypadku dodania 

większej ilości rozcieńczalnika podkład moż-

na aplikować techniką „mokro na mokro”, 

ponieważ ma bardzo dobrą rozlewność i 

nie wymaga szlifowania. Dla osób, które 

potrzebują antykorozyjnego podkładu 

epoksydowego do aplikacji cienkopowło-

kowych zaprojektowana została opcja w 

systemie 1 do 1 , która od razu po zmie-

szaniu utwardzacza z podkładem gotowa 

jest do aplikacji. Dodatkowo podkład ten 

bardzo dobrze służy jako warstwa izolująca 

stare powłoki o nieznanym pochodzeniu. 

Podkłady charakteryzują się bardzo łatwą 

aplikacją. Niewątpliwą zaletą jest również 

możliwość szpachlowania utwardzonej 

powłoki podkładu, co nie jest możliwe w 

przypadku zastosowania jako podkładów 

wytrawiających, w celu zabezpieczenia an-

tykorozyjnego metalu. 

Antykorozyjny Podkład Epoksydowy Master 

to najwyższej klasy rozwiązanie zapewniają-

ce długotrwałe zabezpieczenie karoserii 

przed szkodliwym wpływem środowiska.

Milena Lewandowska 
Specjalista D/S Badań i Rozwoju 

Troton Sp. z o.o.

Antykorozyjny Podkład Epoksydowy Master
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COPYRIGHTS BY HERKULES-GYS-EZ DENT-TRIUMF©2011

licencja
na szybkie

naprawianie

1993

HERKULES dzia³a w bran¿y wyposa¿enia warsztatów blacharskich od
1993r. Wiod¹cy polski producent urz¹dzeñ do naprawy i pomiaru karoserii.
Od 2007r. oficjalny, autoryzowany przedstawiciel firmy GYS w Polsce.
Przedstawiciel niemieckiej firmy EZ-DENT w Europie Wschodniej.
Autoryzowany dystrybutor firm: TRIUMF, JNE (Szwecja), LOOSER
(Szwecja), MWM (W³ochy), SIKA(Szwajcaria), TROTON (Polska).

rok za³o¿enia

HERKULES 86-005 BIALE BLOTA K. BYDGOSZCZY, UL. HODOWLANA 45
TEL. 52 363 33 43, WWW.HERKULES-SC.PL, INFO@HERKULES-SC.PL

PRZY£¥CZ SIÊ DO PROGRAMU
WYPRZED KONKURENCJÊ O KROK

www. .plherkulespartnerPierwszy w Polsce program
partnerski dla warsztatów blacharskich.
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Jeden zbiera znaczki, kto inny monety, a 
my Sokoły i Dodge – mówi Grzegorz Łow-
kiewicz. Jego  WC 52 Dodge z 1942 r. był 
gwiazdą II Star Truck Zlotu Wojskowych 
Samochodów Ciężarowych na byłym, nie-
mieckim lotnisku w Rogowie.

Prezes Fundacji Fort Rogowo Mirosław 

Huryn ma powody do zadowolenia – pod-

czas drugiej, sierpniowej  edycji imprezy, 

na placu przed dawnym, niemieckim 

hangarem lotniczym z 1934 r. udało się 

zgromadzić aż 51 pojazdów, w tym czołg. 

– Zrobiliśmy też niespodziankę miesz-

kańcom i letnikom wypoczywającym w 

Mrzeżynie, przygotowując naprawdę 

imponującą paradę. 

Na zlot zjechali pasjonaci historii i mo-

toryzacji z całej Polski i Niemiec. Swoją 

kolekcję prezentował mieszkający w 

Polsce Amerykanin, lotnik i kolekcjoner 

Mark Buller. Swoje skarby – trzy amery-

kańskie samochody Dodge, przywiozła też 

czwórka przyjaciół z Grupy Rekonstrukcji 

Historycznej „Pancerni’39”. Mieszkają w 

różnych częściach Polski. Przed kilkoma 

laty połączyła ich wielka miłość do polskie-

go motocykla legendy – Sokoła, którym 

jeździli podczas wojny obronnej żołnierze 

płk Stanisława Maczka, dowódcy 10 Bry-

gady Kawalerii. 

- Mając już swoje wymarzone, z trudem 

zdobyte i poddane renowacji Sokoły, 

czyli kawał polskiej historii, pomyśleliśmy: 

„może tak coś większego?” – mówi Marek 

Fornal, prywatnie nauczyciel, WF-ista. - 

Tak pojawił się pierwszy Dodge. 

Do Rogowa swoje amerykańskie auta 

sprzed ponad półwiecza, oprócz Marka 

Formnala przywieźli jego przyjaciele Ja-

nusz Baczewicz i Grzegorz Łowkiewicz. 

Jacek Mackojć pokazał budzący podziw 

zlotowiczów, radziecki motocykl M 72 z 

1954 roku. 

Dodge Grzegorza Łowkiewicza z 1942 

roku stał się jednym z przebojów zlotu: 

– Dzięki koledze udało się go sprowadzić 

z Norwegii. Trafiały i tam, bo Amerykanom 

łatwiej było je sprzedać w Europie niż cią-

gnąć z powrotem za ocean. Wyjątkowość 

pojazdu, który udało mi się zdobyć polega 

na tym, że jest oryginalny. Może trafił do 

jakiejś jednostki technicznej, z której po-

tem kupił go ktoś, kto wstawił do garażu i 

niewiele  używał? - przypuszcza. 

Odnalezienie oryginału, to dziś niebywała 

rzadkość. – A tu wszystko jak w 1942 

roku, tylko nowsze malowanie – mówi 

Grzegorz Łowkiewicz. - W trakcie czysz-

czenia odsłoniła się pierwsza farba i 

znaki wojskowe. Grzechem byłoby ich nie 

pokazać. 

Auto nie dało się od razu uruchomić, bo 

jak się okazało wysiadł kolektor. – Dodge 

ruszył pół roku później, ale nie po kapi-

talnym remoncie (nie wymagał go), a po 

dokładnym przeglądzie. 

Ile pali? – Teoretycznie, w trudnym tere-

nie, z obciążeniem 10 osób i kompletnym 

sprzętem, Dodge mógł palić nawet 40 

Na zdjęciu: GRH Pancerni ‘39 i Dodge Grzegorza Łowkiewicza. Od lewej: Janusz Baczewicz z synem Karolem, na masce Bartek i Hubert Fornal, 
niżej ich tata – Marek Fornal, Jacek Mackojć, Grzegorz Łowkiewicz i ich „pancerni” czworonożni przyjaciele.

Spełniamy nasze marzenia

Fo
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litrów na setkę – mówi Grzegorz Łowkie-

wicz. – Mnie udaje się zejść do 14 litrów 

benzyny, czyli chyba nieźle – odpowiada. 

- Mój Dodge dla odmiany ruszył 10 mi-

nut po przywiezieniu – wspomina Marek 

Fornal. – Ale poszukiwanie części i praca 

m.in. nad blacharką, pochłonęła dobre 

3,5 roku. Większość oczywiście robiłem 

sam. 

Jak zgodnie mówią „Pancerni ’39” dziś 

coraz trudniej o okazje. Mijają czasy  po-

jazdów, które mniej lub bardziej zdekom-

pletowane czekają na drugie, albo trzecie 

życie, zapomniane w starych stodołach. 

Za to bez trudu znajdziemy oferty na 

internetowych aukcjach. Ceny oczywiście 

odpowiednio słone. – W taki sposób zna-

lazłem swojego Dodge’a – mówi  Janusz 

Baczewicz, z zawodu strażnik graniczny. 

– Był drogi, a wymagał dużo pracy, bo w 

czasach komunistycznych jeździł w pol-

skiej armii i wiele części zamieniono mu na 

to co akurat pasowało. Potrzebowałem 

rady. Musiałem skonsultować się z kolegą, 

czy warto brać na niego kredyt. Kolega 

rzucił okiem i natychmiast zapytał: „kiedy 

jedziemy go obejrzeć?” Pojechał z nami 

także Grześ. Wróciliśmy do domów. Prze-

spaliśmy się. Potem koledzy powiedzieli 

zgodnie: „trzeba brać”.

Na szczęście w Internecie, albo dzięki po-

dobnie „zakręconym” znajomym, można 

dziś znaleźć praktycznie każdą brakującą 

część. – Jeśli nawet nie trafimy na  orygi-

nalną, możemy skorzystać z oferty firm, 

które wykonują świetne repliki – mówi 

Marek Fornal. 

Ile kosztuje motoryzacyjno – historyczna 

pasja? – Dużo pieniędzy, ale tak naprawdę 

dużo trudniej niż fundusze jest nam zna-

leźć czas – słyszymy. – Poświęcamy więc 

na pracę w garażu każdą wolną chwilę. 

Oczywiście jeśli tylko żona na to pozwoli 

– śmieje się Marek Fornal. -  Ale nasze 

żony dobrze wiedzą, jak to dla nas ważne 

i wspierają nas.

Gdy pytamy Grzegorza Łowkiewicza, co 

daje im motoryzacyjna podróż w czasie, 

zastanawia się tylko chwilę: - Kiedyś nie 

wyobrażaliśmy sobie nawet, że możemy 

mieć legendarnego Sokoła. To była wtedy 

rzecz niewiarygodna. Ot, przedmiot fan-

tazji. A potem było prawdziwe wzrusze-

nie, gdy odkryłem, że Sokół nad którym 

pracowałem, pierwotnie był pokryty 

zieloną farbą. Okazało się, że napraw-

dę musiał nią jeździć jeden z żołnierzy 

Stanisława Maczka. Takich emocji nie da 

wycenić. 

„Pancerni ’39”, których spotkaliśmy w 

Rogowie, w większości mają po kilka histo-

rycznych maszyn. – Mam też dwa przed-

wojenne Sokoły, a dla żony robię teraz 

BMW z 1938 roku – mówi Marek Fornal. 

W garażu Jacka Mackojcia stoi motocykl M 

72 z 1954 roku, Harlej Davidson z 1942 

roku i odbudowywany Sokół 600 z 1939 

roku. – No i przymierzam się do swojego 

Dodge’a – oznajmia nam z uśmiechem. 

