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Duże auto rodzinne
bagażnik 400 l

the CITY LOUNGE

NOWY fiat 500l od 49 990 zł
šNajbezpieczniejszy w swojej klasie − 5 gwiAZdek EURO NCAP
šDuże auto rodzinne š Bagażnik o pojemności 400 l
š spalanie już od 3,7 L/100 KM W CYKLU POZAMIEJSKIM
www.fiat500L.pl
Emisja CO2: od 105 do 145 g/km. Zużycie paliwa: w cyklu pozamiejskim od 3,7 do 5,0 l/100 km, w cyklu mieszanym od 4,0 do 6,2 l/100 km.
Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
znajdują się na stronie www.ﬁat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow
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FIRMA
WYNIKI

FIAT W 2012 ROKU

Rachunki Grupy

na dobrym poziomie
Wyniki za ubiegły rok wykazują, że firma osiągnęła
lub wręcz przekroczyła wyznaczone cele. Przychody
wyniosły 84 mld euro, a zysk przekroczył kwotę
1,4 mld. Spadki w Europie zostały skompensowane
przez wzrost przychodów w innych rejonach świata.
zięki 4,2 mln sprzedanych samochodów i zyskowi z zarządzania zwyczajnego na poziomie 3,8 mld
euro Grupa Fiat zamknęła 2012
rok jak najbardziej pozytywnie.
Do 6,5 mld euro zmniejszono
(w porównaniu z wrześniem
ubiegłego roku) zadłużenie przemysłowe netto. Wzrostowi uległy przychody do 84 mld,
przy marży z zarządzania w wysokości 4,5%, a także zysk netto – do ponad 1,4 mld euro.
Płynność środków, jakimi dysponuje Grupa Fiat, pozostaje
na wysokim poziomie, przekraczającym 20 mld euro. Bardziej
szczegółowa analiza tych wyników ujawnia, że wzrost przychodów do kwoty 84 mld euro
(+12% w porównaniu z wynikami pro-forma 2011 i +8% biorąc
pod uwagę kursy stałe) odzwierciedla 6-procentowy wzrost
sprzedaży, dzięki pozytywnej
koniunkturze w takich regionach
jak NAFTA (Stany Zjednoczone,
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Kanada i Meksyk), LATAM
(Ameryka Środkowa i Południowa) oraz APAC (Azja, Pacyfik).
Jedynym wyjątkiem jest rynek
EMEA (Europa, Bliski Wschód
i Afryka), na którym jednak, mimo wszystko, w ostatnim kwartale roku strata z zarządzania
zwyczajnego zmalała do 121
mln euro i jest niemal o połowę
mniejsza od tej z analogicznego
okresu roku 2011. Wzrost przychodów w regionach NAFTA
i APAC wynosił odpowiednio
29% (19 przy kursie stałym)
i 50%. Rynek LATAM również
miał mocną pozycję, natomiast
przychody EMEA spadły o 11%
z powodu ciągle pogarszającego się popytu w Europie,
a zwłaszcza we Włoszech. Marki Luksusowe i Sportowe odno-

Potwierdzono
cele ekonomiczne
na ten rok

towały wzrost swoich przychodów o 7% do kwoty 2,9 mld euro, w głównej mierze dzięki
wzrostowi w Ameryce Północnej
i w obszarze Azja-Pacyfik. Warty uwagi jest w tym przypadku
wkład marki Ferrari, która odnotowała historyczny rekord sprzedaży rocznej: 7.318 samochodów (+5 procent względem
2011 roku) w 2012 roku.
Zasadniczo stabilne, na poziomie 8 mld euro, pozostają przychody Komponentów i Systemów Produkcyjnych.
Zysk z zarządzania zwyczajnego
sięgnął kwoty 3,8 mld euro
(+18% w porównaniu z wynikami pro-forma 2011 i +11, jeśli
wziąć pod uwagę kursy stałe).
A przyczyniły się do niego doskonałe wyniki osiągnięte w regionie NAFTA (2,7 mld euro),
więcej o jeden miliard, LATAM
(1,1 mld euro) zgodnie z oczekiwaniami i APAC (0,3 mld euro),
w którym podwojono zysk wobec 2011 r. Rynek EMEA nato-

miast zarejestrował stratę 0,7
mld euro, ponieważ w tym regionie działania podjęte na rzecz
ograniczania kosztów jedynie
częściowo skompensowały ujemny efekt spadku sprzedaży i panującej na rynku presji na ceny.
Wciąż odnotowywany jest progres, jeśli chodzi o zysk z zarządzania zwyczajnego marek Luksusowych i Sportowych, który
uplasował się na poziomie 392
mln euro, co daje wzrost o 40
mln względem 2011 roku. Komponenty i Systemy Produkcyjne
wniosły wkład dzięki pozytywnym
wynikom w kwocie 176 mln euro.
Zysk netto za 2012 rok przekroczył kwotę 1,4 mld euro. Zysk
przypadający udziałowcom jednostki dominującej wyniósł 348
mln euro (1.334 mln euro w roku 2011). Nie wliczając Chryslera, wykazano stratę w kwocie
1.041 mln euro, wobec zysku
1.006 mln euro za rok 2011;
bez uwzględnienia komponentów nietypowych strata w 2012
roku wyniosła 780 mln euro,
w porównaniu z 106 mln euro
w 2011 roku. Zadłużenie przemysłowe netto wzrosło do
6,5 mld euro, z 5,5 mld pod koniec roku 2011, z tym że poczyniono inwestycje na kwotę 7,5
mld euro. Dostępne środki ogółem (łącznie z niezastosowanymi
liniami kredytowymi, które pozostały bez zmian) wynoszą 20,8
mld euro, co daje nieznaczny
wzrost wobec początku okresu
obrachunkowego.

IV KWARTAŁ
WZROSTOWY

W ostatnim kwartale 2012 roku
przychody Grupy wyniosły
21,8 mld euro, co daje 11-procentowy wzrost w porównaniu
z analogicznym okresem 2011
roku. Zysk z zarządzania zwyczajnego osiągnął 987 mln euro
(+29%). Zysk netto sięgnął liczby 388 mln euro, czyli więcej
o 123 mln euro wobec 265 mln
euro w czwartym kwartale 2011

FIAT
Bilans ekonomiczny - Okres rozliczeniowy 2012
(w mln euro)
Przychody netto
Zmiana w %
Zysk z zarządzania zwyczajnego
Zmiana
EBIT
Zmiana
EBITDA
Zmiana
Zysk przed opodatkowaniem
Zmiana
Zysk/(strata)
Zmiana
Zysk/(strata) z wyłączeniem komponentów nietypowych
Zmiana

FIAT
(w milionach euro)

2012
83.957
12
3.814
1.422
3.677
210
7.811
986
2.036
–149
1.411
–240
1.655
971

Przychody

2011
59.559
2.392
3.467
6.825
2.185
1.651
684

EBIT

2012

2011

2012

2011

NAFTA (marki ogólne)

43.521

19.830

2.741

1.087

LATAM (marki ogólne)

11.062

10.562

1.032

1.331

APAC (marki ogólne)

3.128

1.513

255

63

EMEA (marki ogólne)

(941)

17.800

19.591

(738)

Marki Luksusowe i Sportowe (Ferrari, Maserati)

2.898

2.699

392

358

Komponenty (Magneti Marelli, Teksid, Comau)

8.030

8.122

167

(110)

979

1.068

(149)

(108)

Operacje wyłączone i korekty

(3.461)

(3.826)

(23)

1.787

Ogółem

83.957

59.559

3.677

3.467

Pozostała działalność

roku. Wyłączając komponenty
nietypowe, zysk netto wyniósł
500 mln euro w porównaniu
z 322 mln euro w 2011 roku.
Zadłużenie przemysłowe netto
w tym okresie zmalało o 0,2 mld
euro, a płynność finansowa
wzrosła o 0,8 mld euro.

NIE BĘDZIE
DYWIDEND

Na posiedzeniu Zarządu, które
odbyło się 20 lutego w Turynie,
postanowiono zaproponować
Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niewypłacanie dywidendy akcjonariuszom Fiata, by
utrzymać wysoki poziom płynności. Jednocześnie podkreślano, że istnieją ograniczenia co
do możliwości wypłaty dywidend również w Chryslerze.

PERSPEKTYWY
NA 2013 ROK

Grupa wyznaczyła pod koniec
trzeciego kwartału 2012 roku

własny kierunek strategii w odpowiedzi na przedłużający się
kryzys sektora motoryzacyjnego
w Europie, dodatkowo pogłębiony przez jeszcze większy
kryzys ekonomiczny. Jednocześnie postanowiono dokonać aktualizacji planu na lata 2013
i 2014. Rynki NAFTA, LATAM
i APAC nadal będą miały pozytywny wpływ na rachunki finansowe w roku bieżącym, natomiast na rynku europejskim
(EMEA) nadal będzie panowała
niepewność. W tym kontekście
Grupa potwierdza swe cele
na 2013 rok, zgodnie z planem
poddanym aktualizacji, który
prezentuje się następująco:
przychody od 88 do 92 miliardów euro; zysk z zarządzania
zwyczajnego między 4 a 4,5
miliarda euro; zysk netto w zakresie od 1,2 do 1,5 miliarda
euro; zadłużenie przemysłowe
netto na poziomie około 7 miliardów euro.
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Firma
odnotowuje wzrost

W 2012 roku przychody Fiata Industrial
sięgnęły kwoty 26 mld euro, głównie dzięki
dobremu popytowi na rynku maszyn
rolniczych. Pozytywne oczekiwania są
również na rok bieżący.
6

iat Industrial zamknął 2012 rok przychodami,
które wzrosły o 6,2%, w porównaniu z rokiem poprzednim, do kwoty 25,8 mld euro
i zyskiem z zarządzania zwyczajnego w kwocie
ponad 2 mld, który wzrósł o 23,3%, czyli jest
większy o 393 mln euro niż w 2011 roku. Poprawie o 1,2 punktów do 8,1% uległa także marża od
przychodów, głównie za sprawą dobrych wyników
CNH. Zysk netto jest wyższy o 31% i z wcześniejszych 701 (rok 2011) wzrósł do 921 mln, natomiast
zadłużenie przemysłowe netto wynosi 1,6 mld
(1,2 pod koniec 2011 roku). Samofinansowanie
uzyskane z zarządzania zostało skompensowane
przez poczynione inwestycje, obejmujące głównie
poszerzenie zdolności produkcyjnej CNH i programy dostosowania się do norm w zakresie emisji,
a także wypłaty dywidend na kwotę ponad 400
mln (z czego połowę przydzielono akcjonariuszom
mniejszościowym CNH Global). Dostępnych środków finansowych jest 6,2 mld euro (7,3 mld euro
na dzień 31 grudnia 2011). Zarząd proponuje
Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy
w kwocie ogółem 275 mln, co odpowiada sumie
0,225 euro na akcję zwykłą.
Pozytywne są również prognozy na rok bieżący.
W 2013 roku Fiat Industrial oczekuje poprawy wyników z przychodami większymi o 5% i marżą
z zarządzania zwyczajnego, która powinna uplasować się w przedziale od 8,3 do 8,5%. Dobre są
również oczekiwania wobec zadłużenia przemysłowego netto, które plasują się między 1,1
a 1,4 mld euro.
6,2-procentowy wzrost przychodów w 2012 roku
zawdzięcza się głównie silnemu rozwojowi rynku
maszyn rolniczych. Zacznijmy więc od CNH przegląd wyników uzyskanych przez poszczególne
sektory Fiata Industrial.

F

CNH

Sektor maszyn rolniczych i budowlanych odnotował przychody na poziomie 16,1 mld euro, co stanowi wzrost o 15,5% w porównaniu z rokiem
2011 (+6,7% w USD). Popyt na maszyny rolnicze
na poziomie globalnym był trwały i zdołał spokojnie skompensować negatywne wyniki spowodowane trudniejszymi warunkami rynkowymi w branży maszyn budowlanych. Przychody w segmencie
Maszyn rolniczych wzrosły o 20% wobec 2011 roku (+10% w USD), dzięki większym wolumenom,
lepszym cenom i bardziej korzystnej gamie wyrobów. Wzrost sprzedaży Maszyn rolniczych CNH,
zarówno w przypadku ciągników jak i kombajnów,
odzwierciedlał wzrost popytu na rynku. Przychody
w segmencie Maszyn budowlanych wzrosły o 6%
(–3% w USD), bowiem skromny wzrost popytu
na rynku Ameryki Północnej nie zdołał skompen-

FIAT INDUSTRIAL
Bilans ekonomiczny - Okres rozliczeniowy 2012
(w mln euro)
Przychody netto
Zmiana w %
Zysk/(strata) z zarządzania zwyczajnego
Zmiana
Marża z zarządzania zwyczajnego (%)
Zmiana
Zysk/(strata) operacyjny/-a
Zmiana
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem
Zmiana
Zysk/(strata) w okresie
Zmiana
Zysk na akcje
Zmiana

FIAT INDUSTRIAL
(w milionach euro)

2012
25.785
6,2
2.079
393
8,1
1,2 p.p.
1.862
233
1.485
316
921
220
0,663
0,152

Przychody

2011
24.289
1.686
6,9
1.629
1.169
701
0,511

Zysk/(Strata)
z zarz. zwycz.

2012

2011

2012

2011

Maszyny rolnicze i budowlane (CNH)
Zmiana

16.056
15,5%

13.896

1.566
412

1.154

Pojazdy użytkowe (Iveco)
Zmiana

8.924
–6,7%

9.562

469
–21

490

FPT Industrial
Zmiana

2.933
–8,9%

3.220

142
35

107

Wyłączenia i inna drobna działalność
Zmiana

(2.128)
–

(2.389)

(98)
–33

(65)

Ogółem
Zmiana

25.785
6,2%

24.289

2.079
393

1.686

sować ciągle malejącego popytu w innych obszarach geograficznych. Popyt CNH w branży Maszyn budowlanych pozostał na stabilnym poziomie
globalnym, z poprawą w Ameryce Łacińskiej.

IVECO

Pojazdy użytkowe odnotowały 8,9 mld euro przychodów, mniej o 6,7% w porównaniu z 2011 rokiem, ze względu na nadal pogarszającą się sytuację gospodarczą na różnych ważnych rynkach
europejskich i słabsze warunki rynku w Ameryce
Łacińskiej. Dostawy ogółem (łącznie z autobusami
i pojazdami specjalnymi) zmalały o 10,7% względem 2011 roku, do liczby 137.028 pojazdów,
w tym samochody „lekkie” odnotowały spadek
o 11,8%, „średnie” o 21,6%, a „ciężkie” o 6%.
Pod względem obszarów geograficznych, dostawy uległy spadkowi o 21,1% w Europie Zachodniej
i o 21,8% w Ameryce Łacińskiej, natomiast wzrosły o 21,9 w Europie Wschodniej i o 36,4 w pozostałych rejonach świata.

FPT INDUSTRIAL

Sektor Powertrain zrealizował w 2012 roku przychody wynoszące 2,9 mld euro, co stanowi spadek o 8,9% w porównaniu z 2011 r., wynikający
z mniejszej sprzedaży spowodowanej kurczeniem
się popytu na samochodowe silniki diesla.

7

FIRMA
WYNIKI W POLSCE

FIAT w Polsce

Sprostać trudnościom

Po latach rozwoju, światowy kryzys sięgnął
również polskich zakładów. Mimo nieuniknionej
restrukturyzacji, Fiat pozostaje największym
producentem samochodów w kraju.
Filippo
Gallino
zdjęcia
Ireneusz
Kaźmierczak,
Satiz Poland
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olskie spółki Grupy Fiat
zawsze stawiały na eksport. Nie dotyczy to jedynie wyrobu finalnego, ale całego
szeregu komponentów i podzespołów, które z Polski wyruszają
do zakładów Fiata/Chryslera na
całym świecie. Wystarczy wspomnieć, że Fiat Auto Poland
sprzedaje za granicą 98% samochodów produkowanych w Tychach i z eksportu uzyskuje niemal 80% swych przychodów.
Podobnie jest zresztą w przypadku innych firm produkcyjnych
Grupy, takich jak FPT, Magneti
Marelli i Teksid, które – owszem
mają niższy procent eksportu

P

w porównaniu z FAP-em – ale
tylko dlatego, że duża część ich
produkcji kierowana jest na
rynek lokalny, właśnie do Fiat
Auto Poland.
Średnio w 2012 roku około 70%
przychodów spółek Fiata w Polsce (13,9 mld PLN względem
całkowitego przychodu w kwocie 16,7 mld) zależało od popytu
zagranicznych rynków samochodowych, które – kolejny rok
z rzędu – odnotowały spadek
i wciąż są bardzo słabe. W Grupie Fiat więc spodziewano się
w 2012 roku ograniczenia eksportu i przychodów w Polsce
(w obu przypadkach odnotowa-

no spadek o 21%), podobnie jak
zmniejszenia produkcji samochodów w zakładzie w Tychach.
Skończyły się czasy boomu pod
względem popytu na samochody małe, sztucznie podtrzymywanego w minionych latach
przez dopłaty na zakup samochodów udzielane przez wiele
rządów europejskich, i nastał
moment koniecznych zmian
w strukturze firmy oraz dostosowania produkcji do potrzeb
rynku europejskiego. O bolesnych efektach tego działania
było głośno ostatnio we wszystkich krajowych mediach.
Zapomniano jednak podkreślić,

że Fiat w 2012 roku po raz kolejny z rzędu potwierdził swój
leadership w Polsce w produkcji samochodów i że tyska fabryka FAP nadal produkuje najwię cej sa mo cho dów spo śród
wszystkich zakładów Fiata SpA
w Europie. Jednocześnie, mimo restrukturyzacji Grupa Fiat
w Pol sce po zo sta je jed nym
z największych pracodawców
prywatnych w kraju.
Kryzys przyszedł z zewnątrz, ale
nie z daleka. W Europie produkcja samochodów zmalała o 4
miliony egzemplarzy w zaledwie
pięć lat, z 16 do 12 milionów
w 2012 roku. To tak jakby nagle
przepadł z kretesem jeden z największych europejskich producentów. I niestety nie ma żadnych przesłanek, by tendencja
ta miała ulec zmianie w najbliższej przyszłości. Kryzys rynku
samochodowego w szczególny
sposób dotknął Włochy – kraj,
do którego FAP eksportuje ponad połowę produkowanych
w Tychach samochodów. Popyt
na nowe samochody na tym
rynku spadł w 2012 roku do poziomu sprzed ponad 40 lat, tj.
w 1971 roku, kiedy Fiat wypuścił
na rynek model 127, a w Tychach w miejscu fabryki była
jeszcze zielona łąka i dopiero
planowano budowę zakładu
FSM-u nr 2.
Nie potrzeba innych argumentów, aby zobrazować sytuację,
w jakiej przyszło nam działać.
Produkcja w Tychach spadła do
niemal 349 tysięcy sztuk w 2012
roku, a w 2013 zostanie odnotowany prawdopodobnie dodatkowy spadek, nawet poniżej 300
tysięcy samochodów. Należy
jednak przypomnieć, że mimo
wszystko Zakład Tychy pozostaje zakładem Fiata, który produkuje najwięcej samochodów.
Według wstępnych planów produkcyjnych Zakład Tychy wyprodukuje w 2013 roku przynajmniej 40% samochodów więcej
niż największy zakład włoski.