Grzegorz Łowkiewicz wylicza: - 2 Sokoły 

z 1934 i 1936 rok. NSU z 1930 roku, z 

którym coś chcę zrobić no i  powojenny 

Junak, którym jeździ syn. Do tego zako-

chałem się w pierwszym powojennym 

BMW. Pracuję nad nim. 

Czy sprzedają wskrzeszone przez siebie 

maszyny? – To za trudne – nasi rozmówcy 

są zgodni. – Są dla nas zbyt ważne. Mają 

u nas dożywocie. 

Rozmawiała: 

Iwona Kalinowska

www.swiat-aerografii.pl
Dystrybucja farb | 
AutoAir | Wicked | Createx
Akcesoria do aerografii
Organizacja kursów | Pokazy

mail: l.ryz@interia.pl
Tel: +48 796526923
Blog :  www.blog.swiat-aerografii.pl
Sklep: www.swiat-aerografii.pl

Świat aerografii to pierwszy 
przystanek do rozpoczęcia 
przygód z aerografem
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Ważnym wydarzeniem każdego Forum – również tego-

rocznego -  jest rozstrzygnięcie plebiscytu „Złoty Zderzak” 

- rankingu powstającego rokrocznie z analizy ogólnej jakości 

współpracy między Towarzystwami Ubezpieczeniowymi a 

serwisami – autoryzowanymi i nieautoryzowanymi. Oceniany 

jest poziom kompetencji i rzetelność likwidatorów, szybkość 

i sprawność procesu likwidacji szkody, ilość skarg, odwołań 

oraz pozwów sądowych kierowanych przeciwko TU jak i 

ocena atrakcyjności polis pod kątem ich sprzedaży. Badanie 

przeprowadzane jest za pomocą ankiety elektronicznej.  

W roku ubiegłym w badaniu udział wzięło 14 Towarzystw 

Ubezpieczeniowych oraz kilkanaście tysięcy wspomnianych 

serwisów w układzie procentowym – 22% niezależne i 78% 

autoryzowane. Ankieta podzielona została na dwie części: 

główną - dotyczącą procesu likwidacji szkód oraz część dot. 

sprzedaży polis ubezpieczeniowych. 

Zwycięzcą Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji Serwisów Sa-

mochodowych ze współpracy z Firmami Ubezpieczeniowymi 

w roku 2011 została firma TUIR Allianz S.A. Drugie miejsce 

zajęło PZU S.A.. Na trzeciej pozycji uplasowało się Towarzy-

stwo Ubezpieczeń Ogólnych AVIVA.

Serdecznie zachęcamy wszystkie serwisy, które prowadzą 

naprawy blacharsko- lakiernicze do wzięcia udziału w bada-

niu poprzez wypełnienie specjalnej ankiety, która dostępna 

jest również na stronie: http://moje-ankiety.pl/respond-
28960.html 

Koordynator: 
Łukasz Szarama, 

szarama@pim.pl, 

502-574-285

Polska Izba Motoryzacji zaprasza na
VII Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Jedyne takie forum dla całej grupy 

podmiotów z procesu likwidacji szkód 

komunikacyjnych:

  serwisów mechanicznych i blachar-

sko-lakierniczych, 

  dealerów samochodów, 

  rzeczoznawców

  likwidatorów szkód i

  towarzystw ubezpieczeniowych!

Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komu-

nikacyjnych to jedyna szansa do otwar-

tej dyskusji z przedstawicielami wszyst-

kich podmiotów rynku likwidacji szkód 

komunikacyjnych. Forum jest swoistą 

platformą wymiany doświadczeń a także 

możliwością skierowania pytań bezpo-

średnio do źródła. Obecność czołowych 

ekspertów rynku, serwisów i dealerów 

samochodów,  jak i przedstawicieli firm 

ubezpieczeniowych stanowi gwarancję 

najwyższego poziomu merytorycznego 

spotkania. 

Polska Izba Motoryzacji zaprasza na 

dwudniowe spotkanie podczas którego 

poruszone zostaną m.in. takie zagad-

nienia jak:

 RAPORT – porównanie kosztów na-

praw samochodów częściami orygi-

nalnymi i nieoryginalnymi,

 samochód zastępczy – wynajem sa-

mochodu zastępczego w szkodach 

OC, odkup, leasing. Jak respektowa-

ne jest orzeczenie Sądu Najwyższego 

z dnia 17 listopada 2011?,

 nowe części zamienne w szkodach 

OC; orzeczenie Sądu Najwyższego 

w aspekcie części  oryginalnych i 

porównywalnej jakości,

 optymalizacja części w naprawach z 

OC i AC,

 aspekty prawne kosztorysu – żą-

danie przez Towarzystwo Ubezpie-

czeniowe  sporządzania kosztorysu 

przez warsztat w szkodach AC i OC,

 działania importerskich działów 

marketingu – czy promocje napraw 

mechanicznych mają sens?,

 wykonywanie napraw serwisowych 

(bieżących) samochodów a utrata 

gwarancji producenta,

 benchmarking serwisowy,

 problemy występujące przy likwidacji 

szkód komunikacyjnych i metody po-

stępowania - szkoda całkowita przy 

samochodach nowych oraz o niskiej 

wartości, wysokość rzeczywistych 

cen części oryginalnych i zamienni-

ków, elementy jednorazowe przy na-

prawach, układ klimatyzacji i koszty 

jego obsługi przy naprawach AC/OC, 

faktury źródłowe, cieniowanie ele-

mentów, i inne, 

 zabezpieczenie przed nieuzasadnio-

nymi roszczeniami ze strony klien-

tów.

Organizator: Polska Izba Motoryzacji 

www.pim.pl

Data i miejsce: 13-14 listopada 2012 r. 

Hotel Sofitel Victoria w Warszawie, 

ul. Królewska 11

Więcej na 

www.konferencjamotoryzacyjna.pl 

„Złoty Zderzak”
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Wiosna i jesień to dwie najlepsze pory roku do organizowania 
imprez targowych. Poza bardzo udaną edycją tegorocznych 
Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu organizowane są w 
Polsce jeszcze mniejsze imprezy targowe o wymiarze lokalnym 
oraz regionalnym. Okazuje się, że popyt na tego rodzaju imprezy 
w branży motoryzacyjnej nadal istnieje choć nie jest tak silny jak 
na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku.

Tegoroczne jesienne imprezy targowe w branży motoryzacyjnej 

to Auto Moto Salon w Rzeszowie, Auto Moto Serwis w Katowicach, 

Targi Techniki Motoryzacyjnej w Lublinie oraz MeCaTech we Wro-

cławiu. W chwili powstawania tej relacji zakończyły się już dwie 

pierwsze imprezy. Targi motoryzacyjne w Rzeszowie w obecnej 

formule to zaledwie druga edycja, ale można ja zaliczyć do uda-

nych. Dopisali zarówno wystawcy jak zwiedzający choć można by 

ewentualnie zastanowić się na formułą targów jednodniowych 

odbywających się w niedzielę. Wydaje się, że zbyt mało wystaw-

ców zdecydowało się aktywne przedstawianie swojej oferty. 

Należy zauważyć, że forma wystawy urządzeń już nie ma racji 

bytu. Zwiedzający chcą mieć kontakt zarówno ze sprzedawcą jak 

i z technologią i oczekują żywej prezentacji. Jak zwykle w tej kwe-

stii niezawodna okazała się oferta firmy HERKULES z Bydgoszcz 

prezentującej na żywo najnowsze technologie napraw nadwozi.  

Kolejną zakończoną imprezą jest również tradycyjna już impreza 

targowa w Katowicach pod nazwą Auto Moto Serwis 2012. Po-

mimo widocznego częściowego spadku ilości wystawców, o dzi-

wo zwiedzający nie zawiedli. Dotyczy to szczególnie sobotniego 

popołudnia jak i niedzieli. Tutaj należy również zwrócić uwagę na 

ewentualne skrócenie czasu trwania i targów. Z obserwacji i su-

gestii wystawców przydałaby się również zmiana formuły targów. 

Z tego co nieoficjalnie się dowiedzieliśmy jest na to dość duża 

szansa, że przyszłoroczne targi w Katowicach mogą być przeło-

mowe i pozytywnie zaskakujące… Czekamy więc!

Wred

Sezon targowy trwa
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Według danych pochodzących z bada-

nia Megapanel PBI ponad 99% polskich 

internautów deklaruje korzystanie z 

mediów społecznościowych. Ilość pol-

skich użytkowników zarejestrowanych 

w tego typu serwisach internetowych 

mierzy się już w milionach tzw. realnych 

użytkowników (RU). Z kolei autorzy ba-

dania IMAS International podają że dwie 

trzecie z użytkowników Facebooka de-

klaruje iż co najmniej raz kliknęło „lubię 

to” w odniesieniu do strony firmy, marki 

lub produktu.

Wszystko to sprawia, że coraz więcej 

przedsiębiorców – również tych mniej-

szych działających lokalnie - dostrzega, 

że dobra strona internetowa może nie 

wystarczyć aby skutecznie zaistnieć w 

świadomości potencjalnych klientów. 

Ruszają więc na podbój serwisów takich 

jak Nasza Klasa czy Facebook…

Po co to komu?
Jeżeli uwzględnimy kilkanaście milionów 

osób, które odwiedzają portal Nasza Kla-

sa (NK) a do tego dodamy kilka milionów 

użytkowników z Polski na Facebooku 

(Fb) to odpowiedź na wyżej postawio-

ne pytanie  staje się niemal oczywista. 

Mamy do czynienia z naprawdę dużym 

gronem potencjalnych odbiorców na-

szych usług czy produktów. Co więcej 

np. każdy z użytkowników Fb średnio 

spędza w tym serwisie 30 minut dzien-

ne – dlaczego nie miałby przy okazji być 

w interakcji z naszą firmą? Oczywiście, 

działając na mniejszym rynku czyli w 

skali lokalnej trzeba zdać sobie sprawę, 

że liczba naszych potencjalnych odbior-

ców będzie mniejsza. Patrząc jednak na 

nierzadko sporą popularność profili in-

ternetowych promujących dany region 

czy miasto (w przypadku Fb oczywiście 

mowa tu o profilach zwanych fanpage) 

można wysnuć wniosek, że mimo iż 

Fb jest tworem globalnym to istnieją 

określone sposoby na przyciągniecie 

tzw. fanów np. z określonego regionu 

czy miasta - i istotnie tak właśnie jest. 

Trzeba tylko wiedzieć jak to zrobić. 

Myśląc o promocji własnej firmy warto 

pamiętać o tym, że jedną z prawd mar-

ketingu jest ta, że ludzie chętniej korzy-

stają z określonych usług czy też kupują 

coś, kiedy poleci im to jakiś znajomy lub 

np. ktoś z rodziny czy przyjaciół. Portale 

społecznościowe zdecydowanie to uła-

twiają a polecenie firmy, produktu czy 

usługi bardzo uwiarygodnia daną ofer-

tę. Od czego zatem zacząć aby strona 

naszej firmy na Fb była wspomnianym 

kanałem komunikacji z naszymi dotych-

czasowymi oraz potencjalnymi klienta-

mi? Po pierwsze musimy założyć tzw. 

fanpage, zdobyć fanów i stale podsycać 

ich zainteresowanie. A więc do dzieła.

Fan fanowi nie równy 
ale wszyscy potrzebni

Internetowy serwis All Facebook scha-

rakteryzował 5 typów fanów facebo-

okowych – od tzw. pochlebców przez 

obecnych i potencjalnych klientów na-

szej firmy, przedstawicieli mediów i blo-

gerów po tzw. fanów ochroniarzy.  Co 

istotne, wszyscy oni są nam potrzebni.

Pierwszą grupą osób która kliknie „lubię 

to” na naszym firmowym profilu na Fb 

będą najprawdopodobniej tzw. pochleb-

cy – grupa ta to nie kto inny jak nasza 

rodzina, przyjaciele czy pracownicy. 

Mimo iż nie będą to osoby na których 

najbardziej nam zależy w kontekście 

pozyskania klientów dla naszej firmy, to 

jednak w praktyce to dzięki nim nasza 

oferta może zacząć być widoczna na 

Fb. Najprościej oczywiście wysłać do 

tych osób zaproszenie/sugestię do 

polubienia naszej firmowej strony. Jeśli 

dodatkowo osoby te zechcą udostępnić 

informację o naszej firmie czy usłudze 

na swoich profilach oraz dodadzą parę 

słów przy tej okazji od siebie (np. „pole-

cam z czystym sumieniem”, albo „jakby 

ktoś szukał dobrego lakiernika/serwisu 

to…”) i polecą nas kolejnym osobom a te 

kolejnym i kolejnym to mamy łańcuszek 

na jakim zależy każdej firmie która chce 

być widoczna w sieci. Każde kliknięcie 

„lubię to” w odniesieniu do naszej stro-

ny oznacza że dana osoba akceptuje 

otrzymywanie od nas różnego rodzaju 

informacji w tym związanych z naszymi 

usługami oraz promocjami. Ponad poło-

wa polskiej społeczności Fb deklaruje że 

chętnie korzysta z tych ostatnich – to 

dobra informacja dla wszystkich firm 

posiadających fanpage.

Kiedy nasza strona istnieje już od jakie-

goś czasu warto co jakiś czas sprowo-

kować naszych pierwszych fanów aby 

ponownie udostępniali informacje o nas 

– nie musi to być udostępnienie linku 

do strony, o wiele bardziej zauważalny 

może okazać się komentarz lub kliknię-

cie „lubię to” pod konkretnym postem 

czy zdjęciem na naszej stronie. 

Kolejną grupą spośród pięciu wyżej 

wymienionych są dotychczasowi klienci 

firmy – jak sprowokować ich do „polu-

bienia” naszej strony? Jeśli posiadamy 

ich adresy mailowe sprawa jest prosta 

Wypromuj własną firmę

F jak firma 
F jak Facebook

Czyli jak zaistnieć 
w mediach społecznościowych
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– wysyłamy wiadomość zawierającą np. 

informację o tym, że uruchomiliśmy 

właśnie nasz fanpage i zapraszamy do 

dołączenia do grona naszych fanów. 

Ponieważ oczywiście zależy nam na 

jak największej ilości fanów (im więcej 

fanów tym więcej osób wie o naszej 

ofercie) możemy dodać np. że po osią-

gnięciu określonej liczby fanów (np., 

100 lub 1000 – wszystko zależy od „mo-

mentu życia” naszej strony) rozlosujemy 

wśród nich np. 5 nagród (warto podać 

jakie to będą nagrody – nie muszą być 

drogie ale ważne aby były atrakcyjne). 

Warto też dodać, że aby wziąć udział 

w losowaniu należy kliknąć „lubię to” i 

udostępnić informację o naszej stronie 

w swoim profilu. W ten sposób kolejne 

osoby dowiadują się o istnieniu naszej 

oferty. Zachęcajmy też naszych klien-

tów których adresów internetowych 

nie posiadamy. Dodajmy np. zdanie 

„znajdź nas na Facebooku  (tu adres 

naszej strony), polub a otrzymasz x% 

rabatu na kolejną usługę” na wszystkich 

naszych firmowych dokumentach, któ-

re „wychodzą” do klienta, na papierze 

firmowym, wizytówkach, gadżetach czy 

planszach reklamowych, samochodach 

firmowych itp.

Potencjalni klienci – w kontekście Fb to 

w dużej mierze znajomi naszych dotych-

czasowych klientów. Dlatego tak istotne 

jest stałe podtrzymywanie relacji z nimi i 

prowokowanie ich do interakcji (tak aby 

jak najwięcej osób nas zobaczyło). Oczy-

wiście serwis Fb oferuje też możliwość 

reklamy odpłatnej w niniejszym artykule 

skupiamy się jednak na tym co możemy 

zrobić we własnym zakresie i w miarę 

bezkosztowo – poświęcając przede 

wszystkim czas oraz bazując na własnej 

kreatywności.

Czwarta wyodrębniona przez All Face-

book grupa to przedstawiciele mediów 

i blogerzy – istotni przede wszystkim 

dlatego, że jeśli na naszej stronie pojawi 

się coś co ich zainteresuje to mamy w 

pewnym sensie darmową reklamę jeśli o 

tym napiszą.

Ostatnia grupa to tzw. „fani ochronia-

rze” – niejednokrotnie wywodzący się 

z pierwszej scharakteryzowanej grupy 

rodziny lub przyjaciół. Jeszcze lepiej jeśli 

są to równocześnie nasi dotychczasowi 

klienci bardzo zadowoleni z naszych 

usług – tacy, którzy z własnej woli goto-

wi są nas bronić w razie „ataku” na nas 

przez ewentualnych niezadowolonych 

klientów lub konkurencję.

Podtrzymuj znajomość, 
prowokuj do interakcji

Główną funkcją przycisku „Lubię to” na 

Fb jest umożliwienie dzielenia się treścią 

między użytkownikami tego serwisu. 

Kluczowe jest tu słowo „treść” – dla 

skutecznej promocji naszej firmy czy 

usługi nie wystarczy bowiem samo spro-

wokowanie do polubienia naszej strony, 

ważne jest podtrzymywanie interakcji. 

Ponieważ wpisy naszych fanów i ich inne 

działania widoczne są dla ich znajomych 

wspomniana interakcja jest doskonałą 

metodą marketingu szeptanego i po-

zwala na dotarcie do wielu odbiorców. 

Co zatem warto publikować aby pod-

trzymywać znajomość z naszymi fanami 

i zachęcać nowych użytkowników?

Podstawowym błędem popełnianym 

przez osoby zakładające firmowe fanpa-

ge na Fb jest przekonanie iż jest się tam 

po to aby coś sprzedać i umieszczanie 

w związku z tym tylko i wyłącznie in-

formacji odnośnie oferty sprzedażowej 

czyli odnośnie produktów i usług. Jeśli 

chodzi o kwestie związane bezpośred-

nio z promowanymi produktami czy 

usługami dla internautów o wiele cie-

kawsze będą np. różnego rodzaju pro-

mocje, konkursy czy też wspomniane 

wyżej akcje rabatowe. 

Promocje, konkursy i akcje rabatowe 

powinny mieć jednak charakter czasowy 

a nie stały – wszystko po to aby wzbu-

dzały ciekawość i zainteresowanie. Jak 

zatem podtrzymywać relacje z klientami 

i potencjalnymi klientami, którzy kliknęli 

„lubię to” na naszej stronie? Przede 

wszystkim powinniśmy publikować in-

formacje ciekawe – co istotne ciekawe 

dla naszych fanów a nie dla nas (warto 

mieć to na uwadze i zastanowić się kim 

są nasi fani i co tak naprawdę ich intere-

suje). Przykładowo – jeśli naszymi fana-

mi są w przeważającej części mężczyźni 

publikujmy treści potencjalnie interesu-

jące właśnie dla nich. Ciekawe zdjęcia 

– np. samochodów, dowcipy, anegdoty 

itp. Jeśli są naprawdę interesujące 

zostaną nie tylko zauważone przez na-

szych fanów ale z dużym prawdopodo-

bieństwem wywołają dyskusję i zostaną 

udostępnione innym użytkownikom – a 

o to między innymi chodzi. 

Co jeszcze powinno zainteresować fanów 
naszej firmy? Poniżej kilka przykładów 

 Nieoficjalne materiały niedostępne 

nigdzie indziej – np. foto- lub video-

relacja z realizacji przez naszą firmę 

jakiejś nietypowej usługi (np. lakie-

rownie nietypowego samochodu). 

 Materiały archiwalne – jeśli firma po-

siada wieloletnią tradycję i posiada 

np. stare zdjęcia warto je pokazać 

– zwłaszcza jeśli znajduje się na nich 

coś unikatowego lub np. zabawne-

go. Udostępnijmy nie tylko zdjęcie 

ale sprowokujmy do interakcji – np. 

zadając jakieś pytanie- przykładowo: 

„Zdjęcie z 1995 roku – tak wyglądał 

nasz pierwszy samochód firmowy… 

a Wy czym się wtedy rozbijaliście?”