FIAT AUTO POLAND

Produkcja w 2012 r.
FAP wyprodukował 348.503 samochody, w tym 144.089 Fiatów 500, 94.002 Fiaty Panda,
48.524 Lancie Ypsilon, 7.275
Abarthów 500 i 54.613
Fordów Ka.
Poziom ten stawia spółkę zdecydowanie na pierwszym miejscu wśród producentów samochodów w Polsce. Jest to również największa fabryka w Grupie Fiat w Europie. Po zakończeniu procesu restrukturyzacji
FAP pozostanie jednym z największych pracodawców w regio nie i nie tyl ko z za trud nie niem na po zio mie ok. 3400
pracowników. Pozostanie także
znaczącym przedsiębiorstwem
w polskiej gospodarce, między
innymi pod względem eksportu, który stanowił w 2012 roku
98,2% wy pro du ko wa nych
w Tychach samochodów Fiat,
Abarth i Lan cia. W mi nio nym
ro ku spół ka wy eks por to wa ła
288.626 samochodów na rynki
65 kra jów świa ta, m. in. do
Włoch (139.308), An glii
(38.253), Nie miec (27.030)
i Francji (22.920), ale także do
dalekiej Japonii (4.701).

Fiat SpA w Polsce

2012 w liczbach

ZBLIŻENIA

Czesław Świstak

członek zarządu Fiat Auto Poland
„Pomimo trwającej w firmie
restrukturyzacji, zakład
w Tychach będzie nadal
zajmował w Grupie jedno
z pierwszoplanowych miejsc,
zarówno pod względem
jakości produkcyjnej jak
i wielkości sprzedaży.
Pozycję tę osiągnęliśmy
dzięki zaangażowaniu
i kompetencjom
pracowników, również tych – i uważam, że należy
to podkreślić – którzy w tych trudnych chwilach,
spowodowanych brakiem perspektyw rozwoju
na rynku motoryzacyjnym w najbliższej przyszłości,
musieli opuścić firmę.
Obecnie sytuacja Fiat Auto Poland, a także prognozy
związane z rynkiem motoryzacyjnym, powinny
pozwolić naszym ok. 3.400 pracownikom spokojnie
patrzeć w przyszłość. Oczywiście trzeba nadal robić
wszystko, by utrzymać wysoki poziom jakości
samochodów produkowanych w Tychach,
potwierdzając doskonałe wyniki osiągnięte przez
nasz zakład w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Restrukturyzacja wymaga też zmiany systemu pracy
z trzy- na dwuzmianowy. To duże przedsięwzięcie
organizacyjne i wyzwanie. Celem jest utrzymanie
konkurencyjności firmy, a także zarządzanie zgodnie
z najlepszymi standardami światowymi. Srebrny
certyfikat World Class Manufacturing nie jest nam
bowiem przyznany na zawsze. W najbliższym czasie
czekają nas także audyty związane z naszymi
staraniami o Złoty Medal WCM”.

Przychody
20,4 mld PLN
Eksport
13,9 mld PLN
16 spółek, 2 jv finansowe
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FPT POLAND

Sprzedaż
W roku 2012 Fiat Auto Poland
sprzedał na polskim rynku
25.471 samochodów, w tym:
12.880 szt. marki Fiat, 9.232
Fiat Professional, 1.458 Alfa
Romeo, 1.006 Jeep, 843 Lancia
oraz 52 Abarth.
Dynamiczny wzrost sprzedaży
zanotowały marki premium Grupy: Lancia (+90%) i Jeep
(+77%). Alfa Romeo odnotowała
lekki spadek sprzedaży (-5,8%).
Należy jednak zaznaczyć, że
model Giulietta umocnił swoją
pozycję w segmencie (1.084
sztuki, +16,9%). Mniej na rynku
polskim sprzedano samochodów osobowych marki Fiat (spadek o 27,1%), przy czym warto
dodać, że np. Fiat Freemont odnotował znaczny wzrost.
W segmencie samochodów dostawczych Fiat Professional
umocnił pozycję lidera na polskim rynku. W ubiegłym roku
klienci kupili 9.232 samochody
(24% udziału na rynku), w tym
najwięcej modeli: Ducato (4.973
szt., +15,3%) i Fiorino (1.319,
+2,5%). Fiat Ducato jest najlepiej sprzedającym się samochodem w swoim segmencie, a jego udział w rynku wynosi 13%.
Biorąc pod uwagę także samochody dostawcze marka Fiat,
sprzedała w sumie 22.102 samochody, zajmując trzecie miejsce w klasyfikacji ogólnej sprzedaży w Polsce.
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500S na linii
montażowej.
To nowa
wersja, którą
zaprezentowano
w Genewie.
Więcej na
stronie 18

Uroczyste
rozdanie nagród
w piątej edycji
WCM Awards.
Złoto dla
bielskiego FPT

Fiat Powertrain Technologies
Poland wyprodukował od marca 2003 r. do dziś niemal pięć
milionów silników turbodiesel
1.3 Multijet (około 400 tys.
sztuk w ub. r.). Jubileuszowy,
5-milionowy silnik spółka będzie
świętować właśnie w chwili,
kiedy obecny numer będzie
w drukarni. Ciągły wzrost odnotowuje nowy silnik benzynowy
TwinAir 0,9 l (International Engine of the Year 2011), którego
produkcja została uruchomiona
prawie trzy lata temu. Zastosowanie tego silnika rośnie w miarę wprowadzania na rynek nowych modeli marek Fiat.
Silniki produkowane w Bielsku-Białej trafiają zarówno
do Zakładu Tychy,
jak i do innych zakładów Grupy na świecie. W 2012 roku
około 45% produkcji,
na kwotę przekraczającą ogółem 1,5 mld
złotych, firma przeznaczyła na eksport.
Bielski FPT długo będzie
wspominał 2012 rok, dzięki
zdobyciu
poziomu
Gold
w World Class Manufacturing.
Zakład ten jest pierwszą i dotychczas jedyną w całej Grupie
Fiat/Chrysler fabryką, która

otrzymała to prestiżowe wyróżnienie będące potwierdzeniem
niezwykle wysokiego poziomu
jakości.
Dwucylindrowy silnik benzynowy TwinAir o pojemności 0,9 litra i mocy od 65 do 105 KM,
dostępny w wersji wolnossącej,
z turbodoładowaniem i również
CNG, przeznaczony jest zarówno dla segmentu A (Fiat 500 czy
Panda), jak i dla segmentu B
(Fiat Punto i Lancia Ypsilon),
a także do nowego modelu
500L i Alfa Romeo Mito. Turbodiesel Multijet 1.3 l, którego
moc maksymalna dochodzi do
75, 85 lub 95 KM, montowany
jest obecnie w ponad 15 modelach
Fiata, a także
w Oplach, Chevroletach i Fordach.
W bieżącym roku
FPT zamierza podwoić produkcję
silników
TwinAir
i utrzymać poziom
produkcji z ubiegłego
roku w przypadku wersji
Multijet, ale wszystko zależeć będzie od sytuacji na rynku,
który znalazł się w niezwykle
trudnym okresie, co zresztą
odczuwało się już w całym
2012 roku.

Dzięki sektorowi
Lighting eksport
Magneti Marelli
w 2012 roku
wzrósł o 15%

SPÓŁKI MAGNETI
MARELLI W POLSCE
W 2012 roku przychody Magneti Marelli w Polsce spadły
o 17%, co odzwierciedla kondycję Grupy Fiat SpA. Przeciwnie
natomiast sytuacja wyglądała
z eksportem, który dzięki przede
wszystkim sektorowi Lighting,
wzrósł 15% i zbliżył się do poziomu 0,9 mld PLN. Magneti
Marelli sprzedała za granicą
38% produkcji swoich polskich
spółek.
Spadek przychodów w poszczególnych spółkach uwarunkowany był głównie działalnością
związaną z produkcją lokalną
Fiat Auto Poland. Mowa o produkcji komponentów z tworzywa, układów wydechowych i zawieszeń. Automotive Lighting
Polska natomiast, od zawsze
zresztą nastawiony głównie na
eksport (który w roku 2012 przekroczył 75% ogólnej sprzedaży

spółki), odnotował dwucyfrowy
wzrost zamówień. Oprócz Fiata
wśród klientów ALP znajdują się
Volkswagen i GM, ale nie można
również nie wspomnieć o takich
markach, jak Toyota, PSA, Renault, Hyundai, Suzuki, Daimler,
Ford i Mitsubishi.

COMAU POLAND
W 2012 roku spółka Comau Poland odnotowała przychody
w wysokości około 53 mln złotych przy zatrudnieniu 209 pracowników. Polscy specjaliści
współpracowali w zespołach
międzynarodowych z innymi
spółkami Comau na całym świecie przy wdrażaniu ważnych
projektów w Polsce, jak i również w Niemczech, Francji, Serbii oraz Brazylii. W 2012 roku,
dzięki inicjatywom handlowym
(także w Internecie), Comau Poland zwiększyła sprzedaż robotów poza branżę automotive.
We współpracy z Delfo Polska

przeprowadziła ważne projekty
dotyczące instalacji urządzeń do
produkcji komponentów dla takich klientów jak Daimler, Opel,
PSA i Toyota. Innowacyjny projekt wprowadzony przez jednostkę eComau na urządzeniach FPT umożliwił osiągnięcie
znacznych oszczędności energii
w użytkowaniu instalacji zgodnie
z logiką WCM.
Comau Poland angażuje się
również w projekty promujące
młode talenty jako partner konkursu „Kariera na start”. Jest on
skierowany do najlepszych studentów Politechniki Śląskiej, którzy mają możliwość zdobycia
swych pierwszych doświadczeń,
pracując w firmie w ramach
przewidzianych dla nich staży.

TEKSID POLAND
Rok 2012 zakończono sprzedażą w wysokości 54.905 ton
odlewów żeliwnych; jest to o 5,8 % mniej niż rok wcześniej.
Wartość sprzedaży pozostała na podobnym poziomie
i wyniosła 320 milionów zł. Wynik operacyjny był negatywny,
choć lepszy niż rok wcześniej. Wykorzystanie mocy
produkcyjnych oscylowało wokół 75%.
W 2012 roku zainstalowano nowoczesną baterię pieców topiących:
mowa o piecach indukcyjnych średniej częstotliwości, które zastąpiły
tradycyjne piece łukowe. Inwestycja ta pozwoliła firmie na zwiększenie
zdolności produkcyjnych, obniżkę kosztów i lepsze wykorzystanie potencjału
topialni. Wymiana drugiego pieca łukowego przewidziana jest na 2014 rok.
W 2012 roku uruchomiono produkcję seryjną nowych rodzin detali dla
Magneti Marelli Suspension Systems z Bielska-Białej (z przeznaczeniem
dla BMW) oraz nowej rodziny zwrotnic dla Renault/Dacia, które zastąpią
zwrotnice produkowane dotychczas.
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Fiat Industrial w Polsce

2012 w liczbach
Obroty
Eksport

FIAT INDUSTRIAL

CNH POLSKA

2012 był pozytywnym rokiem
dla dwóch polskich spółek Grupy Fiat Industrial. CNH Poland,
dzięki dobrym wynikom produkcji zakładu w Płocku, w pełni
wykorzystała światowy wzrost
na rynku maszyn rolniczych.
Spółka Iveco Poland, mimo nadal trudnej sytuacji w branży pojazdów użytkowych, zdołała
zwiększyć sprzedaż i udział
w rynku polskim dzięki skutecznie ukierunkowanym działaniom
handlowym.
Przychody Grupy Fiat Industrial
w Polsce w 2012 roku ogółem
wzrosły więc niemal o 20%,
przekraczając kwotę 2,8 mld
złotych, z czego 2,3 mld dotyczył CNH Poland (+21% w porównaniu z 2011 rokiem), a 0,5
mld Iveco Poland (+12%). Warto również podkreślić ważność
eksportu w przypadku CNH Poland, który jest potwierdzeniem
niezawodności i skuteczności
systemu produkcyjnego firmy:
46% produkcji w Płocku (1,1
mld PLN) wyeksportowano bowiem na cały świat, głównie do
innych zakładów produkcyjnych
koncernu.

Dla CNH Polska 2012 był rokiem
bardzo pozytywnym, zarówno
w aspekcie przemysłowym jak
i handlowym. Płocka fabryka
zdołała potwierdzić wysoki poziom produkcji, do jakiego doszła już w 2011 r. (kiedy odnotowała wzrost o 65% tzw. wskaźnika „godzin produkcyjnych”,
jednocześnie czyniąc przygotowania do uruchomienia nowych
produktów i podzespołów przewidzianych na lata 2013 i 2014.
Mowa w szczególności o headerach zbożowych od 16 do
20 stóp (uruchomienie w marcu), nowym kombajnie TC
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W 2012 roku
płocka fabryka
CNH zdołała
potwierdzić
wysoki poziom
produkcji

2,8 mld PLN
1,1 mld PLN

i podzespołach do kombajnów
montowanych w Belgii (druga
połowa 2013 roku), nowej prasie Orkel (listopad) i nowej prasie
ze zmienną komorą (przewidzianej na 2014 rok). Uwzględniając
nowe uruchomienia produkcji
w płockiej fabryce, w 2013 roku
przewiduje się dodatkowy
wzrost godzin produkcyjnych.
Ponadto, aby uruchomić produkcję prasy Orkel, CNH Polska
w ciągu roku dokona rozbudowy zakładu o ok. 2500 m².
W 2012 roku nabrała znaczenia
również metodologia WCM,
co widać chociażby poprzez
wzrost punktów otrzymanych
podczas audytu WCM. Jest to
potwierdzeniem zamiaru osiągnięcia brązu w 2014 r.
Miniony rok był również pozytywny, jeśli chodzi o sprzedaż
marek New Holland, Case IH,
Steyr. Od wielu lat marka New
Holland jest nieustającym liderem rynku: w 2012 roku osiągnęła ponad 38% udziału
w sprzedaży kombajnów, 23%
udziału w rynku pras rolujących
i prawie 30% udziału w sprzedaży traktorów.