 Możliwość wpływu na ofertę firmy. 

Zadawaj pytania swoim fanom  – np. 

jeśli chcesz wprowadzić nową usłu-

gę zapytaj internautów co sądzą o 

danym rozwiązaniu.

 Prezentacja pracowników – za zgo-

dą pracownika możemy opublikować 

jego zdjęcie oraz opisującą go notę 

pokazującą eksperta w danej dzie-

dzinie (oczywiście eksperta przy-

jaznego klientom). Jeśli pracownik 

wyrazi zgodę warto dodać nie tylko 

informacje o jego umiejętnościach 

ale również np. zainteresowaniach  

 Relacje z wydarzeń – jeśli wybiera-

my się na targi zapowiedzmy to na 

naszym fanpage a jeśli już byliśmy 

na targach lub innym interesującym 

wydarzeniu opublikujmy zdjęcia i 

napiszmy 2-3 zdania na ten temat 

pokazując co było tam najbardziej 

interesujące.

 Sukcesy firmy. Jeśli firma dostała 

nagrodę lub wyróżnienie w jakimś 

konkursie warto się tym pochwalić.

Jak widać nawet w przypadku małej fir-

my możliwe jest prowadzenie interesu-

jącej strony na Fb – jak zawsze wszystko 

zależy od naszego zaangażowania i 

kreatywności.

Małgorzata Łukaszewicz
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WŁASNA FIRMA OD A DO Z

czyli co jeśli przedsiębiorca notorycznie 
niewywiązuje się z obowiązków wobec ZUS

Dotkliwe 
konsekwencje  

Większość naszych Czytelników to osoby 
prowadzące własną działalność gospo-
darczą. Wnioskujemy więc, że niemal 
wszyscy z Państwa wiedzą jakie obowiązki 
powinni wypełnić wobec ZUS. Co jednak 
jeśli zdarzy nam się zapomnieć, przeoczyć 
lub z innego powodu nie wywiążemy się z 
wspomnianych obowiązków? 

Na początek przypomnijmy o najważ-

niejszych obowiązkach wobec ZUS 

jakim podlega każdy pracodawca. Jakie 

to obowiązki? Znajdziemy tu m.in.: 

zgłoszenie poszczególnych osób – w 

tym siebie – do właściwych ubezpie-

czeń oraz rozliczanie i opłacanie – za 

wszystkie zgłoszone osoby – składek, 

do poboru których zobowiązany jest 

ZUS. Oczywiście każdy z tych obowiąz-

ków pociąga za sobą konsekwencje do-

kumentacyjne. Co jednak zdarzy się jeśli 

nie dopełnimy któregoś z nich?

Okazuje się, że zazwyczaj – mamy 

szansę na naprawienie błędów zanim 

dojdzie do naprawdę poważnych kon-

sekwencji formalno-prawnych. Jeśli nie 

wywiążemy się z obowiązków w okre-

ślonym terminie najprawdopodobniej 

otrzymamy z ZUS pismo przypominają-

ce o konieczności wywiązania się z tego 

do czego zobowiązuje nas aktualne pra-

wo. Co więcej, może nawet zdarzyć się, 

że pracownicy ZUS kontaktują się też z 

nami telefonicznie aby poinformować 

o zaistniałej sytuacji i przypomnieć 

np. o obowiązujących terminach – czy 

to złożenia deklaracji czy opłaceniu 

składek. Jeśli po pisemnym upomnieniu 

ZUS nadrobimy powstałe zaległości 

najprawdopodobniej nie dotkną nas 

negatywne konsekwencje.

Oczywiście jeśli będziemy systematycz-

nie i notorycznie unikali wywiązania się 

z obowiązków wynikających z prawa a 

związanych z obowiązkami wobec ZUS 

najprawdopodobniej spotkają nas jed-

nak poważne konsekwencje. Z jakimi ka-

rami należy liczyć się w takiej sytuacji?

Ustawa o systemie ubezpieczeń spo-

łecznych oraz inne akty prawne dają 

ZUS-owi całą gamę narzędzi dyscypli-

nujących płatników aby w konsekwencji 

skłonić ich do wywiązywania się z okre-

ślonych prawem obowiązków w termi-

nach nałożonych przez prawo. 

DYSCYPLINA WG USTAWY O SYSTEMIE 
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Podstawowym aktem prawnym normu-

jącym działania jakie może podjąć ZUS 

wobec niesolidnych czy też nietermino-

wych płatników jest ustawa o systemie 

ubezpieczeń społecznych, która to daje 

wspomnianej instytucji następujące na-

rzędzia dyscyplinujące:

 wystąpienie do sądu z wnioskiem o 

ukaranie karą grzywny:

Z tego rodzaju konsekwencjami musi-

my liczyć się jeśli np. nie dopełniamy 

obowiązku terminowego opłacania 

składek na ubezpieczenie społeczne 

ale również jeśli nie zgłosimy wyma-

ganych ustawą danych lub zgłosimy 

dane nieprawdziwe (również jeśli 

udzielimy w tym przypadku nie-

prawdziwych wyjaśnień lub odmó-

wimy ich udzielenia). Taką samą karą 

może być obarczone udaremnianie 

lub utrudnianie przeprowadzenia 

kontroli przez ZUS lub niedopełnie-

nie obowiązku wypłacania świad-

czeń z ubezpieczeń społecznych i 

zasiłków finansowanych z budżetu 

państwa albo wypłacanie ich nie-

należnie. Brak dokumentacji zwią-

zanej z obliczaniem składek oraz 

wypłatą świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych, zaniechanie przesyła-

nia deklaracji rozliczeniowych oraz 

imiennych raportów miesięcznych 

w przewidzianym terminie również 

może być powodem do wystąpienia 

przez ZUS do sądu z wnioskiem o 

ukaranie karą grzywny..

 naliczenie odsetek za zwłokę,

Tu należy się naszym Czytelnikom infor-

macja, że jak podaje ZUS płatnik jest 

zobowiązany do obliczania odsetek, 

bez wezwania ZUS, oraz ich wpłaty 

wraz z kwotą należności głównej. 

Wysokość odsetek regulują oczywi-

ście odpowiednie przepisy. Jeśli zaś 

idzie o okres za który nalicza się od-

setki to powinno się je naliczać od 

dnia następującego po dniu upływu 

terminu płatności należności, do 

dnia wpłacenia gotówki w placówce 

pocztowej, w banku, w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-rozliczenio-

wej, biurze usług płatniczych lub 

w instytucji płatniczej albo do dnia 

obciążenia rachunku bankowego 

płatnika lub rachunku płatnika w 

spółdzielczej kasie oszczędnościo-

wo-rozliczeniowej lub rachunku 

płatniczego płatnika w instytucji 

płatniczej kwotą składki włącznie.

 wymierzenie opłaty dodatkowej w 

wysokości do 100 proc. nieopłaco-

nych składek

Z tego rodzaju konsekwencjami musi 

się liczyć przedsiębiorca, który 

nieopłaca składek lub opłaca je w 

zaniżonej wartości. Ponadto, opłata 

taka może zostać naliczona również 

w przypadku nieprzekazania w 

terminie albo przekazania nieprawi-

dłowo sporządzonych dokumentów 

ubezpieczonych (rozliczeniowych 

lub zgłoszeniowych) oraz płatni-

czych, co skutkuje opóźnieniem w 

przekazaniu składek do OFE. War-

to wiedzieć że istnieje możliwość 

odwołania się od takiej decyzji do 

sądu.

 wszczęcie postępowania egzekucyj-

nego,
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ZUS ma też prawo do dochodzenia na-

leżności z tytułu składek na drodze 

przymusowego postępowania egze-

kucyjnego. Zgodnie z obowiązujący-

mi przepisami ściągnięciu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzeku-

cyjnym w administracji lub egzekucji 

sądowej podlegają nie tylko składki 

oraz odsetki za zwłokę ale również 

koszty egzekucyjne, koszty upo-

mnienia i dodatkowa opłata, zwane 

„należnościami z tytułu składek”.

 zabezpieczenie na majątku płatnika 

poprzez wystąpienie do sądu rejo-

nowego z wnioskiem o założenie 

księgi wieczystej, wnioskiem o wpis 

hipoteki oraz złożenie wniosku do 

Urzędu Skarbowego o ustanowienie 

zastawu skarbowego,

DODATKOWE INSTRUMENTY 
W RĘKACH ZUS

Przedsiębiorca który nie wywiązuje się 

właściwie lub nie wywiązuje się wcale 

z obowiązków wobec ZUS musi tez 

liczyć się z tym, że ZUS może złożyć 

nawet zawiadomienie o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa z zakresu 

ubezpieczeń społecznych, określonych 

przepisami Kodeksu Karnego. Ponadto 

może posłużyć się zgłoszeniem wnio-

sku o ogłoszenie upadłości dłużnika do 

sądu upadłościowego lub wystąpieniem 

do sądu upadłościowego z wnioskiem o 

pozbawienie prawa prowadzenia działal-

ności gospodarczej lub pełnienia okre-

ślonej funkcji. Oczywistą konsekwencją 

niewypełniania obowiązków wobec 

ZUS jest wykluczenie wykonawcy z 

postępowania o uzyskanie zamówienia 

publicznego w związku z zaleganiem 

w opłacaniu składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne a w skrajnych 

przypadkach zgłoszenie wniosku do 

sądu rejestrowego o dokonanie wpisu 

w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych 

i złożenie wniosku o zmianę wpisu w 

Krajowym Rejestrze Sądowym.

A CO JEŚLI JUŻ ZNAJDZIEMY SIĘ 
W SĄDZIE?

Niestety, kiedy sprawa znajdzie się już w 

sądzie nie ma co liczyć na to, że ten uzna 

nasze argumenty w stylu: „kontrahent 

nie uregulował swoich zobowiązań na 

czas w związku z czym nie miałem jak 

zapłacić” za wystarczające do umorzenia 

sprawy. Do wszczęcia procesu sądowego 

w takim przypadku wystarczy bowiem  

tzw. wina nieumyślna. Jak zatem możemy 

się bronić? Realnie rzecz biorąc – jeśli już 

dojdzie do takiej sytuacji to zazwyczaj 

przedsiębiorca faktycznie nie wywiązywał 

się z określonych prawem obowiązków 

wobec ZUS – może więc raczej walczyć 

o to aby grzywna była jak najniższa niż o 

umorzenie sprawy lub oddalenie winy. Jak 

to zrobić? Przede wszystkim jeśli jeste-

śmy w bardzo słabej kondycji finansowej 

to należy to wiarygodnie udokumento-

wać. Jeśli dodatkowo mamy zobowiąza-

nia finansowe wobec rodziny to możemy 

i w tej kwestii przedstawić dokumentację. 

Jeśli kwota zadłużenia lub termin prze-

kroczenia nie są duże to warto i na to 

zwrócić uwagę sądu. 

Pamiętajmy jednak, że nawet w trudnej 

sytuacji zanim dojdzie do tego, że ZUS 

będzie chciał wykorzystać wymienione 

wyżej instrumenty dyscyplinujące mo-

żemy wnioskować do ZUS o rozłożenie 

spłaty zadłużenia na raty, bądź o umo-

rzenie zadłużenia. Takie wnioski nawet 

jeśli zostaną odrzucone mogą być dla 

sądu argumentem przemawiającym za 

tym iż próbowaliśmy naprawić zaistniałą 

sytuację. Małgorzata Łukaszewicz
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DAM PRACĘ

Kontakt - nazwa: Paulobi-
lverksted
Kontakt - email: paulobi-
lverksted@wp.pl
Praca w Norwegii - po-
szukujemy pracownika 
na stanowisko blacharz 
-lakiernikwiecej info lub cv 
na adres imeilpaulobilverk-
sted@wp.pl

Kontakt - nazwa: Blacharz-
lakiernik
Kontakt - email: seferaj.agi-
m1@freene.de
Od razu dobre warunki z 
zakwaterowaniem Niemcy 
-Oferta informacji pod ty 
num 0049 1631467853 
00492151780363

Kontakt - nazwa: fahowiec
Kontakt - email: info@karls-
autowerkstatt.de Kontakt 
- tel.: 004915117200611
kogos do rozbierania i skla-
dania oldtimerow precyzyjny 
solidny i dokladny zlota 
raczka. oferuje zakwate-
rowanie i stala prace w 
zamian za uczciwosc 

Kontakt - nazwa: Stradale 
Motors S.C.
Kontakt - email: df@exotic-
carparts.de
Kontakt - tel.: 728 849 849
Poszukuję profesjonalnego 
blacharza z okolic Śląska, 
który specjalizuje się w 
naprawie aluminium (samo-
chody, części).
Wymagane:
- min. 3-letnie doświadcze-
nie w zawodzie
- dyspozycyjność, samody-
scyplina
- chęć nauki i samodosko-
nalenia

- dokładność oraz sumien-
ność
- umiejętność kierowania 
zespołem
- dobra organizacja czasu 
pracy
- znajomość języka niemiec-
kiego (mile widziane)
- Prawojazdy Kat. B (mile 
widziane Kat. C)

Okres próbny po za grani-
cami kraju (Niemcy) Więcej 
informacji na telefon w 
przypadku zainteresowania 
prosze o przeslanie aplikacji 
CV lub o kontakt telefonicz-
ny pod numerem 728 849 
849.

Kontakt - nazwa: Blacharz, 
Lakiernik
Kontakt - email: seferaj.agi-
m1@freene.de Kontakt 
- tel.: 00492151780363
od razu dobre warunki z 
zakwaterowaniem Niemcy 
- Oferta informacji pod ty 
num 0049 1631467853 
00492151780363

Kontakt - nazwa: Małgorzata
Kontakt - email: mblawa-
t@o2.pl
Kontakt - tel.: 
004792537971
Poszukiwany LAKIER-
NIK SAMOCHODOWY 
(pomocnikom i blacharzom 
dziękujemy) do pracy w 
Norwegii. Mieszanie farb 
wodnych, kierowanie grupa, 
samodzielność. 

Kontakt - nazwa: Paulobi-
lverksted
Kontakt - email: paulobi-
lverksted@wp.pl
Praca w Norwegii
poszukujemy pracownika 
na stanowisko blacharz 
-lakiernik więcej info. lub cv 

na adres mail paulobilverk-
sted@wp.pl

Kontakt - nazwa: auto 
blachy
Kontakt - email: autoblachy-
@o2.pl
Kontakt - tel.: 601153003
zatrudnimy lakierników i 
blacharzy samochodowych 
na terenie Polic-zachodnio-
pomorskie. Pilne!

Kontakt - nazwa: Staff Fin-
ders YORKSHIRE Kontakt 
- email: michal@staff-fin-
ders.co.uk Kontakt - tel.: 
0044 1482 211 000
SF Yorkshire poszukuje 
doświadczonych lakierni-
ków samochodowych do 
pracy w środkowej Anglii. 
Wymagane doświadczenie 
na lakierach wodnych. Stała 
praca

Kontakt - nazwa: DON 
uitzendgroep
Kontakt - email: AnnaHeiblo-
m@donbv.nl
DON Uitzendgroep z 
Cuijk, Holandia, poszukuje 
do pracy w Niemiczech 
lakierników oraz blacharzy 
kwatere-oplacamy wyplata, 
co tydzień! Proszę o CV!!!

Kontakt - nazwa: S-PLUS
Kontakt - email: t.jezierski-
@s-plus.pl
Poszukuje do pracy LA-
KIERNIKA /POMOCNIKA 
LAKIERNIKA. Praca w 
Poznaniu

Kontakt - nazwa: Adam
Kontakt - email: adam.sa-
dowski@ymail.com Kontakt 
- tel.: 004746559411
Poszukiwany doświadczony, 
samodzielny  lakiernik do 
pracy w Norwegii. CV, dy-

plom oraz referencje proszę 
przesyłać na maila.  

Kontakt - nazwa: S PLUS
Kontakt - email: t.jezierski-
@s-plus.pl
Poszukuje do pracy LA-
KIERNIKA /POMOCNIKA 
LAKIERNIKA. Praca w 
Poznaniu

Kontakt - nazwa:
www.tkccc.ie
Kontakt - email: tomsmolo-
@op.pl
Kontakt - tel.: 
+353878381084
Praca dla lakiernika 
samochodowego, min. 7lat 
doświadczenia udokumen-
towane, referencje mile 
widziane, Cv proszę wysłać 
na email praca w Irlandii

Kontakt - nazwa: Agencja 
Interstaff.pl
Kontakt - email: rekrutacja-
@interstaff.pl Kontakt - tel.: 
91-433-55-50
Agencja INTERSTAFF poszu-
kuje lakierników samochodo-
wych do pracy w Niemczech. 
Wymagane doświadczenie i 
jęz niemiecki. Dobre warunki,  
niemiecki etat.

Kontakt - nazwa: Agencja 
Pracy Koncepcja Kontakt 
- email: rekrutacja@kon-
cepcja.eu Kontakt - tel.: 
713438073
BLACHARZ SAMOCHO-
DOWY
Oferta: miesięczne wynagro-
dzenie ok. 2.000 euro brutto 
plus ok. 600 euro netto 
dodatku rozłąkowego więcej 
na www.koncepcja.eu

Kontakt - nazwa: Nifco 
Korea Poland Sp. z o.o. 
w Żorach Kontakt - email: 

rekrutacja@nifcokorea.pl
Nifco Korea Poland Sp. z 
o.o. poszukuje lakierników 
do pracy w Żorach (woj. ślą-
skie). Oczekujemy: wykszt. 
związane z lakiernictwem. 
CV + LM na adres:

Kontakt - nazwa: Lakiernik-
Pomocnik.
Kontakt - email: auto-
lack.star@gmx.de
Kontakt - tel.: 
00491717838733
poszukuje Lakiernika 
Samochodowego do pracy 
w Niemczech (niekoniecznie 
dlugoletnie doswiadczenie) 
od zaraz z zakwaterowa-
niem i wyzywieniem.

Kontakt - nazwa: Car-C
Kontakt - email: m.cicho-
n@gmx.de
Kontakt - tel.: 
00491726516624lub 
+496802920008
Dam prace blacharz-La-
kiernik bardzo dogodne 
warunki Niemcy Saarbrüc-
ken najlepiej z okolic opola 
(niekoniecznie) z wzgledu 
wyjazdow

Kontakt - nazwa: lakiernik-
pomoc
Kontakt - email: m.cicho-
n@gmx.de
Kontakt - tel.: 01726516624- 
+496802920008
Szukam lakiernika sa-
mochodowego praca w 
niemczech Saarbrücken 
dogodne warunki najlepiej z 
woj.opolskiego

SZUKAM PRACY

Kontakt - nazwa: wojtek
Kontakt - email: shinto-
@o2.pl

najlepsze miejsce
na Twoje ogłoszenie

www.lakiernik.com.pl

OGŁOSZENIA
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PORADNIK LAKIERNIKA

ISNB 978-83-932610-1-7
Książka zawiera zbiór podstawowych 
informacji związanych z technologiami 
lakierniczymi. W poradniku przedstawiono 
bogato ilustrowany, szczegółowy 
opis wszystkich kroków technologii 
napraw lakierowania elementu karoserii 
samochodowej oraz elementu z 
tworzywa sztucznego.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

PORADNIK BLACHARZA

ISBN 978-83-932610-0-0
Celem książki jest przedstawienie w jak 
najbardziej przejrzysty  i jasny sposób 
niuansów związanych z naprawami 
karoserii współczesnych samochodów. 
Poradnik gromadzi niemal całą niezbędną 
wiedzę na ten temat. Bogato ilustrowane 
syntetyczne opisy stanowią ważny atut 
tej książki.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE

ISBN 83-913442-3-2
Książka poświęcona jest renowacyjnemu 
lakiernictwu samochodowemu. Od wielu 
lat stanowi podstawę wiedzy zawodowej 
dla kolejnych pokoleń adeptów zawodu 
lakiernika samochodowego. 