IVECO POLAND

w roku 2012

Stralis Hi-Way
(Truck of the
Year 2013),
zaprezentowano
w Warszawie
15 lutego

Po dobrym początku w pierwszym kwartale 2012 roku,
przede wszystkim dzięki EURO
2012, rynek ponownie zaczął
dawać oznaki słabości. Segment lekki w Polsce spadł o 6%
w porównaniu z 2011 rokiem,
średni – o 5%, a ciężki – o 3%.
Poniżej krótkie podsumowanie
wyników Iveco w poszczególnych segmentach rynku samochodów użytkowych.
Pojazdy lekkie
Rynek zamknięto sprzedażą
w liczbie 17.203 sztuk, tj.
o 1.090 mniej niż w roku 2011.
Spółka Iveco Poland osiągnęła
13,2% udziału w segmencie
3,5-7 t, który jest na takim samym poziomie jak w 2011 roku,
a jednocześnie najwyższy, jaki
marka Iveco kiedykolwiek osiągnęła w Polsce.
Pojazdy średnie
Jeśli by nie wliczać sprzedaży
303 pojazdów militarnych Iveco
Eurocargo na rzecz Wojska Pol-

Wzrost
sprzedaży
i udziałów
mimo trudnej
sytuacji
skiego, segment (w którym
ogółem sprzedano 2.099 pojazdów) odnotował spadek o 19%
w porównaniu z 2011 rokiem.
Iveco stało się liderem w segmencie, mając udział w rynku
na poziomie 37,3%. W 2013 roku zamierza jeszcze bardziej
wzmocnić swą pozycję w segmencie, między innymi dzięki
sprzedaży 150 pojazdów dla
Poczty Polskiej w pierwszym
kwartale 2013 roku.
Pojazdy ciężkie
Segment ten zamknięto sprzedażą w liczbie 14.117 sztuk, co
stanowi niewielki spadek w po-

równaniu z 2011 rokiem. Należy
jednak uwzględnić dwa różne
trendy. W samochodach typu
„podwozie” spadek wyniósł 21%
z powodu słabnącej koniunktury
branży budowlanej po EURO 2012. W przypadku tzw. ciągników natomiast odnotowano
wzrost o 1,3% (11.837 sprzedanych egzemplarzy), co czyni
z Polski czwarty rynek europejski
po Niemczech, Francji i Wielkiej
Brytanii. Iveco osiągnęło udział
w rynku na poziomie 5,2%, potwierdzając rezultat z 2011 roku.
W roku bieżącym marka zamierza zwiększyć sprzedaż dzięki
wprowadzeniu na rynek modelu
Stralis Hi-Way (Truck of the
Year 2013), który zaprezentowano oficjalnie w Warszawie 15 lutego. Model cieszy się ogromnym zainteresowaniem dzięki
m. in. obniżonej TCO (Total Cost
of Ownership), odnowionemu
wnętrzu, systemom bezpieczeństwa i unikalnym rozwiązaniom,
zapewniającym zgodność z normą EURO 6 w zakresie emisji
zanieczyszczeń.
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PRODUKT
SALON W GENEWIE

Nadszedł czas

Alfy Romeo 4C
Dwumiejscowe coupé z napędem na tylne koła,
stanowi kwintesencję sportowego ducha marki:
prawdziwie włoski styl, doskonałość techniczna
i maksimum przyjemności z jazdy.
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Długo oczekiwane
coupé Alfa Romeo
zadebiutowało
w Genewie

en produkowany w zakładzie Maserati w Modenie,
a zaprojektowany przez
inżynierów Alfy Romeo nowy
kompaktowy
„supersamochód”, pojawi się na rynku
jeszcze w tym roku i zapoczątkuje powrót tej prestiżowej włoskiej marki do Stanów Zjednoczonych, gdzie przewidziano plan globalnego rozwoju marki Alfa Romeo.
W modelu tym zastosowano materiały i technologie, jakie zwykle pojawiają się w samochodach
sportowych – włókna węglowe, aluminium, napęd
na tylne koła. A te elementy technologiczne, które zaczerpnięto z ostatnich modeli seryjnych Alfy
Romeo, dodatkowo unowocześniono, by w ten
sposób jeszcze bardziej wyrazić sportowy duch
tego nowego samochodu. Dowodzą tego nowy
silnik z bezpośrednim wtryskiem 1750 Turbo Benzyna, wykonany w całości z aluminium, oraz zaawansowana technologicznie automatyczna
skrzynia biegów z podwójnym suchym sprzęgłem
„Alfa TCT” oraz systemem Alfa D.N.A. Ten ostat-

T

ni jest teraz bogatszy o nowy
tryb Race, dzięki któremu nabywcy tego modelu będą
mogli przeżywać większe
emocje porównywalne z jazdą na torze.
Nietuzinkowość designu i zastosowanych materiałów widoczna jest również we wnętrzu pojazdu, w którym wszystko zaprojektowano
tak, aby użytkownicy czerpali maksymalną przyjemność z jazdy. Wewnątrz na pierwszy rzut oka
w sposób szczególny wyróżnia się włókno węglowe, z którego wykonano przestrzeń wokół kierowcy i pasażera, a które nadaje temu zaawansowanemu technologicznie wnętrzu wyjątkowego i lekkiego charakteru. Deskę rozdzielczą oraz panele
drzwi pokryto wykończeniem typu „asfalt”, które
ma nawiązywać do głównego powołania Alfy
Romeo 4C, jakim jest dostarczanie maksymalnej
przyjemności z jazdy.
O wyjątkowości tego dwuosobowego samochodu
coupé na tle konkurencji świadczą z pewnością
jego kompaktowe wymiary: długość poniżej 4 me-
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Istota designu
i użytych
materiałów
widoczna jest
również
wewnątrz
pojazdu

trów, szerokość 2 metry, wysokość 1,18 metra
i rozstaw osi nieprzekraczający 2,4 metra. Liczby
te z jednej strony podkreślają proporcje prawdziwego „supercara”, z drugiej zaś uwypuklają jego
zwinność. Ponadto, doskonała praca projektantów sprawiła, że samochód ten osiąga maksymalny poziom efektywności aerodynamicznej, odnotowując ujemny Cz (współczynnik siły nośnej), który podobnie jak w samochodach wyścigowych
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korzystnie wpływa na wzrost stabilności i przyczepności do drogi przy wyższych prędkościach.
Będący udoskonaleniem jednostki napędowej
montowanej już w wersji Quadrifoglio Verde Giulietty, nowy czterocylindrowy turbodoładowany silnik
benzynowy o pojemności 1750 cm³ wykorzystuje
innowacyjny blok silnika, który wykonano w całości z aluminium, a także bardziej zaawansowane
układy ssące i wydechowe, dodatkowo podkreślające sportowy charakter samochodu. Zastosowano w nim też najnowocześniejsze rozwiązania
techniczne, między innymi bezpośredni wtrysk paliwa, podwójny, ciągły rozdzielacz faz rozrządu, turbosprężarkę czy system kontroli „Scavenging”,
który redukuje efekt tzw. „turbodziury”.
Silnik ten współpracuje z równie innowacyjną, automatyczną skrzynią biegów „Alfa TCT” z podwójnym suchym sprzęgłem. Przekładnia ta stanowi
prawdziwy punkt odniesienia w tej kategorii ze
względu na swoją ograniczoną masę i wyjątkowo
szybkie włączanie przełożeń. Kierowca ma również
możliwość sterowania skrzynią w sposób sekwencyjny, posługując się łopatkami przy kierownicy.

Na genewskim „wybiegu”

500L TREKKING
Nowy Fiat 500L Trekking to samochód adresowany do miłośników wszelkiej aktywności na otwartym powietrzu, łączący off-roadowy wygląd z napędem na przednią oś, który wyposażono w technologię „Traction+”, innowacyjny system kontroli
trakcji, który poprawia własności jezdne samochodu na nawierzchni o niskiej przyczepności kół,
zwłaszcza jeśli chodzi o ruszanie z miejsca.
Dostępny w salonach europejskich od czerwcu
tego roku nowy model 500L Trekking będzie na
swój sposób wspierał sukces Fiata 500L City
Lounge, który tylko w okresie pięciu miesięcy
zgromadził ponad 38.000 zamówień, z czego połowa klientów pochodziła spoza Włoch.
Jednym ze specyficznych elementów wyposażenia standardowego wersji Trekking Fiata 500L jest
innowacyjny system kontroli trakcji „Traction+”,
który wyraźnie zwiększa możliwość poruszania się
w trudniejszych warunkach drogowych i na śliskiej
nawierzchni, a kosztuje znacznie mniej niż konwencjonalny napęd 4x4.
Nowy „Traction+” symuluje elektronicznie zachowanie samoblokującego elektromechanicznego
mechanizmu różnicowego. System ten działa
przy prędkości nieprzekraczającej 30 km/h,
a żeby go włączyć wystarczy nacisnąć specjalny przycisk na desce rozdzielczej.
W warunkach niskiej lub wręcz zerowej
przyczepności jednego z kół napędzanych centralka systemu rozpoznaje po-

ślizg, po czym steruje
układem hydraulicznym tak, by
przyhamować kołem o niższej przyczepności, a w konsekwencji przenieść moment napędowy na koło lepiej „trzymające się” podłoża. Dzięki
temu samochód może ruszyć, zapewniając możliwie jak najlepszą trakcję na drodze o nieregularnej nawierzchni i niskiej przyczepności kół.
Nowego Fiata 500L Trekking będzie można nabyć
(w zależności od rynku) z jednym z dwóch silników
benzynowych (1.4 16V 95 KM lub 0.9 TwinTurbo
105 KM) lub z jednym z dwóch Diesli do wyboru
(1.6 MultiJet II 105 KM lub 1.3 MultiJet II 85 KM,
także w parze ze skrzynią biegów Dualogic).
Model ten posiada bogate wyposażenie standardowe i opcjonalne, w tym między innymi trzy najnowsze elementy dostępne obecnie w całej gamie
Fiata 500L: 520-watowy system Hi-Fi Audio
Beats, zestaw „Lavazza 500 Espresso Experience” oraz system „City Brake Control”.

Lancia Ypsilon S MOMODESIGN
Ta dostępna na rynkach Europy w II połowie br.
nowa seria specjalna już na pierwszy rzut oka wyróżnia się estetycznymi i chromowanymi akcentami nadwozia, które nawiązują do motywów stylizacyjnych produktów MOMODESIGN.
Nabywca może skomponować swój samochód,
wybierając spośród pięciu dwutonowych wersji
kolorystycznych, których cechą wspólną jest czerń
Matte Black pokrywy bagażnika, dachu i lusterek bocznych, zestawiona z lakierami Neve
White, Volcano Black,
Argilla Red, Pierra
Grey i nowym Zaffiro Blue, stosowanymi w pozostałych elementach
nadwozia.
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FIAT 500e
Goście tegorocznego Salonu Samochodowego w Genewie byli świadkami
europejskiego debiutu samochodu o zerowej emisji. Mowa o modelu
Fiat 500e z napędem elektrycznym, który został zaprezentowany ostatnio
podczas Los Angeles Motor Show, a sprzedawany będzie tylko na rynku
amerykańskim w drugim kwartale tego roku. Fiat 500e, przedstawiany jako
autentyczny EV (Pojazd Elektryczny), wykorzystuje renomę kultowego już
miejskiego Fiata 500. Wyposażono go w 111-konny (83 kW) silnik elektryczny
zasilany z baterii akumulatorów, których ładowanie za pośrednictwem
pokładowego modułu ładującego 240V Level-2 (OBCM) trwa bardzo krótko,
bo mniej niż 4 godziny.
Na naładowanych „do pełna” akumulatorach zasięg Fiata 500e wynosi
około 140 km. Jest to najwyższy taki wynik wśród innych pojazdów
elektrycznych, które oferowane są w Stanach Zjednoczonych przez
najważniejszych producentów światowych.

SEXY, STYLISH & SEDUCTIVE

500S
To nowa wersja, w której pod jedną literą „S” ukryto
takie przymioty, jak „Sexy, Stylish & Seductive”
(atrakcyjność, elegancję i uwodzicielskość).
Ma „zadziorny” wygląd i niezwykle bogate
wyposażenie seryjne. Z zewnątrz nowy model 500S
wyróżnia się spojlerem tylnym, poszerzonymi progami,
wstawkami w zderzaku przednim i tylnym,
przyciemnianymi szybami, błyszczącym wykończeniu
oraz obręczami ze stopów lekkich – o średnicy 15 cali
i sportowym designie (opcjonalnie można zamówić
felgi 16-calowe). Wewnątrz natomiast dominują nowe
i ekskluzywne sportowe fotele z materiałowym
poszyciem typu „pluriball”, z czerwonymi przeszyciami
i logo „500S” na oparciach (tapicerka skórzana jest
dostępna dodatkowo). Jeszcze większego „zacięcia”
nadać może sportowy spojler i lakierowany na czarno
dach. We wnętrzu „kusicielski” charakter samochodu
podtrzymywany jest przez wyścigową, wielofunkcyjną
kierownicę, ergonomiczny uchwyt dźwigni zmiany
biegów oraz deskę rozdzielczą ze srebrnymi,
matowanymi wstawkami.
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LANCIA YPSILON ELEFANTINO
Seria specjalna Elefantino nowej 5-drzwiowej Lancii Ypsilon jest potwierdzeniem, że „powołaniem”
tego modelu jest bycie samochodem niekonwencjonalnym i „młodym duchem”. Urokliwy Elefantino (słoniątko) – mały talizman będący symbolem
lojalności, poważania i sympatii – zdobi tylną klapę nadwozia, tuż obok logo Ypsilon. Symbol Elefantino jest nieodłącznie związany z marką Lancia.
Już w 1953 roku Gianni Lancia, syn założyciela firmy Vincenzo Lancii, wybrał „słoniątko” jako logo
dla powstającego wówczas teamu wyścigowego
Lancii. Teraz, po latach, motyw ten ponownie zdobi Lancię, tym razem w nowej wersji 5-drzwiowej
Ypsilon, dostępnej także dla młodszej grupy nabywców, która pragnie wyróżnić się posiadaniem
samochodu o unikalnej stylizacji i charakterze.
Ten nowy bazowy model proponuje wyrafinowane kolory nadwozia – nowy Turquoise,
Sabbia Beige, Neve White, Pietra Grey czy
też nową odmianę dwukolorową Turquoise/
Volcano Black – akcenty graficzne na obudowach lusterek, zewnętrzne klamki drzwi
w kolorze nadwozia oraz oryginalną kolorystykę „dekielka” piasty.

Na genewskim stoisku marki zdecydowanie królował nowy Grand Cherokee 2014. Ten najczęściej
nagradzany w historii pełnowymiarowy SUV
został wyposażony w ośmiostopniową automatyczną skrzynię biegów, która w parze
z każdą z dostępnych dla tego modelu
jednostek napędowych pozwala znacznie obniżyć zużycie paliwa i emisje spalin, a jednocześnie zapewnić doskonałe osiągi i przyjemność z jazdy.

TRZY PREMIERY
NA STOISKU JEEPA
Po roku pełnym sukcesów,
Jeep powraca na Międzynarodowy Salon Samochodowy 2013
w Genewie z trzema europejskimi premierami. A są nimi: nowy Jeep Grand Cherokee
2014, nowy Jeep Compass 2014 i Jeep Wrangler
Rubicon w serii specjalnej „10th Anniversary Edition”. Dla marki tej 2012 rok był niezwykle ważny,
zarówno pod względem wzrostu sprzedaży, jak
i wizerunku marki. Niemal 20% wyższa sprzedaż
świadczy o tym, że Jeep jest jedną z nielicznych
marek konsekwentnie poszerzających swą obecność w Europie. W efekcie globalna sprzedaż pojazdów tego producenta przekroczyła w ubiegłym
roku liczbę 700.000 sztuk.

Nowe Jeepy:
Grand Cherokee,
Compass
i Wrangler
Rubicon

GENEWSKI DEBIUT

„LaFerrari” – hybryda o osiągach bolidu F1
wartości 9250 obr./min. Model ten
wyposażono dodatkowo w silnik
elektryczny 120 Kw, o mocy 163 KM.
Tym samym całkowita moc generowana
przez najnowsze Ferrari wynosi
gigantyczne 963 KM. Ładowanie
akumulatorów odbywa się na różny
sposób: podczas hamowania i w przypadku
nadwyżek momentu z silnika spalinowego.
Jeszcze jednym niezwykle innowacyjnym
elementem „LaFerrari” jest integracja
aktywnej aerodynamiki i układu
hybrydowego z innymi systemami kontroli

dynamicznej, jakimi pojazd ten dysponuje.
W rezultacie uzyskano bezprecedensowe
wyniki: przyspieszenie od 0–100 km/h
w mniej niż 3 sekundy, a od 0-200 km/h
w mniej niż 7 sekund i przekraczająca
350 km/h prędkość maksymalna.
Jedno okrążenie na torze w Fiorano zajęło
„LaFerrari” niecałą minutę i dwadzieścia
sekund, o 5 krócej niż modelowi „Enzo”
i o ponad 3 sekundy niż modelowi
F12 Berlinetta. To najszybszy w historii
samochód drogowy produkowany
w Maranello.

Giancarlo Riolfo

To pierwszy hybrydowy samochód o tak
ekstremalnych osiągach. Na genewskim
Salonie odsłonięto model „LaFerrari” –
nową, limitowaną serię specjalną marki.
Choć powstanie tylko 499 egzemplarzy,
wpłynęło już dwa razy więcej zamówień.
Zastosowana w nim technologia
hybrydowa zwana HY-KERS, stanowi
idealną równowagę między
doprowadzonymi niemal do krańcowości
osiągami a ograniczeniem zużycia paliwa.
Emitujący zaledwie 330 g/km CO2
„LaFerrari” nie działa całkowicie w sposób
elektryczny. System HY-KERS
zaprojektowano jednak tak, aby
w przyszłości samochód ten mógł być
napędzany wyłącznie silnikiem
elektrycznym przez pewien dystans.
Silnik spalinowy stanowi najwyższe
osiągnięcie techniki: widlasty
12-cylindrowiec o pojemności
skokowej 6262 cm³ i mocy 800 KM,
„kręcący się” do rekordowej, w przypadku
silnika o takiej pojemności,

GRUPA
NAGRODY ZA NAUKĘ

Po raz XVII rozdano
nagrody dla dzieci pracowników.
Inicjatywa potwierdza zaangażowanie
koncernu w naukę i wspieranie edukacji.