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

BLACHARSTWO I NAPRAWY 
POWYPADKOWE SAMOCHODÓW

ISBN 83-922340-0-6
Książka porusza tematykę związaną 
z naprawami oraz pomiarami 
powypadkowymi samochodów. Autor 
znaczną część miejsca przeznaczył 
na omówienie w przystępny sposób 
zagadnień związanych z dokonywaniem 
pomiarów karoserii.

Podstawowe tematy to:
- pomiary karoserii,
- naprawy na ramach naprawczych,
- konstrukcja karoserii,
- skutki kolizji drogowych,
- usuwanie wad układu jezdnego,
- naprawy panelowe karoserii

TECZKA LAKIERNIKA

Plus CD Teczka Niezbędnik Autoserwisu 
/ Lakierni, Oficyna Wydawnicza Troton 
2009, zestaw niezbędnych dokumentów 
potrzebnych w przypadku kontroli przez 
WIOŚ, PIP i Państwowej Straży Pożarnej.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

Poradniki dla blacharzy 
i lakierników

Zamówienia
Troton Sp. z o.o. Ząbrowo 14A,78-120 Gościno

tel./fax +48 94 35 126 22
lakiernik@lakiernik.com.pl

www.lakiernik.com.pl 
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Księgarnia-Hurtownia WITMIR, Warszawa, 
Remiszewska 1 lok.2, tel: (022) 4098840; 
606 712 868, www.witmir.pl, e-mail: handlo-
wy@witmir.pl
Dom Książki - Księgarnia GKT - Warszawa. 
Ulica: Świętokrzyska 14, Warszawa, tel. 500 
193 239, e-mail: gkt@książnica.pl
Księgarnia Akademicka Oficyny Wydaw-
niczej Politechniki Warszawskiej Warszawa, 
ul. Noakowskiego 18/20 tel. 22 234-62-33
Księgarnia Techniczna (dawniej Studenc-
ka) Warszawa ul. Polna 13, pawilon 40-42 
tel. (22) 628 77 58 e-mail: sklep@ksiegar-
nia-studencka.com.pl
Księgarnia Mercurius Gliwice, ul.Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego 14 B - telefon (032) 
750-84-19, info@ksiegarnia.gliwice.pl
Hurtownia Książki Technicznej „EWA” 
Sp.Jawna, 41-902 Bytom, ul. Piekarska 
96/13 /oficyna - parter/ Telefon / Fax: 32 281-
18-18, biuro@ewa bytom.pl
Mix, Żwirowa 1, Kielce - Pakosz
tel/fax. 41 362 08 13, biuro@mix.kielce.pl
Romar PHU Marek Romaniuk
57-200 Ząbkowice Śląskie, Armii Krajowej 1, 
Tel 74 641 07 771 fax 74 815 33 30
e-mail: romar@romar.pl
P.H. TOP-CAR Sp.j. W.A.J.Januszczak
23-204 Kraśnik, ul. Słowackiego 4
tel./fax.: +48 81 826 12 25
e-mail: top-car@top-car.pl, www.top-car.pl

www.elakiery.pl
www.motohelp.pl
www.infohelp.pl
www.tanitom.pl
www.mamwarsztat.pl
www.lakiernik.com.pl
www.motodane.pl
www.izbaksiazki.pl
www.ksiegarnia.warszawa.pl
www.autoinfo.waw.pl
www.ksiegarnia.bytom.pl
www.ksiegarnia.gliwice.pl
www.ksiegarnia-studencka.com.pl
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Kontakt - tel.:+48669634878
wieloletnie doświadczenie w 
przygotowywaniu samocho-
dów do malowania zdobyte 
w Polsce i zagranicą. Podej-
mę pracę w Niemczech.

Kontakt - nazwa: piotr
Kontakt - email: piotrpawla-
k50@onet.pl
Kontakt - tel.: 696878634
Szukam pracy jako technik 
kolorysta - sprzedawca. 
Doświadczenie 16 lat. 
Mazowieckie

Kontakt - nazwa: Patryk
Kontakt - email: Patry-
k779@wp.pl
Kontakt - tel.: 501680812
Witam jestem lakiernikiem 
samochodowym poszukuje 
pracy jako polernik pracuje 
na tym stanowisku ponad 
rok czasu mam 3 letnie 
doświadczenie 

Kontakt - nazwa: Bartek
Kontakt - email: bart_pike-
@wp.pl
Kontakt - tel.: +48 692 147 
368
Lakiernik samochodowy, 
wysokie umiejętności i 
organizacja pracy. Dyplom 
mistrzowski, praktyka za-
graniczna, podejmie pracę 
w trybie natychmiastowym 
w EU.

Kontakt - nazwa: Niko
Kontakt - email: nikola-
os79@wp.pl
32-letni Blacharz,10-latnie 
doświadczenia zawodowe-
go, solidny, bez nałogów, 
dobry j.angielski szuka 
uczciwej pracy na terenie 
europy

Kontakt - nazwa: Lakier-
nikEU
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl
Kontakt - tel.: 00487975482
85,0031687392297 
Witam podejmę prace na 
stanowisku lakiernik sa-
moch. 18lat doświadczenia 
w zawodzie. Pracę podejmę 
na terenie EU. Doświadcze-
nie przy OldTimerach Real 
Fach.

Kontakt - nazwa: Artur
Kontakt - email: aru-
t146@wp.pl
Kontakt - tel.: +48 
500007231
Szukam pracy za granicą 
jako lakiernik przygotowuje 
i lakieruje doświadczenie 
dziesięć lat w zawodzie mój 
wiek 30lat

Kontakt - nazwa: grzegorz
Kontakt - email: gozdek-
g@wp.pl
Kontakt - tel.: 795254716 
lub774121736
witam szukam pracy jako 
lakiernik 10lat w zawodzie 
lakierowanie aut ciężaro-
wych, autobusów, przyczep. 
Pozdrawiam Grzegorz

Kontakt - nazwa: pomoc. 
seba
Kontakt - email: glowa-
565@gmail.com
Kontakt - tel.: 
+48787113787

Pomoc lakiernika 3 lata do-
świadczenia szukam pracy 
zagranicą pełne przygoto-
wanie pod lakierowanie i 
polerowanie po. Dobra zna-
jomość jęz. angielskiego.

Kontakt - nazwa: Tomek
Kontakt - email: tom-
mi.k@op.pl
Kontakt - tel.: 
0048601503948
41-letni Blacharz-lakiernik, 
27-latnie doświadczenia 
zawodowego, prawo jazdy 
kat A,B,C,B+E, solidny, bez 
nałogów, szuka uczciwej 
pracy na terenie Europy. 

Kontakt - nazwa: Paweł
Kontakt - email: giere-
k32@o2.pl
Kontakt - tel.: 506 778 335
Pomocnik lakiernika z 12-
letnim stażem szuka pracy 
za granicą.

Kontakt - nazwa: Bartek
Kontakt - email: bart_pike-
@wp.pl
Kontakt - tel.: +48 692 147 
368
Lakiernik sam. Wysokie 
umiejętności , Dyplom 
Mistrzowski, praktyka zagra-
niczna podejmie pracę od 
JUŻ na terenie UE.

Kontakt - nazwa: grzegorz
Kontakt - email: gozdek-
g@wp.pl
Kontakt - tel.: 
004915787769188i 
795254716
witam szukam pracy jako 
lakiernik w monachium, 
okolice pojechałem i nie
wyszło 10lat dośw.lakie-
rowanie aut osob.ciężaro-
wych, naczep itd pozdra-
wiam grzesiek

kontakt - nazwa: Szukam 
pracy
Kontakt - email: t.glowacki-
@wp.pl
Kontakt - tel.: 
0048663714183
Bardzo pilnie szukam pracy 
jako lakiernik samochodowy 
lub przemysłowy zagra-
nica mam doświadczenie 
mogę szybko wyjechać tel. 
663714183 Tomek.

Kontakt - email: jola.sylwe-
strzak@vp.pl
Kontakt - tel.: 
0031617317960
LAKIERNIK PRZEMYSLO-
WY, MALOWANIE NATRY-
SKOWE, PROSZKOWE, 
ORAZ KON,STALOWYCH.5 
LAT DOSWIADCZE-
NIA.WLASNY TRANSPORT, 
BIEGLA ZNAJOMOSC 
JEZ.ANG.SZUKA PRACY, 
PILNE

Kontakt - nazwa: Da-
mian1965
Kontakt - email: damo-
n13@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+4915775049738- 
+4916092375216 lub 
+48516709185
Pilnie podejmą pracę 
zagranicą jako lakier.sa-
moch. Pracowity, uczci-
wy, bez nałogów, duże 
doświadczenia w zawodzie, 

malowanie farbami-wodnymi 
i proszkowo.

Kontakt - nazwa: karl
Kontakt - email: sergiej.re-
ne@op.pl
Kontakt - tel.: 530195418
lakiernik samochodowy, 
szuka pracy najchętniej 
za granicą lub Warszawa, 
staż 12 lat ,lakiery wodne 
,przygotowanie do lakieru 
perfect, mieszanie lakieru

Kontakt - nazwa: bogdan
Kontakt - email: bogda-
n612@interia.pl
Kontakt - tel.: 
0048601480237
lakiernik  ,25lat doświadcze-
nia szuka pracy zagranicą. 
Lakiery wodne wszystkie 
technologie. Niemiecki 
podstawowy

Kontakt - nazwa: ar
Kontakt - email: aru-
t146@wp.pl
Kontakt - tel.: 500 007 231
Szukam pracy za granicą 
jako lakiernik przygotowuje 
i lakieruje doświadczenie 
dziesięć lat w zawodzie mój 
wiek 30la tel 500 007 231 
email arut146@wp.pl

Kontakt - nazwa: krzysiek
Kontakt - email: krzysiek.za-
bowka@wp.pl
Kontakt - tel.: 506556212
Witam szukam pracy zagra-
nicą jako lakiernik

Kontakt - nazwa: karl
Kontakt - email: sergiej.re-
ne@op.pl
Kontakt - tel.: 530195418
lakiernik samochodowy,
pełna precyzja pracodawca 
bedzie zadwolony szukam 
pracy zagranicą

Kontakt - nazwa: david
Kontakt - email: stasiu-
19840@vp.pl
Kontakt - tel.: 
015788454902
Szukam pacy na stanowisko 
lakiernik samochodowy ,14 
lat w zawodzie, mieszkam 
w Niemczech, mam własną 
gewerbe

Kontakt - nazwa: bogdan
Kontakt - email: bogda-
n612@interia.pl
Kontakt - tel.: 
0048601480237
Samodzielny lakiernik szuka 
pracy za granicą  Doświad-
czenie 25lat pracy, lakiery 
wodne i inne. Bez nałogów 
podstawowy niemiecki.