Święto utalentowanej
młodzieży
Mira Malich
zdjęcia
Ireneusz
Kaźmierczak,
Satiz Poland
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ykształcenie stanowi
kapitał, w który warto
inwestować. Wyedukowane społeczeństwo ma bowiem wpływ na poziom rozwoju
gospodarczego i szybszy postęp cywilizacyjny; przyczynia się
także do wzrostu konkurencyjności kraju na rynkach międzynarodowych oraz przynosi większe korzyści biznesowi. Dlatego
Fiat we wszystkich krajach,
w których jest obecny, nadal mimo trwającego kryzysu, zamierza kontynuować zaangażowanie w naukę, zarówno poprzez
współpracę z najlepszymi uczelniami technicznymi w kraju, jak
i nagradzając młodych ludzi za

W

ich pracowitość i wysiłek włożony w naukę. Mówił o tym Bogusław Cieślar (na zdjęciu niżej)
podczas ceremonii wręczania
nagród dzieciom pracowników
Grupy Fiat S.p.A. i Fiat Industrial
w Polsce za bardzo dobre wyniki
w nauce, która odbyła się 1 lutego br. w Sali Redutowej Kamienicy Pod Orłem w Bielsku-Białej.

Dyrektor Relacji Zewnętrznych
spółki Fiat Auto Poland przypomniał, że zmarły w październiku
ubiegłego roku prezes Grupy
Fiat w Polsce uważał tę uroczystość za jedno z ważniejszych
wydarzeń dla koncernu. „Enrico
Pavoni był orędownikiem kształtowania kultury prowadzenia
biznesu w zrównoważonej formie, czego wyrazem jest inicjatywa nagradzania także w Polsce szczególnie uzdolnionych
dzieci pracowników koncernu,
w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Niestrudzenie doceniał umiejętności i ambicję młodych ludzi, a doroczne
spotkania nazywał „świętem

uzdolnionej młodzieży”, z którą
nasz kraj i koncern wiąże przyszłość i dalszy rozwój”.
Do tej pory w ramach Programu
Nagród Fiata zrealizowano
w Polsce XVII edycji (w tym:
w kategorii świadectw dojrzałości – 784 nagrody, w kategorii
dyplomów licencjata lub inżyniera – 655 nagród, w kategorii dyplomów magistra lub lekarza –
1367 nagród) o łącznej wartości
ponad 10,3 mln złotych. W tym
roku komisja ds. nagród Fiata
przeanalizowała 169 wniosków
konkursowych, w tym 147 w ramach spółek Grupy Fiat-Chrysler oraz spółek joint ventures
działających w Polsce, a także
22 w ramach spółek Grupy Fiat
Industrial. W ramach ustalonego
budżetu finansowego Komisja
nagrodziła 100 osób z najlepszymi wynikami, które ściśle
spełniły kryteria regulaminu. Nagrody pieniężne przyznane zostały w czterech kategoriach:
świadectw dojrzałości (22 osoby), dyplomów licencjata (12
osób) dyplomów inżyniera (11
osób) oraz dyplomów ukończenia studiów wyższych z tytułem
magistra lub lekarza (55 osób).
Łączna wartość przyznanych
nagród wyniosła 280.500 zł.
„Grupa Fiat nie tylko nas motywowała do samorealizacji, ale
również nagrodziła nasz wysiłek
– mówił Maciej Habdas dziękując koncernowi w imieniu nagrodzonych. – Niezwykle rzadko się zdarza, że pracodawca
inwestuje w przyszłe pokolenia.
Grupa Fiat jest warta naśladowania w tym względzie. Nagroda, którą otrzymaliśmy, pomoże
nam w dalszej drodze, rozwijając naszą kreatywność i przedsiębiorczość”.
W uroczystości, oprócz nagrodzonej młodzieży i ich rodziców
uczestniczyli przedstawiciele
spółek Grupy Fiat, a także zaproszeni na ceremonię goście,
m. in.: prezydent Bielska-Białej
Jacek Krywult oraz Śląski Kura-

tor Oświaty Stanisław Faber,
który w swoim wystąpieniu podkreślił niespotykane w skali kraju i naszego regionu zaangażowanie Grupy Fiat w przedsięwzięcie mające na celu chęć
uznania tych, którzy na to zasługują. Gratulując młodym ludziom przypomniał także, że
„wiedza, oprócz tego, że determinuje rozwój przedsiębiorstw
i lokalnej społeczności, to także
władza sprawowana nie siłą oręża, ale siłą intelektu”.
Imprezę tradycyjnie zakończyło
grupowe zdjęcie i koncert wykonany w tym roku przez aktorów
Teatru Polskiego z Bielska-Białej.

LAUREACI NAGRÓD
GRUPY FIAT:
Marta Bombała, córka
pracownika CNH
Obroniłam
tytuł
magistra
w Szkole Wyższej im. Pawła
Włodkowica w Płocku na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, nauczanie zintegrowane i pedagogika resocjalizacyjna. Kształciłam się
w dziedzinie, która mnie bardzo
interesuje, a zdobyta wiedza
otworzyła mi drogę do znalezienia pracy w miejscu, w którym
mogę ją w pełni wykorzystywać.
Jednym słowem, robię to, co lubię, czyli pracuję od dwóch lat
jako przedszkolanka. Oczywiście
nie zakończyłam swojego rozwoju na studiach. W nauczycielstwie bowiem obowiązują obecnie stopnie – do tej pory byłam
już stażystką, teraz jestem na-

uczycielem
kontraktowym,
a w przyszłości chciałabym zostać mianowanym i dyplomowanym. Ale moim najskrytszym
marzeniem jest otwarcie prywatnego przedszkola. Dlatego
część z otrzymanej dziś nagrody
odłożę na ten cel.

Marta Bombała,
Maciej Habdas
i Agnieszka
Suchy

Maciej Habdas, syn pracownika
Fiat Powertrain Technologies
Dziękując w czasie uroczystości
w imieniu nagrodzonych podkreślałem znaczenie inicjatywy,
która nie przynosi firmie żadnych wymiernych korzyści poza
tym, by dzieci jej pracowników
miały lepiej w życiu. Dlatego tym

bardziej ją doceniamy.
Uzyskałem tytuł magistra ekonomii. Warto się uczyć ze względu
na start życiowy, ponieważ odpowiedni poziom wiedzy umożliwia znalezienie lepszej pracy, pomaga też w założeniu własnej
działalności. A takie właśnie są
moje plany – zamierzam wraz
z narzeczoną prowadzić małą
własną firmę. Dlatego część
z otrzymanych dziś pieniędzy
przeznaczę na ten cel. W przyszłości chciałbym znaleźć jeszcze czas na dalszą naukę. Marzą mi się bowiem studia doktoranckie. Nagroda będzie więc na
pewno dobrze zainwestowana,
bo głównie w siebie.
Agnieszka Suchy, córka
pracownika Teksid Iron
Dobre wyniki uzyskane na maturze, za które zostałam nagrodzona, pozwoliły mi – i to jest
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bardzo ważne – dostać się na
wymarzony przeze mnie kierunek, czyli na filologię angielską
na ATH w Bielsku-Białej. Inicjatywa Fiata była oczywiście dodatkową motywacją, dlatego myślę, że jest ona naprawdę świetnym pomysłem. W przyszłości
bardzo chciałabym kontynuować naukę, czyli po studiach licencjackich zrobić magisterskie
(byłaby to również anglistyka),
ponieważ zamierzam zostać tłumaczem. Nie wiem również, na
co przeznaczę dzisiejszą nagrodę. Dla mnie w ogóle niesamowity był sam fakt, że mogłam tutaj dziś przyjść, ładnie się ubrać
i wziąć udział w tej uroczystości.
Odbiór dyplomu i podniosła atmosfera tej imprezy były dla
mnie naprawdę dużym przeżyciem. Dlatego cel, na jaki przeznaczę tę nagrodę, jest dla mnie
drugorzędną sprawą...
Daniel Wałcerz, syn pracownika
Fiat Auto Poland
Obroniłem pracę magistersko-inżynieryjną z zakresu lotnictwa
i kosmonautyki na Wyższej
Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie. Moje zainteresowania
tym kierunkiem pojawiły się już
w dzieciństwie. Czytałem wtedy
dużo książek o II wojnie światowej, o dywizjonie 303, a podczas wakacji u dziadków na wsi
z zazdrością obserwowałem latające po niebie samoloty. Wtedy już wiedziałem, że będę lotnikiem. I dopiąłem swego. Marzenia
zacząłem
spełniać
w Liceum Lotniczym w Dęblinie,
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później były studia inżynierskie
i magisterskie. Od początku
więc uczyłem się tego, co mnie
interesowało. Aby zaś dostać
się na uczelnię, trzeba było
mieć także szczęście. Myślę tu
o badaniach trwających 6 dni,
od których naprawdę bardzo
dużo zależy, bo z samą nauką
nie miałem nigdy większych
problemów. Im szybciej bowiem
zrozumiemy, że wiedza ułatwi
nam lepszy start w życiu, tym
jest lepiej.
Obecnie jestem w służbie zawodowej. Jestem podporucznikiem nawigatorem w 33. Bazie
Lotnictwa
Transportowego
w Powidzu koło Poznania. Do
tej pory latałem na śmigłowcach
pokładowych SH-2G w Gdyni,
byłem też na misji w Afganistanie, ale w Powidzu mam nadzieję znaleźć się w załodze
największego samolotu transportowego będącego na wyposażeniu Wojsk Polskich, czyli na
C-130 Herkules.
Oliwia Pyszyńska, córka
pracownika CNH
Dzisiejsza nagroda jest drugą
z rzędu – dwa lata temu zostałam nagrodzona za licencjat,
tym razem za tytuł magistra. Jestem absolwentką filologii romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuję jako nauczyciel języka
francuskiego i hiszpańskiego
w Centrum Języków Obcych
w Płocku. Moja praca magisterska napisana była w języku francuskim, co jest charakterystycz-

Daniel Wałcerz,
Oliwia
Pyszyńska,
Sebastian
Nowak i Marta
Baćkowska.
Poniżej:
Stanisław Faber,
Antoni Greń
(dyr. FAP)
i Andrzej Piętka
(dyr. Personalny
FAP) wręczają
dyplomy
Karolinie Gołbie
i Natalii Guszcie

ne dla kierunków filologicznych.
Studia językowe wymagają
większego wysiłku ze względu
fakt, że zajęcia – i to zarówno
ćwiczenia, konwersatoria jak
i wykłady – prowadzone są w języku obcym. Zawsze jednak
chciałam zostać tłumaczem czy
też lektorem językowym, mam
ponadto predyspozycje językowe, dlatego nauka na tym kierunku nie stanowiła dla mnie
większego problemu i przychodziła mi z łatwością. Muszę jednak przyznać, że wiadomość
o nagrodzie Fiata mobilizowała
mnie do nauki i miała wpływ na
końcowy wynik. Dlatego też nagrodę tę chciałabym przezna-

czyć przede wszystkim na dalszą edukację – myślę głównie
o poszerzeniu wiedzy z zakresu
tłumaczenia księgowego.
Sebastian Nowak, syn pracownicy
Automotive Lighting Polska
Jestem osobą ambitną. Wyznaczam sobie cel, do którego dążę, i sprawdzam się. Jeśli go
osiągnę, jestem z siebie dumny.
Ambicje te nie pozwalają mi
stać w miejscu czy też zostawać w tyle. Chcę być odpowiedzialny za swoje działania, za to,
co robię, taka jest moja natura.
Ambicje dotyczą także nauki.
Chciałem więc jak najlepiej zdać
maturę i dostać się na obrany
przez mnie kierunek studiów.
I osiągnąłem cel. Dziś odbierałem nagrodę za dobre wyniki
uzyskane na maturze, studiuję
też energetykę na Politechnice
Śląskiej, kierunek, na który trudno się dostać. Nagroda Fiata
była dla mnie oczywiście dodatkową, miłą niespodzianką,
z której bardzo się cieszę. Po
skończeniu studiów inżynierskich myślę jeszcze o pracy

w Straży Przemysłowej. Dziedzina ta, wbrew pozorom, wcale nie odbiega od energetyki,
gdzie dużo czasu poświęca się
chemii i fizyce, a na egzaminach
wstępnych do straży trzeba napisać test właśnie z tych przedmiotów. Można więc powiedzieć, że obszary te są powiązane z sobą. Ale to jest dalsza
przyszłość, na razie przede mną
ukończenie studiów inżynierskich. Ponieważ codziennie dojeżdżam autobusami z Katowic
do Gliwic, dlatego część
z otrzymanej dziś nagrody przeznaczę na sfinansowanie dojazdu albo może także na zakup
jakiegoś samochodu. Samochód bardzo by mi się przydał,
bo dojazd na uczelnię i z powrotem zajmuje mi codziennie
około 3 godzin, a to jest strata
czasu.
Marta Baćkowska, córka pracownicy Plastic Components Fuel
Nagrodę otrzymałam za tytuł
magistra obroniony na Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach – specjalność pedagog bezpieczeństwa i zagrożenia kryzysowego,
czyli kierunek pochodny resocjalizacji. Studiowałam zaocznie
i jednocześnie zatrudniona byłam jako pracownik tymczasowy
w firmie mamy, ale niestety
umowa się skończyła, dlatego
przede mną kolejne wyzwanie.
Nie ukrywam, że bardzo chciałbym pracować w swoim zawodzie, na przykład jako pedagog
w poprawczaku, domu dziecka
czy też w areszcie śledczym.
Zdaję sobie jednak sprawę, że
znalezienie pracy w tego typu
placówkach i w tym zawodzie
nie jest łatwe.
Zaoczne studiowanie wymaga
dzielenia czasu pomiędzy naukę
i pracę. Dlatego możliwość zdobycia nagrody Fiata motywowała do jeszcze większego wysiłku,
ale dzisiejsza nagroda świadczy
o tym, że było warto.
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Pięciogwiazdkowy
samochód

Stefania
Castano

Nowy Fiat 500L zdał trudne testy
EuroNCAP, zdobywając maksymalną liczbę
punktów. Wynik ten jest nagrodą dla Fiata
za zaangażowanie firmy w bezpieczeństwo.
gzamin zdany z wyróżnieniem: model 500L brawurowo zdał egzamin EuroNCAP, zdobywając prestiżowe pięć
gwiazdek. Wynik ten jest niezwykle ważny, jeśli wziąć pod uwagę
fakt, iż od 2012 roku ten zunifikowany europejski program testów,
którym poddawane są samochody wszystkich producentów, stał
się bardziej surowy. Obecne pięć
gwiazdek ma bowiem o wiele
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większe znaczenie niż te, które
przyznawane były jeszcze kilka lat
temu. Mimo to nowy „City Lounge” Fiata zdołał zdobyć je, uzyskując ogólną liczbę punktów
83/100, na którą składają się
oceny z czterech prób: za ochronę osób dorosłych (500L otrzymał
94%), za ochronę dzieci (78%),
za bezpieczeństwo pieszych
(65%) i za systemy bezpieczeństwa wspomagające jazdę (71%).

Jest to sukces, który nagradza
zaangażowanie firmy w obszar
bezpieczeństwa zapoczątkowane jeszcze w latach 60. Kiedy
bowiem w 1976 roku powstało
Centrum Bezpieczeństwa Fiata
w Orbassano, firma dysponowała już od 15 lat laboratorium
do przeprowadzania crash testów, a obecnie oddział ten jest
jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie.

„Zasługa w osiągnięciu pięciu
gwiazdek zależy przede wszystkim od doskonałej jakości projektu – objaśnia Enrico Becchio,
który kieruje Centrum od 2004
roku. – 500L to pierwszy model
Grupy opracowany z myślą, by
zaspokajać zarówno europejskie,
jak i amerykańskie standardy
bezpieczeństwa. Standardy, które często wiążą się ze zgoła odmiennymi wymogami. Na przykład, w USA samochody muszą
zapewniać również minimum
ochrony osób, które nie zapięły
pasów bezpieczeństwa. Parametry wymagane w zakresie deski rozdzielczej i kabiny są więc
inne niż stosowane w Europie.
Inna różnica polega na tym, że
w amerykańskich próbach ocenia się również wyciek paliwa
w trakcie zderzenia. Aby sprostać tym testom, musieliśmy zastanowić się nad koncepcją specyficznej podłogi tylnej na rynek
USA, bardziej płaskiej i wzmocnionej, rezygnując z koła zapasowego w bagażniku. Z punktu widzenia bezpieczeństwa wyglądało to tak, jakbyśmy projektowali
dwa całkowicie odmienne samochody, oba jednak zapewniające
maksymalną ochronę”.
Samochód, a w szczególności
nowa struktura o
nazwie „Small Wide” (z płytą podłogową o długości
porównywalnej

do tej z rodziny Punto, ale nieco
szerszą), która debiutuje w modelu 500L, ma za sobą tysiące
godzin wirtualnych symulacji. Poprawność projektów sprawdzano fizycznie już w samochodach
wyprodukowanych w zakładzie,
przeprowadzając 200 prób obejmujących komponenty i podsystemy, a także sto symulacji zderzeniowych i ponad sto crash testów, które pozwoliły uwzględnić
możliwe rodzaje kolizji: zderzenia
czołowe, boczne, wywrócenie
się pojazdu, najechanie na inny
pojazd i zderzenia z pieszymi.
Ponadto, wzięto pod uwagę różne prędkości, przy jakich mogą
mieć miejsce zderzenia, różne typy przeszkód i ochronę pieszych
o różnej posturze.
W rezultacie uzyskano solidną
strukturę komory bezpieczeństwa, wyposażoną z przodu
w podwójne słupki i zaprojektowaną również zgodnie z normami amerykańskimi, jeśli chodzi
o próby zderzeniowe i wymiary
materiałów. „Mówiąc ściślej – objaśnia Enrico Becchio – w przypadku struktury czołowej opracowaliśmy trzy linie obciążenia
z taką samą ilością par „krokiew”, z których dwie połączone
są tak, aby w czasie zderzenia
czołowego nie rozbiegły się.