Kontakt - nazwa: Paweł
Kontakt - email: pawelplaso-
ta@interia.pl Kontakt - tel.: 
723-300-436
34-letnio lakiernik samo-
chodowy z 18-to letnim do-
świadczeniem (prowadziłem 
własną lakiernie)  poszukuje 
pracy w UK. Solidny, dokład-
ny, bezkonfliktowy.

Kontakt - nazwa: Krzysiek
Kontakt - email: krzysiek.za-
bowka@wp.pl
Kontakt - tel.: 506556212
Szukam Pracy za granicą 
jako lakiernik mechanik albo 
wulkanizator 

Kontakt - nazwa: Przemy-
sław
Kontakt - email: hondacre-
@o2.pl
Kontakt - tel.: 725499841
szukam pracy jako pomoc-
nik lakiernika w Płocku i 
okolicach 

Kontakt - nazwa: Łukasz
Kontakt - email: ficunia@g-
mail.com
Kontakt - tel.: 
+48696491944
Szukam pracy w Holandii. 
Przygotowanie i lakierowa-
nie. Moje cv multimedialne: 
http://www.youtube.com/
watch?v=ysQHpjLpYss&fea
ture=g-upl

Kontakt - nazwa: Bartek
Kontakt - email: bart_pike-
@wp.pl
Kontakt - tel.: +48 692 147 
368
Lakiernik sam. , Dyplom 
mistrzowski , praktyka za-
graniczna , podejmie pracę 
od już na terenie UE.
29. Kontakt - nazwa: Pilnie 
szukam pracy.

Kontakt - email: t.glowacki-
@wp.pl
Kontakt - tel.:
0048663714183
Bardzo pilnie szukam pracy 
jako lakiernik samochodowy 
mam 33 lata i doświadcze-
nie mogę szybko wyjechać 
tel. 663714183 mam papiery 
czeladnika ukończone.

Kontakt - nazwa: Pilnie 
szukam pracy.
Kontakt - email: t.glowacki-
@wp.pl
Kontakt - tel.: 
0048663714183
Pilnie szukam pracy w 
Norwegii jako lakiernik 
samochodowy lub pomocnik 
mogę szybko wyjechać tel. 
663714183 Tomek.

kontakt - nazwa: marcin
Kontakt - email: hubu-
s2010@interia.pl
Kontakt - tel.: 
Witam, Szukam pracy za 
GRANICĄ doświadczenie w 
lakiernictwie prawo jazdy kat 
B. dokładność 100% dodat-
kowo odbyty staż blacharz 
samochodowy.

Kontakt - nazwa: stalo82
Kontakt - email: nkamienia-
rz@op.pl
Kontakt - tel.: 0048 
880095860
lakiernik blacharz, pomocnik 
lakiernika lub mechanik. 
szukam pracy na tych 
stanowiskach za granicą. 
Doświadczenie tylko kon-
kretne oferty.

Kontakt - nazwa: Daniel
Kontakt - email: wolaku-
s@wp.pl
Kontakt - tel.: 
+48666552514
Lakiernik poszukuje pracy. 
Ponad 10 lat praktyki. W 
kraju i za granica.
j angielski komunikatywny
j niemiecki podstawowy
TYLKO POWAZNE OFER-
TY!!!

Kontakt - nazwa: sylwester
Kontakt - email: nataka-
m@interia.pl
Kontakt - tel.: 791233450
szukam pracy za granicą 
w charakterze, lakiernik 
blacharz ,mechanik sa-
mochodowy lub pomocnik 
lakiernika. Doświadczenie 
na wyżej wymienionych 
stanowiskach

kontakt - nazwa: karrl
Kontakt - email: syrju-
sz9@poczta.onet.pl Kontakt 
- tel.: 666454575
szukam pracy za grani-
cą, jako lakiernik,32lata 
lakiery wodne ,korygowanie 
koloru ,mieszalnik ,wszelkie 
szkolenie ,pracuje szybko i 
solidnie ,naprawy smat

Kontakt - nazwa: woj.
Kontakt - email: shinto-
@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+48669634878
18 lat w zawodzie Lakierni-
ka samochodowego, pełna 
precyzja w przygotowówce, 
szukam pracy za granicą 
najlepiej Anglia

Kontakt - nazwa: grzegorz
Kontakt - email: gozdek-
g@wp.pl
Kontakt - tel.: 795254716 
lub774121736
witam szukam pracy jako la-
kiernik samochodowy, prze-
mysłowy 12 lat doświadcze-
nia prawo jazdy katB własne 
auto pozdrawiam

Kontakt - nazwa: Daniel
Kontakt - email: wolaku-
s@wp.pl
Kontakt - tel.: 
+48666552514
szukam pracy w Niemczech  
jako lakiernik lub pomocnik. 
Praktyka w kraju i za grani-
ca. Tylko poważne oferty.

Kontakt - nazwa: Andrzej
Kontakt - email: chali-
0409@gmail.com
Kontakt - tel.: 
0048533007386
Blacharz samochodowy 
20lat.dośw. Prawo jazdy 
BC. Szukam pracy w/w 
zawodzie. Tylko poważne 
oferty. Tureckim i podobnie 
działającym handlarzom 
Dziękuję. Tel.0048 533 007 
386 e–mail chali0409@g-
mail.com 

Kontakt - nazwa: bogdan
Kontakt - email: bogda-
n612@interia.pl
Kontakt - tel.: 
0048601480237
Szukam pracy jako lakiernik 
samochodowy Niemcy Au-
stria mam25lat doświadcze-
nia .Język niemiecki podsta-
wowy. Wszystkie ,techniki 
lakierowania polerowanie.

Kontakt - nazwa: Krzysiek
Kontakt - email: krzy-
siek.prezes1@wp.pl
Kontakt - tel.: 604-244-053
Szukam pracy jako LAKIER-
NIK SAMOCHODOWY. 
Pracuje w zawodzie 13 lat. 
Jestem samodzielny.
Interesują mnie oferty z 
Niemiec Danii Holandii
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Kontakt - nazwa: tomek 
superyachtpaint
Kontakt - email: tomek-
crv@o2.pl
Kontakt - tel.: 608-771-996
Lakiernik ,Szlifierz  yachtów 
i Mega yachtów  z wielo-
letnim doświadczeniem 
-znajomość systemu Awl 
Grip. Praktyka i praca w 
stoczniach niemieckich.

Kontakt - nazwa: art
Kontakt - email: aru-
t146@wp.pl
Kontakt - tel.: 500 007 231
Szukam pracy jako lakiernik 
samochodowy za granicą 
najchętniej w niemczech  11 
lat w zawodzie praca od A 
do Z  tel.500 007 231

Kontakt - nazwa: darek
Kontakt - email: dariuszkula-
gin@wp.pl
Kontakt - tel.: 500035118
Poszukuję pracy w Niem-
czech.20-letnie doświadcze-
nie jako lakiernik, blacharz, 
mechanik bez nałogów. 
Komunikatywny niemiecki, 
doświadczenie za granicą.

Kontakt - nazwa: blacharz
Kontakt - email: domiwite-
k@interia.eu
Kontakt - tel.: 884158818
blacharz samochodowy 
szuka pracy w Niemczech, 
naprawa nowych i renowa-
cja starych aut,doświad-
czenie,2.5roku pracy w 
Niemczech

Kontakt - nazwa: cheniu
Kontakt - email: arkadiu-
sz81.19@wp.pl
Kontakt - tel.: 787630916
jestem samodzielnym lakier-
nikiem poszukuje pracy za-
granica tylko poważne oferty 
pod numer tel. 787630916

Kontakt - nazwa: bogdan
Kontakt - email: bogda-
n612@interia.pl
Kontakt - tel.: 
0048601480237
lakiernik 25 lat doświad-
czenia ,wszystkie techniki  
lakierowania szuka pracy 
za granicą. Podstawy 
niemieckiego praktyka na 
zachodzie, bez nałogów.

Kontakt - nazwa: dominik
Kontakt - email: domiwite-
k@interia.eu
Kontakt - tel.: 884158818
blacharz samochodowy 
szuka pracy w niemcze-
ch,14lat pracy w zawo-

dzie,2.5roku pracowałem 
w Niemczech, naprawa 
starych i nowych samocho-
dów,tel.8841158818

Kontakt - nazwa: Strzego-
cice 148
Kontakt - email: dawid.cha-
jec@op.pl
Kontakt - tel.: 510359912
Witam, szukam pracy za 
granica jako lakiernik samo-
chodowy doswiadczenie, 
szybkosc i precyzja, prosze 
o kontakt 510359912

kontakt - nazwa: Darek
Kontakt - email: dariuszkula-
gin@wp.pl
Kontakt - tel.: 500035118
Witam, blacharz, mechanik, 
lakiernik z ponad 20-letnim 
doświadczeniem w kraju jak 
i zagranicą poszukuje pracy 
w Niemczech. Sumienny, 
uczciwy, bez nałogów.

kontakt - nazwa: Marcin
Kontakt - email: mobilema-
r@02.pl
Kontakt - tel.: 888-807-375
Witam, od lat zajmuję się 
przygotowaniem i lakiero-
waniem aut zabytkowych. 
Doświadczenie w kraju i 
zagranicą, komunikatywny 
niemiecki, szukam pracy 
w EU.