EURONCAP

Poprzeczka

coraz wyżej

Technik
z Centrum
Bezpieczeństwa
Fiata
przygotowuje
model 500L
do testu.
Urządzenie,
jakim się
posługuje,
pozwala na
zapamiętywanie
szeregu
punktów
karoserii
w przestrzeni
trójwymiarowej.
Kolejny pomiar,
już po zderzeniu,
rozpozna stan
odkształceń

Gdy mowa o bezpieczeństwie, coraz
częściej nawiązuje się do cerytfikatów
EuroNCAP. Pod skrótem tym kryje się
organizacja, która powstała w połowie
lat 90., a wspierana jest przez Komisję
Europejską. Celem organizacji jest
dokonywanie bezstronnych pomiarów
stopnia zabezpieczenia, jakie oferują
samochody w razie wypadku.
Jednocześnie, poprzez stosowanie
surowych testów wymaganych
przy homologacji przyczynia się
do poprawy bezpieczeństwa
drogowego.
Z biegiem lat gwiazdki stopniowo
stawały się coraz trudniejsze
do zdobycia. Na przykład w 2009 r.
do testów w zakresie bezpieczeństwa
pasywnego dodano próby obejmujące
systemy wspomagające jazdę
i chroniące przed urazami kręgów
szyjnych. W ubiegłym roku wzrosła
minimalna liczba punktów do
zdobycia 5 gwiazdek. A jeszcze
bardziej surowe wymogi zostaną
wprowadzone w ciągu najbliższych
czterech lat: najpierw zmianom
ulegnie test ochrony dzieci i sposób
oceny automatycznych ograniczników
prędkości. W 2014 r. zwiększy się
liczba urządzeń ocenianych
pod względem wspomagania
jazdy: na przykład zostanie
wprowadzony test dotyczący
skuteczności automatycznych
systemów hamowania
awaryjnego przy prędkości
do 80 km/h (typu City
Brake Control). Rokiem
przełomu będzie jednak
2015, gdy zostaną
dodane i zmodyfikowane
crash testy z zakresu
ochrony osób dorosłych
i dzieci oraz dwa nowe
manekiny symulujące
dzieci w wieku
6 i 10 lat (oprócz już
stosowanych w wieku
3 i 18 miesięcy).
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Z prawej:
manekiny
z Centrum
Bezpieczeństwa
Fiata
wykorzystywane
w crash testach
i zdjęcie zderzenia
niewspółosiowego
przy 64 km/h
Fiata 500L.
Poniżej: Enrico
Becchio, szef
Centrum
Bezpieczeństwa

24

Rozwiązanie to zapewnia jednolitą strefę przednią, która może
w jednakowy sposób odkształcać się, niezależnie od tego,
na jaką przeszkodę „napotka”.
Pojazd jest dzięki temu mniej
„agresywny” w razie zderzenia
czołowego lub bocznego, a jednocześnie bardziej jednolite deformacje sprawiają, że zabezpieczenie dzięki systemowi ochronnemu jest skuteczne w większej
ilości rodzajów zderzeń”.
Poprawiono też bezpieczeństwo
bierne. W modelu 500L zastosowano po raz pierwszy kolumnę kierownicy o nazwie „modular column”, zaprojektowaną tak
by mogła opadać nawet o 80
mm, co uchroni pasażera przed
uderzeniem i pozwoli uniknąć
wypchnięcia do góry kierownicy
w razie zderzenia czołowego.
„Smukłe” siedzenia (zastosowane już w Pandzie), lepiej „trzymają” pasażerów, oddziałując na
miednicę, czyli tę część ciała,
która może znieść największe
obciążenia. Poza tym, Fiat jest
jednym z niewielu producentów,
którzy wykorzystują boczne poduszki powietrzne (sidebag)
chroniące jednocześnie ramiona, klatkę piersiową
i miednicę. Dzięki temu
rozwiązaniu 500-tka L
odnotowała jeden z najlepszych wyników w teście zderzeniowym ze
słupem (7,7 punktów
na maksimum 8).

Jeśli zaś chodzi o bezpieczeństwo dzieci, usprawniono foteliki
z gamy akcesoriów. Ponadto,
dzięki regulacji wzdłużnej siedzenie tylne można ustawić w najbardziej odpowiedniej pozycji dla
fotelika. Natomiast, aby ograniczyć do minimum efekty zderzenia z pieszym, projektanci pracowali zwłaszcza nad strefą środkową pokrywy komory silnika
i nad wieloma detalami przodu
samochodu. Poza bezpieczeństwem pasywnym ważne jest też
bezpieczeństwo aktywne. Dysponując montowanym seryjnie
w całej gamie systemem kontroli
stabilności (ESC) i sygnalizatorami informującymi o braku zapięcia pasów bezpieczeństwa, 500L
mógł wziąć również udział w testach EuroNCAP dla tego typu
urządzeń i zyskać kolejne punkty.
Czego chcieć więcej od samochodu kompaktowego? Inwestycje realizowane w zakresie
bezpieczeństwa to również większa sprzedaż, ponieważ osoba
dokonująca dziś zakupu auta

bardziej zwraca uwagę na te
kwestie. Jakich więc innowacji
możemy spodziewać się w najbliższych latach? Becchio odpowiada: „Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pasywne osiągi są już
niemal doskonałe. Celem jest zapewnienie jednakowych wyników
w samochodach lżejszych, aby
jednocześnie ograniczyć zużycie
paliwa i zmieścić się w limitach
emisji, jakie przewiduje się na
2020 rok. Zamierzamy również
rozwinąć kwestię kompatybilności samochodów o różnej masie
pod względem zderzenia bocznego. Aspekt, na jakim skupiamy
jednak największą uwagę, to integracja bezpieczeństwa aktywnego i pasywnego. Chodzi o urządzenia typu pre-crash, które – za
pomocą czujników – rozpoznają
bliskość kolizji i zbaczanie samochodu z drogi, po czym przystosowują poduszki powietrzne, napinacze pasów i inne. Musimy też
usprawnić komunikację między
drogą a pojazdem. Przyszłość
więc jest w elektronice”.

FIRMA
BADANIA

CRF-u

„Misja 2020”
Stefania
Castano
i Francesco
Novo
zdjęcia
Alessandro
Lercara

Diesle i „benzyniaki” nie przechodzą jeszcze
na emeryturę, silniki na metan i hybrydy czeka
świetlana przyszłość, a napęd elektryczny nie
zdecydował jeszcze, kim zostanie. Wzrośnie rola
elektroniki i automatycznej skrzyni biegów.
Zaś rynek silników przewiduje nowe i bardziej
restrykcyjne normy w zakresie emisji zanieczyszczeń
i zużycia paliwa. Odwiedzamy Centrum Badań
Fiata, by zobaczyć, jak przygotowują się tam
do tych technologicznych wyzwań.
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2020 roku wejdą w życie nowe i jeszcze bardziej restrykcyjne przepisy europejskie dotyczące emisji szkodliwych substancji i zużycia paliwa w pojazdach. Od tego
czasu cała flota samochodów
jeżdżących po drogach Europy
będzie musiała emitować średnio nie więcej niż 95 gram dwutlenku węgla (CO2) na kilometr.
Każdy producent będzie miał
konkretny cel, określony na podstawie średniej sprzedawanych
pojazdów. Aby uzmysłowić sobie jak surowy jest ów wymóg,
wystarczy wspomnieć, że w roku
2011 Fiat – będący czwarty rok
z rzędu najbardziej ekologicznym
producentem w Europie – miał
wskaźnik na poziomie 123,3 g.
Wykonanie więc tak dużego
„przeskoku” stanowi spore wyzwanie. Jest ono niczym „mission impossible”, jaką marki samochodowe postawiły przed
badaczami.
W znajdującym się na przedmieściach Turynu Orbassano, gdzie
znajduje się siedziba CRF Fiata,
powstały już takie wynalazki jak
Common Rail, Multijet, MultiAir,
skrzynia biegów Dual Clutch
i jeszcze pachnący świeżością,
a już wielokrotnie nagrodzony,
dwucylindrowiec TwinAir. Teraz,
kiedy poprzeczkę postawiono
jeszcze wyżej, postanowiliśmy
spotkać się z zespołem Powertrain Research & Technology, by
wyjaśnili nam, jak firma zamierza
zmierzyć się z wyzwaniem roku
2020. Dario Sacco, będący od
września szefem Powertrain Research &Technology, przewodniczy licznej grupie badaczy, którzy – w ścisłej współpracy z kolegami z FGA i z Chryslera –
podjęli się tej misji. Sacco jest inżynierem mechanikiem, zawodowo stawiającym pierwsze kroki w firmie Abarth, a następnie
w Ferrari i Fiacie Powertrain. Jego personel to 365 osób, z których spora część pracuje w Orbassano, pozostali w Valenzano

W

26

(gdzie opracowano Common
Rail) i w Foggii (tu opracowuje
się silniki samochodowe i do pojazdów użytkowych). W grupie
tej prawie wszyscy są inżynierami, większość to osoby młode.
„W ostatnich latach – jak mówi –
oczekiwania ludzi wobec samochodu uległy głębokiej przemianie. Klient obecnie zwraca uwagę już nie tylko na osiągi, wygląd
i cenę, coraz ważniejsze jest dla
niego także zużycie paliwa i poszanowanie środowiska. Właśnie
dlatego nowe wyzwanie przyjęło
nazwę CO2, a jego celem jest
spełnienie nowej normy europejskiej od 2020 roku. Nie zamierzamy czekać na dalszy ciąg wy-

darzeń, bo mamy właściwych ludzi i odpowiednie technologie”.
Zużycie paliwa, a w konsekwencji emisje szkodliwych zanieczyszczeń stały się więc priorytetem, gdyż 2020 rok nie jest
wcale tak odległy, jak mogłoby
się wydawać. „Osiągnięcie wyniku 95 g CO2 na kilometr – kontynuuje Sacco – to bardzo ambitny cel, który wymaga jeszcze
większego zaawansowania technologicznego i jeszcze większej
liczby samochodów zasilanych
paliwem alternatywnym lub silnikami hybrydowymi. Co więcej,
dla nas badaczy, dotarcie do
mety musi nastąpić wcześniej,
bowiem nowe silniki powinny

być gotowe co najmniej dwa lata przed wprowadzeniem ich
na linie produkcyjne. Jest to
ogromne wyzwanie, które pochłonie sporo zasobów i energii,
a dla którego uruchomiliśmy tak
zwany „Projekt TwentyTwenty”.
Oczywiście plan ten nie dotyczy
tylko zatrudnionych w obszarze
silników, ponieważ do osiągnięcia tego celu muszą przyczynić
się wszystkie działy pracujące
nad samochodem poprzez
wprowadzenie zmian w wielu
parametrach: od masy po aerodynamikę, czy – ogólnie rzecz
biorąc – sprawność. Jeśli o nas
chodzi, nasze działania dotyczą
rozwoju silników tradycyjnych,
poszerzania zastosowania nowych paliw (metan i biomasa),
jak najlepszego wykorzystywania skrzyń biegów (poszerzanie
użycia skrzyń biegów sterowanych nie manualnie i projektowanie hybryd, poprzez łączenie
silników elektrycznych z termicznymi). W sumie więc pracujemy
nad utworzeniem zróżnicowanej
gamy, w której obok silników
benzynowych i diesli znajdą się
również jednostki zasilane metanem, elektryczne i tak dalej”.
Jak twierdzą specjaliści z CRFu,
samochody napędzane wyłącznie silnikiem elektrycznym nie

stanowią na razie realnej alternatywy. „Jest jeszcze zbyt wiele
problemów – wyjaśnia Sacco, –
których na tę chwilę nie udało
się jeszcze rozwiązać. A są nimi:
bardzo wysokie koszty systemu
i zbyt ciężkie akumulatory, które
zapewniają ograniczony zasięg
i jeszcze zbyt długi czas ładowania. Poza tym, dopóki będziemy
produkować wystarczająco dużo energii ze źródeł kopalnych
(ropa i węgiel), problemów z zanieczyszczeniem nie rozwiążemy u korzeni. Co innego w przypadku metanu, paliwa naprawdę
ekologicznego, zwłaszcza gdy
uzyskiwane jest z biomas (odchody zwierząt i odpady). Fiat
jest europejskim liderem w tym
sektorze, ponieważ opracował
technologie i rozwiązania, które
– pod względem osiągów –
sprawiają, że samochody zasilane paliwem alternatywnym dorównują „benzyniakom”. Niemniej czeka nas w tym zakresie
jeszcze sporo pracy”.
Droga wyznaczona przez Sacco
ma doprowadzić do celu, jakim
jest samochód o zerowym
wskaźniku emisji, a 2020 rok
jest jedynie jednym z jej etapów.
Każdy producent skupia uwagę
na jednym rozwiązaniu, ale nie
lekceważy innych. Tak czyni

również Fiat. Z pewnością silniki
benzynowe i diesle będą służyć
jeszcze przez wiele lat, ale konieczne będzie wyposażenie ich
w nowe technologie. Wsparciem
dla paliw alternatywnych będzie
rozwój sieci stacji paliw, natomiast napęd hybrydowy będzie
„rozwijać się” w miarę udoskonalania samochodów. Nie należy również zapominać o badaniach nad wodorem. „W końcu
– zauważa Sacco – nie wystarczy zrobić najlepszy na świecie
samochód pod względem poszanowania środowiska: auto
trzeba będzie jeszcze sprzedać,
czyli zaoferować je w konkurencyjnej cenie i przekonać klienta
do kupienia go. A to już będzie
dodatkowe wyzwanie”.

Badacze
dokonują analiz.
Na stronie obok:
sala prób
TwinAira.
Poniżej: technik
pracujący
nad schematem
automatycznej
skrzyni biegów.
Na stronie
początkowej
komora
bezodbiciowa,
w której badany
jest hałas silnika

BENZYNA
STAJE DO WALKI

W branży silników badania skupiały się przede wszystkim na
udoskonalaniu diesli, dzięki czemu uzyskano poprzez system
Common Rail, niskie zużycie paliwa i wysokie osiągi. W ostatnich latach uwagę jednak skupiono na „benzyniakach”. Dzięki
technologii MultiAir, która pozwala na elektroniczne sterowanie zaworami ssącymi regulującymi dolot powietrza do silnika,
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Na środku
(w czerwonym
krawacie) Dario
Sacco wraz
ze swoimi
pracownikami.
Na stronie obok:
laboratorium
komponentów
centralki silnika
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sprawność przy niskich obrotach uległa znacznej poprawie,
a do tego zmalały wartości zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń. Dodatkowym walorem jest
wprowadzenie turbo (najpierw
w T-jetach, a następnie w MultiAir Turbo) i to, co technicy nazywają „downsizingiem”, czyli
zmniejszenie pojemności skokowej. Pod względem ilości gramów CO2 emitowanych z TwinAira, ten „benzyniak” już dziś
gotów jest na wyzwanie postawione na rok 2020. Przynajmniej
jeśli chodzi o samochody z segmentu małego i średniego.
I choć technologie te sprawiły, że
koszt silnika wzrósł, wciąż jest
on jeszcze zdecydowanie niższy
od cen diesli. Dla CRF-u jednak
to nie wystarczy, bo cel obrany
na 2020 rok dotyczy całej floty
samochodów. Aby więc skompensować poziomy emisji samochodów z segmentu C i D, które
– mimo iż maleją – nie zdołają
osiągnąć tego celu, należy obniżyć poprzeczkę „maluchów”
do poniżej 90 gramów dwutlenku węgla na kilometr. I to jest jeden z obszarów, nad którym
pracuje Fabio Borean, inżynier
mechanik, który – wraz ze swo-

im zespołem – zajmuje się opracowywaniem strategii kontroli
i eksperymentami w zakresie silników benzynowych. „Możliwość niezależnego kontrolowania zaworów – objaśnia Borean
– otwiera przed nami niekonwencjonalne sposoby regulacji.
Na przykład: zawory mogą się
otwierać, gdy cylinder jest jeszcze w fazie wydechu, aby później ponownie wykorzystać gazy
z tej fazy spalania. Fire MultiAir
drugiej generacji, właśnie dzięki
nowym sposobom kontroli sprawi, że spalanie będzie jeszcze bardziej wydajne. Ponadto, zajmujemy się oceną korzyści, jakie może przynieść – w przypadku dużych obciążeń silnika – połączenie z wtryskiem bezpośrednim
GDI (Gasoline Direct Injection)”.
Te same technologie znajdą zastosowanie również w silnikach
o dużej pojemności skokowej,
w przypadku których badania
prowadzone są w ścisłej współpracy z Chryslerem. Zresztą w
Ameryce benzynowe jednostki
o pojemności co najmniej trzech
litrów są niezwykle popularne,
natomiast w Europie dużą pojemność skokową mają przede
wszystkim turbodiesle. „Do cza-

su prezydentury Obamy – wspomina Borean – klasyczny amerykański silnik był wolnossącym
benzyniakiem o wysokiej pojemności skokowej, skromnej sprawności, prostej technologii i wysokim zużyciu paliwa, bo koszt paliwa w Ameryce stanowił jedną
czwartą
naszych
cen.
Od 2009 r. sprawy uległy zmianie i wprowadzono bardzo surowe plany ograniczenia zanieczyszczeń. W związku z tym,
wraz z badaczami z Chryslera
wprowadziliśmy w Ameryce silnik
Fire Turbo MultiAir, dzięki któremu model Dodge Dart ze skrzynią biegów DDCT (Dry Dual
Clutch) mógł poszczycić się niezłym wynikiem pod względem
redukcji zużycia paliwa (ponad
40 mil na galon, czyli 5,88
l/100 km, co w USA daje najlepszy wynik w tej klasie). Praca tak
powiększonego zespołu umożliwiła też opracowanie 4-cylindrowego, wolnossącego silnika 2.4 l,
który – dzięki MultiAirowi – ma
doskonałe osiągi i zużycie paliwa na poziomie porównywalnym
z tradycyjnym silnikiem 2.0 l”.

DIESEL NICZYM
ORKIESTRA

Zainteresowanie „benzyniakami”
nie oznacza zaprzestanie prac
nad dieslem. Surowsze normy
pod względem ograniczenia
emisji szkodliwych substancji,
a w szczególności tlenków azotu (NOX), będą stanowić dla niego ciężką próbę – mówi Marco
Tonetti, „odpowiednik” Fabio
Boreana w dziedzinie silników
na olej napędowy: mimo wzrostu kosztów związanych z zastosowaniem skomplikowanych
systemów przetwarzania spalin,
w przypadku wysokich pojemności skokowych i samochodów pokonujących dalekie trasy,
z pewnością nadal preferowany
będzie silnik diesla”.
Zresztą, jak objaśnia Tonetti,
„ropniak” zawsze był bardziej
skomplikowany i kosztowny niż

PROCES

„Wynalazcy” silnika

benzyna, ale jego sporą zaletą
jest zapewnianie dużo niższego
zużycia paliwa, dzięki jego wysokiej sprawności. Pod względem
emisji cząstek stałych, jeśli chodzi o niespalone węglowodory
i tlenek węgla, diesel sprawia
mniej problemów niż silnik benzynowy. Jego „piętą achillesową”
pozostają natomiast tlenki azotu.
„Aby sprostać wyzwaniu na
2020 rok, a jeszcze wcześniej
wymogom normy „Euro 6”, musimy obniżyć emisje tych właśnie
gazów, nie wpływając zbytnio
na koszty i nie zwiększając zużycia paliwa, a wręcz starając się
jeszcze bardziej je ograniczyć –
dodaje Tonetti”. To nie będzie łatwe, choć technologie w zakresie obróbki wtórnej spalin, takie
jak NSC (NOx Storage Catalyst)
lub SCR (Selective Catalytic Reduction), są stale udoskonalane.

„Mówiąc prościej – objaśnia Tonetti – na przykład NSC to filtry
chemiczne, które wyłapują tlenki
azotu, a które okresowo należy
czyścić. Aby to uczynić, należy
doprowadzić je do bardzo wysokiej temperatury, co wymaga
wysokiego zużycia paliwa. Naszym celem jest przerwać ów
łańcuch, tj. «mniejsze emisje –
większe zużycie paliwa»”.
Aby dodatkowo obniżyć zużycie
paliwa i emisję CO2, w CRF-ie
podejmowana jest również praca nad tarciami w silniku, spalaniem i turbodoładowaniem, a
także nad recyrkulacją spalin.
Nie wspominając o osiągach,
choć nie są one już priorytetowe
w przypadku diesli, skoro w ciągu ostatnich dziesięciu lat i tak
niemal je podwojono. „Silnik –
podsumowuje Tonetti – to ogół
technologii i komponentów, dla-

Najpierw powstaje w ich głowach pomysł.
Na białej kartce rysują silnik, komponent
po komponencie, od struktury po ustawienia
przepływów fluidodynamicznych
i hydraulicznych. Projektują nawet jego
brzmienie, przeprowadzając doświadczenia
w komorze akustycznej. Mowa o Marco
Cunibertim i jego zespole z działu Mechanical
Engineering. Możemy ich nazwać „twórcami”
silnika. Wystarczy uzmysłowić sobie, że co
roku patentują 25 nowych pomysłów.
„Podczas projektowania nowego silnika lub
tylko któregoś z jego komponentów – objaśnia
Cuniberti – prace należy rozpocząć od celów,
jakie zamierza się osiągnąć. Definiujemy
również pewne limity i wymogi, począwszy
od kosztów i korzyści, jakie można zyskać
z każdego dokonanego wyboru. Następnie
zaczynamy zastanawiać się nad strukturą,
technologią i materiałami, jakie
można zastosować. Ważna jest synergia
pomiędzy różnymi technologiami
zastosowanymi w silniku, ale również
interakcja z innymi komponentami samochodu.
A następnie wykonalność przemysłowa
projektu, koszty i tak dalej. Pracujemy więc
ramię w ramię z kolegami, którzy zajmują się
badaniami w zakresie samochodu, oraz ze
specjalistami z FGA i Powertrain, którzy
wprowadzą go na linie produkcyjne.
Po wykonaniu rysunków kontaktujemy się
z dostawcami w sprawie części i dostarczamy
je do działów, które zajmują się silnikami
benzynowymi, dieslami lub alternatywnymi,
aby wykonać próby na prototypach”. Ważną
fazą pracy są testy, obliczeniowe i również te
w laboratorium oraz w komorach próbnych
(jest ich 51, w tym między innymi komory
do prób silnika, skrzyni biegów i stanowiska
rolkowe do samochodów). „Zadaniem badaczy
– objaśnia Cuniberti – jest przekształcanie
energii chemicznej z paliwa na energię
mechaniczną, jednocześnie ograniczając jej
rozpraszanie się w postaci ciepła. Rezultat taki
można osiągnąć poprzez optymalizację tarć,
a przede wszystkim spalania. Dlatego badamy
jak powietrze dolatuje do cylindra, jakie
wykonuje ruchy, jak odbywa się wtrysk.
Właściwie wchodzimy w serce fizyczne silnika
termicznego, aby odkrywać, jak uczynić jego
pracę coraz bardziej skuteczną”.
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tego do jego doskonałości nie
przyczyni się tylko jedna technologia, ale odpowiednie działanie
wszystkich wziętych razem”.

PRZYSZŁOŚCIĄ SĄ
SKRZYNIE BIEGÓW

Z prawej strony:
laboratorium
oprogramowań,
w którym pisze
się mapy
działania silnika.
Na następnej
stronie: strefa
sal prób silników
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Constantinos Vafidis wraz ze
swoim zespołem zajmuje się napędem hybrydowym i skrzyniami
biegów. Dla niego prawdziwym
sercem samochodu jest zespół
skrzynia biegów-silnik. „Skrzynia
biegów – jak mówi – to swego
rodzaju interfejs pomiędzy użytkownikiem, silnikiem a pojazdem. Uważanie jej za jedną całość z silnikiem i sterowanie układem silnik-skrzynia biegów w
sposób zintegrowany pomoże
nam zoptymalizować wydajność
i osiągi”. Droga, jaką należy
przejść, aby osiągnąć ten cel, to
skupienie uwagi na automatycznych skrzyniach biegów, które
będą stanowić ważny wkład
w pracę na rzecz zgodności
z normami 2020. „Z tak wyszukaną skrzynią biegów, jaką jest
Dual Clutch, już dziś jesteśmy
w stanie zapewnić oszczędność
paliwa na poziomie 3-4% w porównaniu z dobrze używaną manualną skrzynią biegów i 15%
w porównaniu z tradycyjną automatyczną skrzynią biegów”.
To właśnie automatyczna skrzynia biegów będzie sercem pojazdów „hybrydowych” elektro-termicznych. „Silniki cieplny
i elektryczny – objaśnia Vafidis –
wzajemnie się uzupełniają. Zaletą pierwszego z nich jest wysokie zagęszczenie mocy i zapewnianie dobrej sprawności przy
średnich obciążeniach i średnich
obrotach, choć ma on niski moment przy przyspieszaniu. Z kolei silnik elektryczny oferuje maksymalny moment przy ruszaniu
i zapewnia 3-4-krotnie wyższą
sprawność niż silnik konwencjonalny. Poza tym może działać
również jako generator, by doładowywać baterie przy zwalnianiu. Połączenie tych dwóch silni-

ków zapewni to, co najlepsze
i w jednym i w drugim. Zadanie
jak najlepszego ich zintegrowania przypada skrzyni biegów”.
Ale to nie wszystko. Obecnie
wymaga się od silnika cieplnego
wiele różnych funkcji, wśród
nich: wysokich osiągów, niskiego zużycia paliwa, ograniczonych emisji. Siłą rzeczy trzeba
pójść na jakiś kompromis. Poprzez połączenie go z silnikiem
elektrycznym będzie można
„wyspecjalizować go” tylko do
użytku, dla którego jest zaprojektowany. W ten sposób uzyskać można na przykład: hybrydy, w których silnik elektryczny
będzie odpowiadał za napęd,
a silnik cieplny posłuży do doładowywania akumulatorów; pojazdy z silnikiem cieplnym na drogi pozamiejskie plus silnik elektryczny do użytkowania w cen-

trach miast; napęd hybrydowy
z metanem i napędem elektrycznym i tak dalej. W CRF-ie badane są wszelkie możliwe opcje.

POSTAWIĆ
NA METAN

Zadaniem Massimo Ferrera
w dziale Powertrain Research
&Technology jest badanie paliw
alternatywnych. Współpracuje
z nim dwudziestu badaczy. Mimo iż ich działania obejmują
szeroki zakres prac z dziedziny
paliw i energii, alternatyw dla
benzyny i oleju napędowego jest
jeszcze niewiele. Najkonkretniejsza zwana jest metanem. „Powodów jest wiele – objaśnia Ferrera. – Metan emituje z wydechu
23% mniej CO2 niż benzyna.
Jest to najbardziej rozpowszechnione paliwo na świecie, a jego
rezerwy są spore. Po wydobyciu

tego gazu nie jest wymagany
proces rafinacji, a do jego transportu nie trzeba posługiwać się
autocysternami, które same powodują zanieczyszczenia, jest
on bowiem transportowany za
pomocą gazociągu. To nie wszystko: jest to najtańsze paliwo,
a można go uzyskać również ze
ścieków pochodzących z hodowli i z odpadów. Powstały w ten
sposób metan pozwala na eliminowanie substancji, które trzeba
byłoby utylizować. Technologia
motoryzacyjna, jaką opracował
Fiat w tym zakresie w ciągu ostatnich 15 lat i dzięki której stał
się liderem w Europie, nie ma
negatywnego wpływu na osiągi
ani też nie ogranicza przestrzeni
wewnątrz samochodu. Jest to
więc rozwiązanie przez duże «r»”.
Dlaczego w takim razie samochody na metan nie cieszą się
popularnością? „Kiepska sieć
dystrybucji gazu na stacjach tankowania – odpowiada Ferrera –
chociaż we Włoszech jest około
800 tys. pojazdów zasilanych tym
paliwem. Na szczęście autobusy

miejskie na metan są coraz liczniejsze, a to przyczynia się do
zmniejszania zanieczyszczenia
w centrach miast. Wiele z tych
pojazdów zaprojektowano tutaj,
w CRF-ie. Współpracujemy z Iveco i CNH, dla których zaprojektowaliśmy silniki na metan przeznaczone do autobusów, ciężarówek (ostatni Stralis) i ciągników.
W przypadku tych ostatnich eksperymentujemy, by utworzyć gospodarstwa, w których z obornika będzie można uzyskiwać gaz
do napędzania traktorów”.
Ale zespół Ferrery nie zajmuje
się jedynie metanem. Poszukuje
źródeł energii, które w przyszłości będą mogły stanowić alternatywę dla paliw tradycyjnych.
W międzyczasie badania mają
doprowadzić do wzrostu zdolności magazynowania gazów
w samochodzie, co jest jednym
z głównych ograniczeń w przypadku metanu. Dzięki nanotechnologiom w butlach mogłyby
być umieszczane specjalne gąbki mogące znacznie zwiększyć
ilość magazynowanego gazu.

STEROWANIE
SILNIKA
Pracą silnika steruje elektroniczna centralka. Tam różne komponenty silnika (wtryskiwacze, świece, cylindry itp.) muszą odczytywać i określać elementy, jakie
powinny być brane pod uwagę,
aby osiągnąć maksimum wydajności: prędkość, temperatura,
ilość obrotów itd. Pracami nad
tymi parametrami zajmuje się Aldo Perotto, inżynier elektrotechnik, i jego zespół 70 inżynierów,
fizyków i matematyków: „Dla
każdego nowego silnika kreślimy
„mapę”, która następnie umieszczana jest w centralce elektronicznej. Tak samo robimy z elektronicznymi skrzyniami biegów.
Ale nie tylko: nasze działania obejmują również fazę wcześniejszą,
w której definiowane są strategie
dla różnych rodzin silników. Zapisujemy więc wytyczne dotyczące
działania każdego elementu silnika, w zależności od „rodziny”,
do jakiej on należy, i wyników, jakie zamierza się uzyskać”.
Zespół Aldo Perotto pracuje
w ścisłej współpracy z tymi, którzy opracowują i projektują silniki. To tutaj powstały mapy do rewolucyjnej jednostki TwinAir i tutaj wyznaczono niezwykłe połączenia strategii, które sprawiają,
że silniki zużywają coraz mniej
paliwa. „Mowa o skomplikowanych oprogramowaniach, które
uwzględniają liczne parametry
i pisane są przy użyciu skomplikowanych modeli matematycznych – kontynuuje Perotto. –
Oprócz części programowej badamy i opracowujemy również
hardware, czyli dobieramy (a nieraz tworzymy) komponenty elektroniczne, które będą „napędzać” oprogramowanie”. Jest to
praca niezbyt widoczna, ponieważ składa się na nią niezliczona ilość kolumn liczb ukrytych
w chipach centralki, ale pozwala ona samochodowi na jeszcze
lepsze osiągi i jeszcze niższe zużycie paliwa.
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FIRMA
FPT

W zakładzie czasem trzeba zweryfikować proces,
przeszkolić pracownika lub zaradzić problemowi.
Aby to zrobić bez ingerencji w działanie linii
produkcyjnej, potrzebne jest stanowisko
symulacyjno-szkoleniowe. W Fiat Powertrain
Technologies stworzyła je inżynier Dobromiła
Struzik-Włodarska.

Krzysztof Bielski, zdjęcia Satiz Poland

Mały robot,
wielki

zysk
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racownicy działu Utrzymania Ruchu w FPT szkolą
się, by dotrzymywać kroku zmieniającemu się otoczeniu.
Maszyny i urządzenia są coraz
bardziej zaawansowane technologicznie i skomplikowane. Inżynierowie muszą umieć je w pełni
wykorzystywać, a jednocześnie
odpowiednio reagować, aby nie
dopuszczać do ich awarii. Szkolenia i testy nie powinny jednak
doprowadzić do wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu linii produkcyjnej. Dlatego muszą się
odbywać poza nią. Ta potrzeba
zainspirowała inżynier Dobromiłę
Struzik-Włodarską, specjalistkę w
Inżynierii Utrzymania Ruchu, do
stworzenia specjalnego stanowiska złożonego z robota, jednego
miejsca odkładczego i sterownika
głównego, na którym można by
szkolić pracowników odpowiedzialnych za pracę urządzeń oraz
testować różne rozwiązania,
a ewentualny błąd nie zagrażałby
ciągłości produkcji. „Wiedza podręcznikowa nigdy nie zastąpi
praktyki, dlatego tak ważne jest,
by móc wziąć w dłonie panel sterowniczy, uruchomić robot, czy
też samodzielne wprowadzić
zmiany w jego pracy” – podkreśla Struzik-Włodarska.
Wraz z działem Służby Personalnej zaproponowała, że stworzy taką stację w hali, na której powstaje
silnik TwinAir. Dyrekcja FPT, otwarta na nowatorskie pomysły, które
przynoszą korzyści, zaakceptowała pomysł i zgodziła się na zakup robota. „Zakład sfinansował
zakup poszczególnych elementów, ja natomiast złożyłam je w całość tak, by funkcjonowały podobnie, jak poszczególne stacje
zrobotyzowane na linii produkcyjnej” – wspomina inż. Dobromiła.
Pomysł można było też zrealizować korzystając z usług jednej
z licznych firm integratorskich oferujących gotowe stanowiska wraz
z montażem, ale takie rozwiązanie byłoby znacznie droższe.
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MAŁY I DUŻE
ROBOTY

SZKOLIĆ
I WSPIERAĆ

Fiat Powertrain Technologies zakupił robot Kuka. Na wyborze
zaważył fakt, że na linii produkcyjnej firma wykorzystuje ponad
dwadzieścia podobnych maszyn. Zdaniem Struzik-Włodarskiej z punktu widzenia mechaniki wszystkie one są podobne.
Różni je głównie skala – robot
na stanowisku szkoleniowym
ma udźwig 16 kg, a te na linii –
dziesięciokrotnie większą. Identyczne są natomiast zasady
działania, funkcjonowanie osi

Ze stacji szkoleniowej korzystają przede wszystkim pracownicy działu Utrzymania Ruchu.
Dobromiła Struzik-Włodarska
pokazuje im, co mogą zrobić na
linii produkcyjnej i w jakim zakresie, by ich interwencje nie
zagrażały płynności pracy.
Wspólnie rozwiązują pojawiające się problemy.
Stanowisko pozwala też na weryfikację planowanych rozwiązań
przed ich wprowadzeniem na linię produkcyjną, zarówno od

czy panele sterownicze. „Dlatego można powiedzieć, że to niewielkie stanowisko ma pełną
funkcjonalność” – podkreśla.
Dobromiła Struzik-Włodarska
rozpoczęła pracę wiosną ubiegłego roku. Robot trafił do hali,
a teren wokół niego został wygrodzony zgodnie z normami
bezpieczeństwa. Inżynier Dobromiła zaprogramowała go
i dobrała odpowiednie elementy
elektryczne. Poświęciła na to
półtora miesiąca. Nie było to
proste zadanie. Jak przyznaje
dziś, kosztowało ją wiele trudu,
zwłaszcza skomunikowanie robota ze sterownikiem.