Kontakt - nazwa: Ryszard 
Lewkowicz
Kontakt - email: ryszardlew-
kowicz@o2.pl
Kontakt - tel.: 509 673 149
Lakiernik samochodowy, 
ponad 30 lat doświadczenia, 
samodzielny, szuka pracy 
w Niemczech, Norwegii 
lub Szczecinie. Angielski 
komunikatywny

Kontakt - nazwa: misiu
Kontakt - email: arkadiu-
sz81.19@wp.pl
Kontakt - tel.: 693599808
poszukuje pracy jako 
lakiernik mam kilku letnie 
doświadczenie w tej branży 
tylko poważne oferty kontakt 
693599808

Kontakt - nazwa: wieslaw
Kontakt - email: redro-
1@wp.pl
Kontakt - tel.: 695654579
szukam pracy za granica 
mam 5lat doświadczenia w 
malowaniu drewna i kon-
strukcji, malowałem bejcami 
lakierami i lakierami wodny-
mi przygotuje i pomaluje

Kontakt - nazwa: Damian
Kontakt - email: damo-
n13@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+4916092375216 lub 
516709185
Szukam pracy jako lakier.sa-
moch. Wiele lat doświadcze-
nia w zawodzie i pracy za 
granicą. Duże umiejętności. 
BEZ NAŁOGU. Malowanie 
proszkowe i farb. wodne

Kontakt - nazwa: Daniel
Kontakt - email: wolaku-
s@wp.pl
Kontakt - tel.: 666200781
szukam pracy na terenie 
Niemiec. Lakiery wodne i 
akryle. lkw, pkw. przygoto-
wanie, lakierowanie, pole-
rowanie. spot i smart repair. 
natychmiastowa możliwość

Kontakt - nazwa: Krzysiek
Kontakt - email: kogutt-
krzysztof@wp.pl
Kontakt - tel.: 660-101-814 
Lakiernik meblowy z dużym 
doświadczeniem. 
Bejcowanie, malowanie 
połyski, półpołyski, farby 
wodne, ręczne malowanie 
itp. 

Kontakt - nazwa: lakiernik
Kontakt - email: martaka-
rolkiewicz@wp.pl Kontakt 
- tel.: 0048796525112
lakiernik l33 z dużym 
doświadczeniem zawodo-
wym poszukuje pracy poza 
granicami Polski.

Kontakt - nazwa: Ałto paweł
Kontakt - email: pawel.swia-
tlowski@onet.pl Kontakt 
- tel.: 661242824
Witam nawiąże współpra-
ce malowania konstrukcji 
stalowych i tym podobnych 
.jestem z okolic Dąbrowy 
Tarnowskiej woj. małopol-
skie 

Kontakt - nazwa: Best Car 
Painter
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl
Kontakt - tel.: 
0048797548285
Lakiernik samochodowy 
z 18 letnim stazem w 
zawodzie podejmie prace na 
terenie EU.Doswiadczenie 
OldTimery,J.Ang.Komunika-
tywny,J.Niderlandzki.

Kontakt - nazwa: Krzysztof
Kontakt - email: lusija@vp.pl
Kontakt - tel.: 518389218
Witam jestem 32 letnim 

lakiernikiem - ostatnio 4 
lata w autoryzowanej stacji 
w Wa-wa. Szukam pracy, 
uczciwy i sumienny Warsza-
wa i okolice.

Kontakt - nazwa: Piotr W.
Kontakt - email: lakierni-
k1@gazeta.pl
Kontakt - tel.: 503179369
Witam. Jestem samodziel-
nym blacharzem i lakier-
nikiem samochodowym z 
dyplomem czeladnika  i pra-
cuje w zawodzie ale niestety 
nie jest to udokumentowane

Kontakt - nazwa: Paweł
Kontakt - email: redbullyach-
t@wp.pl
Kontakt - tel.: 48664355644
Szukam pracy za granicą na 
stanowisku lakiernika.
 www.redbullyachtteam.pl

ROŻNE

Kontakt - nazwa: Record
Kontakt - email: biuro@au-
tocentrumkoszalin.pl Kon-
takt - tel.: +48 691090535
Profesjonalna lakiernia 
samochodowa przyjmie 
stałe zlecenia na lakierow-
nie pojazdów, elementów 
laminowanych, plastikowych 
i stalowych. 

Kontakt - nazwa: TKM 
Industry E-Sklep
Kontakt - email: e-sklep@tk-
mindustry.pl
Kontakt - tel.: 61 816 28 72
TKM INDUSTRY E-Sklep 
oferuje materiały lakiernicze 
- lakiery, farby, materiały 
ścierne, materiały polerskie i 
inne w atrakcyjnych cenach. 
Zapraszamy!!!

Kontakt - nazwa: On.
Kontakt - email: umcykum-
cyk123@wp.pl
Kontakt - tel.: 
Polecam wszystkim zakład 
blacharsko lakierniczy auto 
dera&szulz w redzie ul 
Ogrodników 12 !!!!!! 

Kontakt - nazwa: biuro
Kontakt - email: grazynapro-
skurnicka@o2.pl Kontakt - 
tel.: 503618601, 794938080
nowo powstała firma 
szkoleniowa organizujemy 
kursy dla:
lakierników samochodowych
blacharzy samochodowych
ochrona środowiska w 
zakładzie lakierniczym.

Kontakt - nazwa: grze-
gorz29
Kontakt - email: grada-
1@poczta.onet.pl
Kontakt - tel.: 790690937
Kupię ramę do naciągania 
karoserii sam.car-o-liner z 
podnośnikiem i najazdami.

kontakt - nazwa: Piotr
Kontakt - email: piotrfabin-
ski@wp.pl
Kontakt - tel.: 889134939
Przygotowywanie samocho-
dów do sprzedaży:
naprawy smart
polerka nadwozia
zaprawki lakiernicze
pranie tapicerki
lakierowanie elementu od 
250 do300zł

Kontakt - nazwa: Marsin-
Wrocław
Kontakt - email: mobilema-
r@o2.pl
Kontakt - tel.: 888-807-375
Szukam zleceń na lakie-
rowanie aut zabytkowych, 
duże doświadczenie, przy-
zwoite ceny, gwarancja.

Kontakt - nazwa: Piotr
Kontakt - email: tomasz_li-
g@o2.pl
Kontakt - tel.: 506169817
Sprzedam kabinę lakier-
niczą przelotową. Kabina 
posiada 3 filtry z automa-
tycznym otrząsaniem prosz-
ku. Więcej informacji pod 
numerem tel. 506169817.

Kontakt - nazwa: Piotr
Kontakt - email: tomasz_li-
g@o2.pl
Kontakt - tel.: 506169817
Sprzedam piec olejowy do 
wypalania farb proszkowych 
firmy PROMAL. Wymia-
ry: dł. 265cm, szer. 120 
cm, wys. 165 cm. Więcej 
informacji pod numerem tel. 
506169817.

Kontakt - nazwa: michal
Kontakt - email: info@au-
tobezwgniecen.pl Kontakt 
- tel.: 662-084-348
Usuwanie wgnieceń bez 
lakierowania-szukam zleceń 
w Polsce lub za granicą lub 
na stałe pracy za granicą.5 
lat doświadczenia

Redakcja nie odpowiada 
za treść nadsyłanych 

ogłoszeń.

www.lakiernik.com.pl

LAKIERNIK

Twój partner w warsztacie
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Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo
A1 Polski lekkoatleta, złoty medalista igrzysk w Pekinie i Londynie. A3 

Np. tajemnicy, umowy; dochować. A10 Symbol pierwiastka chemicznego 
„polon”. A14 Atakuje żądłem. A18 Między blacharnią, a myjnią. B7 Nie do 
znalezienia w ideale. B9 Materiał rzeźbiarski. B16 Kolejowy sygnalizator. 
C5 Dobrze się na czymś znający. C12 Pik w tysiącu. E14 Jego nadmiar i 
brak bywa klęską. F8 Przodek krowy. F10 Zamordowany przez Brutusa. H7 
Mieszanina kwasu solnego i siarkowego do usuwania rdzy. J4 Służba na 
okręcie. J12 Wywietrznik, nasada u wylotu komina lub kanału wentylacyj-
nego. K1 Bańka na mleko. K17 Był nim Kwinto w filmie „Vabank”. L9 Długa 
wąska zatoka charakterystyczna dla Skandynawii. M14 Pełen znaczków. 
O3 Izotop wodoru. O16 Jabol, alpaga, tanie wino. P5 Łazik z Rumunii.

Pionowo 
A1 Dawna twierdza w widłach Wisły i Narwi. B7 W składzie pociągu. 

B14 Drzewo iglaste. C1 Co masz zrobić…. zrób zaraz. D5 Coś bezna-
dziejnego, wykonanego źle, z usterkami. F1 Dwie tworzą tor. F8 Przyrząd 
rejestrujący parametry jazdy. H3 Ruch ujemnie naładowanych cząsteczek 
w kierunku elektrody dodatniej. H13 Tryb pracy wiertarki. J4 Łasicowaty 
drapieżnik. J10 Jednostka miary kąta. K1 Mała czarna. K16 Pętelki sieci. 
M1 Gradient, krzywość. M12 Barwnik laboratoryjny. O1 Stos papierów w 
urzędzie. O6 Czwarty przypadek deklinacji. O16 Bistro lub mleczny. P12 
Opiekacz do chleba. Q2 Narzędzie włamywacza. Q16 Kręci się w oku. 
R10 Prawo zobowiązujące wdowca do małżeństwa z siostrą zmarłej 
żony. 

Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylosowaliśmy 5 osób, 
które otrzymały upominki od firmy TROTON:

Utworzone słowo stanowi rozwiązanie krzyżówki.

Rozwiązania proszę 
przysyłać pocztą na 
adres Trotonu: 
Ząbrowo 14a 
78-120 Gościno 

10 osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania otrzyma 
komplety polerske BRAYT oraz komplet poradników autor-
stwa Bogusława Raatza  - „Poradnik Blacharza”, „Porad-
nik Lakiernika”.

PRZEMYSŁAW SZKOLNICKI  MIESZKOWICE 
ŁUKASZ KASZCZYŃSKI    KONIN
BEATA SZCZUKOCKA    WŁOSZCZOWA
ROBERT KRUKOWSKI   ZAMOŚĆ
ŁUKASZ PAJĄK   PISARZOWICE 

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 35

Milena Lewandowska

Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.
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