PERSONALIA

Autorskie

pomysły

Dobromiła Struzik-Włodarska jest absolwentką
Politechniki Krakowskiej, gdzie studiowała Automatykę
i Robotykę na Wydziale Mechanicznym. Od początku
pracy zawodowej związana jest z usuwaniem
i przeciwdziałaniem awariom robotów i innych maszyn
w przemyśle motoryzacyjnym. Od czterech lat pracuje
w Fiat Powertrain Technologies w dziale Inżynierii
Utrzymania Ruchu. Jest bielszczanką z wyboru.
„Czuję się związana z Bielskiem-Białą. Mieszkałam
w kilku miejscach, ale to tu zostanę. Uroki Beskidów
są niezrównane” – podkreśla.
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Linia
montażowa
wyposażona
w roboty Kuka,
na której
montowany jest
silnik TwinAir
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strony ustawień sterowników,
jak i robotów. Ułatwia to późniejsze wprowadzenie konkretnej
modyfikacji i eliminuje ryzyko
wystąpienia komplikacji.
Dzięki stworzeniu stanowiska
wszystkie szkolenia odbywają
się w pobliżu maszyn produkujących silniki. To kolejny ogromny
plus utworzenia tego stanowiska
w zakładzie. „Producent robotów oferuje wprawdzie szkolenia
z programowania, ale siedziba
firmy mieści się w Katowicach.
Nie wszystko uda się tam od razu przetestować, czy też zadać
wszystkie pytania. Nasza stacja
jest na miejscu, dostępna w każdej chwili. (…) Tutaj pracownicy
uczą się, jak reagować na zdarzenia, które mogą wystąpić na
linii, dzięki czemu są przygotowani na różne sytuacje. Przeglądanie podręczników, gdy wystąpi awaria, nie wchodzi w grę.
Gdy musimy wyprodukować
konkretną liczbę silników w ciągu zmiany, czas na interwencję
mierzymy w minutach, a nie
w godzinach. Trzeba działać
szybko” – podkreśla.

Robot pozwala
szkolić, wspiera
też pomysłowość
pracowników
WYMIERNY EFEKT
Zdaniem inż. Dobromiły stanowisko ma jeszcze jedną ogromną zaletę: pozwala testować
pojawiające się na rynku rozwiązania w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. Firmy proponują bardzo różnorodny sprzęt.
Zanim zapadnie decyzja o zakupie, warto go wypożyczyć
i przetestować. „Potrzebne jest
jednak miejsce, w którym można byłoby włączyć urządzenie
w system i sprawdzić, jak się
zachowuje. Nasze stanowisko
świetnie się do tego nadaje” –
mówi Struzik-Włodarska.
Kolejnym atutem jest racjonalizacja wydatków. Na rynku pojawiają się przykładowo coraz bardziej zaawansowane systemy

wizyjne. FPT wypożyczył już
dwie kamery, które zostały zamontowane w stacji. „Porównywaliśmy jakość obrazu, a także
szybkość wyszukiwania przez
maszynę różnych elementów
przy ich wykorzystaniu. Dzięki
takim badaniom możemy kontrolować wydatki. Nie musimy
już brać pod uwagę jedynie ceny produktu, ale możemy poznać koszty, jakie firma poniesie
już po zakupie. Niektóre systemy
mogą być tańsze, później jednak
okazuje się, że wymagają drogiego okablowania lub długiego
czasu programowania. Z punktu
widzenia całego zakładu może
się zatem opłacić zakup systemu droższego, ale bardziej przyjaznego” – mówi inżynier.

ZYSKI DZIĘKI
UMIEJĘTNOŚCIOM
Stanowisko szkoleniowe Kuka
w Fiat Powertrain Technologies
udowadnia, że warto korzystać
z umiejętności pracowników
i wspierać ich pomysłowość.
Przynosi to firmie wymierne korzyści.

AKTUALNOŚCI
KONKURS

Rozstrzygnięto konkurs

na jubileusz Fiata Wokół Nas
Mira Malich

W setnym wydaniu naszego pisma
zaprosiliśmy czytelników Fiata Wokół Nas
do konkursu. Zainteresowanie było spore,
poniżej wyniki zabawy.

głoszony z okazji setnego numeru Fiata Wokół Nas konkurs
nie był trudny. W naszej zabawie udział wzięło blisko 100 pracowników i emerytów Fiata Auto Poland,
Fiata Services, Comau, jak i wierni
czytelnicy z Fiat Powertrain Technologies Poland.
Odpowiedzi można było znaleźć na
łamach gazety bądź w archiwalnych
jej egzemplarzach, dlatego oprócz
kilku pracowników, pozostali odpowiedzieli poprawnie na dwa pierwsze pytania.
Pytanie pierwsze związane było z rocznicą wydania pisma i dotyczyło roku opublikowania pierwszego numeru Fiata Wokół Nas. Aby wskazać prawidłową datę, czyli 1.03.1996 r., można było sięgnąć do archiwalnych egzemplarzy lub obliczyć
datę na podstawie stopki redakcyjnej.
W odpowiedzi na pytanie drugie należało podać
ogółem liczbę samochodów, jaką Fiat wyprodukował w zakładach w Bielsku-Białej i Tychach
(FSM + FAP). Liczbę tę, tj. 10 milionów, można
było wskazać w oparciu o informacje publikowane w newsach w październikowym, 99 numerze
Fiata Wokół Nas.
Prawidłowa odpowiedź na dwa powyższe pytania
decydowała o wyborze przez jury, złożonego z redakcji Fiata Wokół Nas, najlepszych odpowiedzi
na trzecie, otwarte pytanie i wyłonienia spośród
nich czterech zwycięzców. Odpowiedź na to pytanie wymagała zastanowienia się, ponieważ prosiliśmy w nim o wskazanie (wraz z uzasadnieniem)
artykułu publikowanego w jednym ze stu wydań
FWN, który najbardziej utkwił w pamięci czytelni-

O

kowi. Odpowiedź na to pytanie była zarazem rodzajem ankiety, która
pozwoliła nam zrozumieć, jaka tematyka poruszana na łamach gazety cieszy się największym zainteresowaniem czytelników. A były to
m. in.: kulisy pracy projektantów samochodów, którymi kieruje Roberto
Giolito, premiery samochodowe Fiata
i Chryslera oraz nowinki motoryzacyjne (techniczne), artykuły przedstawiające historię marek, wywiady ze znanymi ludźmi, prezentacje wydziałów
i opis pracy zatrudnionych tam ludzi,
uruchomienia, rubryki (książki, nowości, kuchnia,
podróże). Postaramy się, by właśnie tych tematów nie brakowało w przyszłości
w naszym piśmie.
A oto pracownicy nagrodzeni bonami Sodexo o wartości 400 zł,
które można zrealizować robiąc
dowolne zakupy w dowolnym centrum handlowym na terenie kraju.
Adam Idzik, Fiat Auto Poland
Aleksander Krawiec, Teksid Iron Poland
Krystyna Żołneczko, FPT Poland
Edward Ćwiek, Fiat Auto Poland
Przewidzieliśmy również nagrody pocieszenia
w postaci książek, a otrzymują je:
Ryszard Maron, Comau Poland
Zbigniew Stabulaniec, Fiat Auto Poland
Barbara Jeszke, Fiat Services Polska
Gratulujemy zwycięzcom! Nagrody wyślemy pocztą.
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LUDZIE
PASJE

Nie ma osoby w spółce Fiat Group
Purchasing, która nie znałaby
Anny Celińskiej. Niewielu jednak
wie, że jest ona wielokrotną
medalistką Mistrzostw Polski
w biegach górskich.

Filippo Gallino
zdjęcia: arch. Anny Celińskiej

Superdodatek

do życia
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iao Anna”. Po przekroczeniu progu jej domu witamy się jak biegacze, którzy podczas treningu na ścieżce wymieniają tylko
uśmiechy i pozdrowienia mając świadomość, że to
sport sprawił, że rozumieją się bez słów, dzieląc te
same wartości, pasje, trudy i radości.
Anna i Robert Celińscy, małżeństwo z prawie trzyletnim stażem, zaprosili mnie do swego domu
w Bielsku-Białej, by porozmawiać o biegach górskich – dyscyplinie wymagającej uporu, techniki,
systematyczności oraz talentu, bez którego zdobycie mistrzowskiego tytułu byłoby niemożliwe.
„W sylwestra nie słyszeliśmy petard, poszliśmy
spać o 21:00 – mówi Anna. W Nowy Rok, jeszcze
przed świtem, wyruszyliśmy do Szczyrku. Mieliśmy
przed sobą piękny, słoneczny dzień i 31 kilometrowy szlak im. Stanisława Huli, który prowadzi ze
Szczyrku na Skrzyczne, Malinowską Skałę, Przełęcz Salmopolską i Klimczok (patrz box). Niesamowite przeżycie! To nie jest żadne poświęcenie z nasze strony tylko życiowy wybór”.
W życiu Ani góry zawsze zajmowały ważne
miejsce. W dzieciństwie prawie każdy
weekend spędzała z rodzicami na
górskich wycieczkach. Później
wyjechała do Warszawy, aby
studiować w Szkole
Głównej Handlowej,
potem znalazła się
w Gliwicach (w międzyczasie rok w Togliatti, w Rosji),
gdzie rozpoczęła

C

swoją karierę zawodową w General Motors na
stanowisku specjalisty ds. zakupów. Kolejnym
miejscem pracy był Turyn i praca dla Fiat Group
Purchasing. Po trzech latach spędzonych we Włoszech powiedziała „basta!” i powróciła do Bielska,
gdzie pracuje dziś jako specjalista ds. analizy
kosztów.
Nie przestała myśleć o miejscach swojego dzieciństwa i rodzinie, do której wracała, jak tylko się dało, w wakacje i weekendy. Myślała, że miejscem,
w którym mogłaby zapuścić korzenie jest Turyn –
niezwykłe miasto otoczone łańcuchem Alp. Jednak los chciał inaczej. W pewnym momencie znowu skierował ją do Bielska.
Robert jest warszawiakiem „z dziada pradziada”,
ale nie mógł oprzeć się Bielsku-Białej, a przede
wszystkim Ani. Pracuje jako programista w znanej
firmie informatycznej, mającej wiele filii w Polsce.
Dlatego nie miał problemów z przeniesieniem się
z Warszawy do Bielska, tym bardziej że podjęli decyzję o ślubie. Mówi: „Czasami życie układa się
dziwnie. Uczęszczaliśmy na tę samą uczelnię
przez cztery lata, ale nigdy się nie spotkaliśmy. Los
chciał, byśmy poznali się z Anną dzięki naszej
wspólnej pasji – bieganiu”.
Robert jest znanym maratończykiem. Jego najlepszy dotychczas czas to 2 godziny i 48 minut. Tylko 1-2% biegaczy jest w stanie przebiec ten legendarny dystans ponad 42 km w czasie poniżej
trzech godzin. Dla Roberta, który od 2008 roku
jest również członkiem „Seven Continents Club”
(patrz box), bariera ta nigdy nie stanowiła większego problemu.

Park Narodowy
Grand Canyon,
2012 r.

fot. Monika Strojny

WWW.ANNACELINSKA.COM

Anna Celińska

– Sukcesy w górach
Mistrzostwa Polski
2 złote medale: w biegu alpejskim (2011)
oraz w biegu wysokogórskim „skyrunning” (2012),
5 srebrnych: w biegu alpejskim (2012),
w biegu anglosaskim, na długim
i krótkim dystansie (2011), na długim dystansie (2010),
2 brązowe: w biegu anglosaskim (2012)
oraz na krótkim dystansie (2012)
Mistrzostwa Świata
6 miejsce (Słowenia, 2011) oraz 25 miejsce
(Szwajcaria, 2012) na długim dystansie;
31 miejsce (Albania, 2011) w stylu anglosaskim;
41 miejsce (Włochy, 2012) w stylu alpejskim
Inne biegi międzynarodowe
Zermatt Marathon – 6 miejsce (Szwajcaria, 2012)
ME w biegach górskich ekstremalnych (Alpin Sport
„Beglaufpur” w Zakopanem) – 4 miejsce (2010).
Sukcesy w polskich górach – wybrane zwycięstwa
Liga Biegów Górskich 2011, Bieg Wysokogórski
im. Marduły w Zakopanem (2010, 2011, 2012),
Bieg na Grojec (2011, 2012), Bieg na Klimczok (2011,
2012), Maraton Gór Stołowych (2010, 2011),
Bieg na Czantorię 2011, Bieg na Hrobaczą Łąkę 2011,
Bieg na Górę Żar (2011, 2012), Maraton Beskidy 2010,
Bieg na Rysiankę 2010.
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Na zdjęciu
u góry:
Mistrzostwa
Polski 2012
w Skyrunning,
Zakopane.
Niżej:
Marathon du
Montcalm,
2011 r.

„Przez kilka lat – dodaje Anna – przechadzaliśmy
się po tych samych korytarzach, a mimo to nigdy
nie mieliśmy tego szczęścia, by się poznać. Połączyło nas dopiero bieganie, które rozpoczęliśmy
po studiach i to w chwili, gdy prawdopodobieństwo spotkania się zmalało praktycznie do zera: ja
mieszkałam w Turynie, Robert w Warszawie. Dzieliło nas więc niemal 1700 km”.
Typowy dzień Anny i Roberta zaczyna się o piątej
rano. „Kawa bez cukru – mówi Anna – i ewentualnie banan, w niecałe piętnaście minut jesteśmy
gotowi do wyjścia na trening. Latem i zimą, dzień
w dzień. To już swego rodzaju rytuał, styl życia,
który przynosi nam równowagę psychofizyczną
i harmonię. Między ósmą a dziewiątą jestem już
w pracy, a – o czym wie każdy biegacz – euforia
zdobyta dzięki porannemu treningowi jest niczym
paliwo, które pozwala mi pracować na pełnych
obrotach przez osiem godzin lub więcej”.

Codzienne, ponadgodzinne biegi powodują, że ich
średnia tygodniowa wynosi ponad 100 km. Sesje
treningowe są zgodne z precyzyjnymi tabelami,
w zależności od celów sezonowych. Oprócz biegów wolnych po górskich szlakach, ich plan przewiduje również sesje na nawierzchni „szybkiej”, na
bieżni, dla rozwoju szybkości i ćwiczeń specyficznych z zakresu siły biegowej. „Nigdy się nie nudzimy – mówi Anna. – Osoby, które nie biegają, uważają, że jest to nudny sport. Nic bardziej mylnego.
Każdy trening jest inny pod względem aspektów
sportowych, trasy, warunków pogodowych.
Zwykle biegacz, niezależnie od wieku, najlepsze
wyniki osiąga po dziesięciu latach uprawiania tego
sportu. Anna zaczęła biegać
systematycznie
dopiero
w 2007 roku, ma więc jeszcze spory margines na progres, a może wręcz perspektywę zwycięstw międzynarodowych. W ciągu
pierwszych lat systematycznie poprawiała swoje wyniki
na klasycznych dystansach
biegów ulicznych. Dziś może
pochwalić się osiągnięciami
budzącymi podziw, biorąc
pod uwagę, że biega amatorsko: na 10 kilometrów
udało jej się zejść do 37 minut i 13 sekund (wynik
uzyskany w Biegu Fiata w 2012 r.), półmaraton potrafi przebiec w 1 godzinę i 21 minut, a maraton
w 2 i 53. „To, że tak bardzo poprawiłam swoje czasy, zawdzięczam Robertowi, który na początku
moich treningów przekazał mi całą wiedzę o bieganiu na długich dystansach. Ja zaczęłam swoją
przygodę z bieganiem całkiem spontanicznie, niemal przez zabawę, nie mając żadnej świadomości
o tabelach treningowych czy strategii biegowej” –
mówi Anna.
Przejście z biegów ulicznych na górskie nastąpiło
samoistnie. Mieszkając na południu Polski, okazji
naprawdę nie brakuje. I właśnie w tej dyscyplinie
Anna dostrzegła swój potencjał. By osiągać najlepsze wyniki w górach trzeba mieć predyspozycje i talent. Anna pokazała, że posiada oba te atuty. Dziś cieszy się już pierwszymi prestiżowymi
zwycięstwami. Ze szczytu na szczyt, z podium na
podium (często na najwyższym stopniu) w ciągu
zaledwie trzech sezonów (2010-2012) przywiozła
do domu dziewięć medali z mistrzostw Polski
w różnych stylach, w tym dwa złote medale zdobyte w biegu alpejskim w 2011 roku i w „skyrunningu” w 2012 roku. Wraz z nimi przyszło powołanie do reprezentacji Polski na mistrzostwa świata,
w których zadebiutowała, plasując się wysoko
w klasyfikacji (6 miejsce).

WWW.ROBERTCELINSKI.COM

Wbiegnięcie
Siedem
na szczyt, by
podziwiać wschód kontynentów
słońca, ma zupełnie W ciągu dziesięciu lat Robert Celiński przebiegł
77 maratonów i prawie 36 tysięcy kilometrów. Jest
inny wymiar niż
członkiem „Seven Continents Club”, zrzeszającego
biegaczy, którzy ukończyli maratony na wszystkich
zdobycie medalu
siedmiu kontynentach. Wśród nich posiada najlepszą

Maraton
w Zermatt,
2012 r.

średnią – 2:55:51. Ukończył również wszystkie pięć
maratonów z cyklu „Marathon Majors”: Berlin,
Nowy Jork, Londyn, Boston i Chicago. Chciałby zostać
pierwszym człowiekiem na świecie, który przebiegnie
maratony we wszystkich stolicach europejskich,
których jest 45 (zostało mu 11). Jego największym
sukcesem jest zwycięstwo w maratonie na
Antarktydzie w 2008 roku (zdj. powyżej). Jest autorem
RunCalc – mobilnej aplikacji dla biegaczy. Jest to
najbardziej kompletne oprogramowanie dla biegaczy.
Wypróbowanie go nic nie kosztuje, a robi naprawdę
wrażenie. Aby pobrać (nieodpłatnie) RunCalc,
wystarczy uruchomić przeglądarkę w telefonie,
wejść na stronę runcalc.byledobiec.pl, kliknąć
„Pobierz RunCalc”.

Mapa Beskidu
Śląskiego
z zaznaczonym
szlakiem Huli
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„Każdego dnia staram się bardzo przykładać do
treningów, ale mimo to jestem nadal amatorką
i daleko mi do wyczynowego uprawiania biegów.
Zależy mi przede wszystkim na mojej pracy zawodowej. Bieganie jest dla mnie… superdodatkiem
do życia. Zaraz po treningu trzeba iść do pracy.
Zawodowi biegacze natomiast poświęcają dużo
czasu na sen i regenerację, dbając o własny organizm. Często po południu odbywają kolejną sesję
treningową. W biegach ulicznych czy na bieżni nie
miałabym możliwości dorównać najlepszym, między innymi dlatego, że biegam dopiero od kilku lat.
W biegach górskich mam więcej do powiedzenia.
Myślę, że z najlepszą polską zawodniczką specjalizującą się w maratonie w pojedynku górskim na
krótkim dystansie nie miałabym szans, ale na długim, i o sporych przewyższeniach, moje szanse
mogłyby wzrosnąć”.
Jest zapewne wiele powodów, dla których ludzie
zaczynają biegać. Po liczbie zdobytych medali
można sądzić, że dla Anny takim powodem są
starty, chęć współzawodnictwa z innymi biegaczkami. Ona natomiast odpowiada: „Nie, nie biegam dla medali czy tytułów, choć dają mi one
dużą satysfakcję. Bardziej liczy się dla mnie rzucanie wyzwania samej sobie, pragnienie samodoskonalenia, próba poznawania swoich słabych
punktów i ich stopniowe eliminowanie poprzez
ciężką pracę. Nie jest to mój jedyny cel. Nie prze-

Biegaj z Anną i Robertem
Noworoczny Bieg Szlakiem Huli
Szczyrk – Skrzyczne – Malinowska Skała –
Przełęcz Salmopolska – Klimczok – Szczyrk
Całkowita długość szlaku: 31 km
Całkowity czas przejścia: ok. 11 godzin (według
Celińskich 4:10, wliczając w to dwa postoje
w schroniskach)
Najwyższy punkt: Skrzyczne – 1257 m n.p.m.
Najniższy punkt: Szczyrk Centrum – 515 m n.p.m.
Różnica wzniesień: 742 m n.p.m.

stanę uprawiać sportu, na przykład z powodu
wieku, ponieważ bieganie to dla mnie styl życia,
z którego czerpię przyjemność i radość. Wbiegnięcie na szczyt, by podziwiać wschód słońca,
ma zupełnie inny wymiar niż zdobycie medalu.
Wyjątkowo wspominam treningi i zawody przebiegnięte z Robertem. Wspólne pokonanie Marathon
du Montcalm w Pirenejach, szlaku w Wielkim
Kanionie Kolorado, czy 11-godzinne zmagania
z 77-kilometrową trasą Biegu Rzeźnika w Bieszczadach, to wyjątkowe przeżycia, które pozostaną na zawsze w mojej pamięci”.

FIRMA

NEWSY

POWOŁANO
NOWY ZARZĄD

FIAT AUTO POLAND
W dniu 15 marca br. w Bielsku-Białej odbyło się Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Fiat Auto Poland S.A., które zatwierdziło sprawozdanie
finansowe zarządu za rok 2012 i powołało zarząd spółki w składzie:
Luigi Galante – prezes zarządu oraz członkowie: Czesław Świstak,
Andrzej Piętka, Antoni Greń i Marek Kisz.
Prezes zarządu Fiat Auto Poland, Luigi Galante ma 60 lat, jest
absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu
w Rzymie. Dołączył do Grupy Fiat w 1980 r., współpracując
przy uruchomieniu zakładu Sevel-Atessa. Pełnił wiele stanowisk we
włoskich zakładach FGA: Mirafiori, Cassino, Pomigliano i Sevel,
zyskując doświadczenie w zarządzaniu zakładami, inżynierii produkcji,
planowaniu produkcji. Od grudnia 2011 r. Luigi Galante odpowiada
za produkcję pojazdów (Vehicle Manufacturing) w regionie EMEA
(Europa, Bliski Wschód, Afryka).

MAREK KISZ OBEJMUJE
STANOWISKO DYREKTORA
HANDLOWEGO FAP
Z dniem 24 stycznia stanowisko dyrektora handlowego
FAP objął Marek Kisz. Ma 38 lat, jest żonaty, ma jedną
córkę. Karierę zawodową w Fiat Auto Poland rozpoczął
we wrześniu 1997 r. w Dyrekcji Handlowej. W 2003 r.
objął stanowisko szefa Działu Samochodów
Dostawczych. W marcu 2006 r. powierzono mu
odpowiedzialność za dział marketingu Fiata i Lancia.
W 2007 r. powstał dział Brand Marketing Comunication,
który pod kierownictwem Marka Kisza realizował
komunikację marketingową dla wszystkich marek Grupy
Fiat. Od roku 2009 r. pełnił równocześnie rolę dyrektora
sprzedaży. W marcu 2012 r. objął w Pradze stanowisko
dyrektora zarządzającego w spółce Fiat ČR,
odpowiadając za marketing, sprzedaż i posprzedaż
samochodów na rynkach czeskim i słowackim.
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WSPOMINAJĄC

GIOVANNIEGO
AGNELLI 2003-2013
Mija już dziesięć lat od śmierci Giovanniego Agnelli, który zmarł 24
stycznia 2003 roku w Turynie w wieku 82 lat.
Giovanni Agnelli przez lata stał „za sterami” Fiata, był także prezesem
klubu Juventus, wydawcą magazynu La Stampa, prezesem Confindustrii
i tzw. dożywotnim senatorem. Powszechnie nazywano go „Avvocato”,
ponieważ ukończył studia prawnicze.
Gianni Agnelli cieszył się niezwykłym autorytetem i był najważniejszą
postacią we włoskiej gospodarce w drugiej połowie XX wieku. W Turynie
upamiętniono rocznicę jego śmierci mszą św. w Katedrze Turyńskiej
i ceremonią w Sali obrad turyńskiego Ratusza, w której udział wziął
Prezydent Republiki Włoskiej, Giorgio Napolitano. W nabożeństwie
uczestniczyli członkowie rodziny Avvocato, między innymi wdowa po nim
Marella i wnuk John Elkann, władze Fiata oraz delegacja Juventusu.

DAKAR 2013
Również w tym roku Trakkery były bohaterami tego
najbardziej znanego rajdu na świecie. Zespół Petronas
De Rooy Iveco, po piętnastu dniach „walki”, zdobył
czwarte, dziewiąte i trzynaste miejsce w końcowej
klasyfikacji generalnej ciężarówek.
Ten niezwykle trudny rajd po bezdrożach Ameryki
Południowej poddał ciężarówki sporej próbie
wytrzymałości i niezawodności, po często trudnej
nawierzchni naszpikowanej piaskiem i skałami,
przy wręcz koszmarnych warunkach pogodowych,
które aż dwa razy zmusiły organizatorów
do wstrzymania zawodów. W każdym razie rajd ten
pozwolił technikom z Iveco, poprzez obserwację
pojazdów w akcji, na zgromadzenie wielu danych,
dzięki którym będą mogli jeszcze bardziej usprawnić
swoje produkty.

IVECO

NA GASSHOW 2013
W dniach 6-7 marca 2013 r. Iveco Poland wzięło udział w międzynarodowych
targach GasShow 2013 w Warszawie, największym wydarzeniu tej branży
w Europie Środkowej. Była to niepowtarzalna okazja do zapoznania
klientów z pojazdami użytkowymi zasilanymi sprężonym gazem ziemnym
– CNG. W czasie tegorocznej edycji Iveco wystawiło pojazdy Daily Natural
Power, Euro Cargo CNG i oraz ciągniki siodłowe Stralis CNG. Ofertę
uzupełnia Stralis CNG-LNG, który oprócz standardowych butli CNG (zestaw
4 butli x 70 l) posiada również butlę LNG o pojemności 560 l. Dzięki
takiemu rozwiązaniu łączny zasięg może wynieść aż 750 km.
Iveco jest jedynym kompleksowym producentem lekkich, średnich
i ciężkich samochodów dostawczych w pełnym zakresie pracujących
na paliwie CNG.
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INICJATYWA CNH

JEEP ROZPOCZYNA
EKSPANSJĘ CHIN I INDII
Według umowy ramowej pomiędzy grupą Fiat-Chrysler
i Guangzhou Automobile Group (GAC Group), joint venture,
która obecnie produkuje w Chinach model Fiat Viaggio
i zajmuje się również dystrybucją modeli 500, Freemont
i Bravo, będzie produkować na tamtejszy rynek także
samochody marki Jeep. Ponadto od końca zeszłego roku
modele Wrangler i Grand Cherokee będą sprzedawane
w Indiach. W ciągu najbliższych kilku lat Fiat i Chrysler
wypuszczą na rynek dziewięć nowych modeli z logo
marek Fiat i Jeep. Samochody będą sprzedawane
za pośrednictwem odnowionej sieci 120 dealerów.

UMOWA Z MAZDĄ
NA PRODUKCJĘ

W marcu firma CNH Polska zorganizowała konkurs dla dzieci
pracowników w wieku do lat 13 na „Najpiękniejszą kartkę wielkanocną”.
Prace wykonywane były techniką dowolną: kredka, ołówek, farby, quilling
i inne. Wyboru dokonywali członkowie zarządu spółki. Według ich oceny
najlepszą przygotował 4-letni Filip Barucha. Jego praca stała się kartką
świąteczną wysyłaną do kontrahentów i partnerów biznesowych spółki.

MITO I GIULIETTA

NA BLISKIM WSCHODZIE
W Dubaju zadebiutowały Alfa Romeo MiTo i Giulietta przeznaczone
na rynki Bliskiego Wschodu. Dzięki umowie z Chryslerem w 2012 roku
firma odnotowała w tamtym regionie szybszy wzrost i zamierza uzyskać
podobny rezultat z markami Fiat i Alfa Romeo. Jest to możliwe dzięki
rozbudowie sieci, poprzez zlokalizowanie siedzib w Bahrajnie, w Arabii
Saudyjskiej, Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie,
Libanie i Palestynie. W tym roku powstaną także salony w Omanie,
Jordanii i Iraku.

NOWEJ ALFY
ROMEO SPIDER

Fiat i Mazda podpisały ostateczne porozumienie,
na podstawie którego japoński producent będzie
produkował wspólnie z Alfą Romeo dwumiejscowe
sportowe cabrio. Bliźniaczka najnowszej generacji
Mazdy MX-5 będzie produkowana w zakładzie
w Hiroshimie od 2015 roku, a będzie ją napędzał silnik
z gamy włoskiego producenta.

45

LUDZIE
WYWIAD

Mam

marzenia

Rozmawiamy z Jackiem Jureckim,
jednym z najbardziej doświadczonych
dziennikarzy motoryzacyjnych.
Anna Lubertowicz-Sztorc

Jeździłeś niemal wszystkim, co ma cztery
koła, jesteś znaczącą postacią w polskiej
motoryzacji, samochody nie mają przed
tobą tajemnic. Zgadza się?
Ty tak uważasz? Nie wiem, czy jestem znaczącą
osobą, czy też nie. Wiem jedno. Od zawsze interesowałem się motoryzacją. Mając 8 lat napisałem
do pewnej firmy prośbę o przysłanie prospektów
samochodowych. O dziwo przysłali. Później następni i następni. Tak się zaczęła moja pasja motoryzacyjna.
Co jest najważniejsze w dziennikarstwie
motoryzacyjnym?
Nie dzielę dziennikarstwa na motoryzacyjne,
sportowe, internetowe, polityczne czy jakiekolwiek inne. Dziennikarstwo jest dobre lub złe.
Jest takie powiedzenie, że dziennikarz zna
się na wszystkim, tylko pobieżnie. Ja sadzę, że na motoryzacji znam się całkiem
nieźle, ale moim problemem jest brak
technicznej wiedzy. Na szczęście w mojej ekipie serwisu moto.interia.pl są
dziennikarze, którzy wiedzą, do czego
służy każda śrubka w samochodzie,
więc się uzupełniamy.

Jacek Jurecki,
szef serwisu
motoryzacyjnego
w Interia.pl

Pierwszy twój samochód to....
…to fiat 125 p, nowy, kupiony prosto
w fabryce. Zarobiłem na niego pracując 3 miesiące w Szwecji. Ale to
było 100 lat temu…
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Kochasz włoskie samochody, odkąd
pamiętam twoje auto to zawsze Fiat,
Alfa Romeo... Czym teraz jeździsz?
Nie zawsze Fiat. Miałem Hondę CRX, bardzo fajne i szybkie auto. Ale rzeczywiście większość to
Fiaty (miałem ich 3, Uno i dwa modele Bravo, jedno z nich to „potwór” bo było w wersji HGT) i Alfy.
Moje aktualne auto to Brera, którą mam już ponad
4 lata. Czy ją kocham? Nie. Bardzo ją lubię, ale
swoich uczuć nie lokuję w rzeczach materialnych.
Alfy, ktore miałem poza Brerą to także 156,
156 GTA, GT.
Masz jakieś motoryzacyjne,
włoskie marzenie?
Marzenia realne czy nierealne? Jasne,
że mam. Marzę o Maserati! Ale kupię
sobie takie dopiero na emeryturze. To
marzenie z tych – powiedzmy – „realnych”. Marzenie, które zapewne się nigdy nie spełni to… Alfa Romeo 4C.
Jak wiesz, niebawem ten niesamowity
samochód pojawi się w sprzedaży.
Mam nadzieję poznać to auto podczas prasowej premiery. Wtedy zadecyduję, czy sobie takie kupię. (śmiech)

Sport samochodowy
to jego pasja,
choć z braku czasu
rzadko już staruje

Co jest takiego we włoskich samochodach,
że – przynajmniej pod względem designu
– są wzorcem i wzbudzają zachwyt?
Włochów otaczają piękne budowle, krajobrazy.
Nie mogą w takich warunkach robić brzydkich aut.
A tak na serio, włoska szkoła designu po prostu
jest najlepsza.
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Czy – według ciebie – jakaś inna
marka zagraża lub staje się
konkurencyjna dla Włochów
i ich aut?
Na świecie szaleje kryzys. Odbija się to
w znacznym stopniu na motoryzacji.
Ludzie muszą jeść, ubierać się, ale posiadanym aktualnie samochodem mogą pojeździć jeszcze rok, dwa,
trzy. I jeżdżą. Nie kupują nowego z obawy, że stracą pracę, że zabraknie im na życie. A więc zagrożenia dla sektora samochodowego są olbrzymie.
Kryzys przetrwają zapewne tylko najsilniejsi. Fiat,
dzięki inwestycji w USA, a konkretnie dzięki „drugiej nodze”, czyli Chryslerowi, wydaje się na tyle
mocny, że przeczeka kryzys. Oczywiście konkurencja nie śpi. Czas pokaże, która strategia tego
„przeczekiwania” lepiej się sprawdzi, fiatowska,

która polega na wstrzymaniu prac nad nowymi
modelami, czy też np. Koreańczyków, czy Czechów, którzy – co rusz – wprowadzają do sprzedaży nowe auto.
Jaki samochód, odzwierciedla, uzupełnia
twoją osobowość?
– Myślę, że to Ty powinnaś odpowiedzieć na to
pytanie. Zapewne potrafisz mi „przypisać” jakieś
auto. Czy trafnie, to już całkiem inna sprawa.
Moje pierwsze skojarzenie to czarne,
koniecznie czarne Ferrari F12 Berlinetta.
Taki samochód pojawia się raz na 65 lat,
jest wyjątkowo mocny, trochę „wściekły”.
W szczegóły nie wnikam. Trafiłam?
Jak tak uważasz, to niech będzie. Ale przy tych
moich 190 cm super wygodnie mi nie będzie.

Na stronie obok:
Grand Prix Fiata
na torze
w Kielcach to
nieoﬁcjalne
Mistrzostwa
Polski
Dziennikarzy.
Poniżej:
Jacek Jurecki
podczas
tegorocznego
tradycyjnego
Rajdu Żubrów
oraz podczas
rajdu na Litwie

Europy dziennikarzy, które organizowane są co roku na Litwie. W przeszłości startowałem w wyścigach dla prawdziwych zawodowców (do dzisiaj
mam, odnawianą co roku, licencję wyścigową)
oraz w rajdach organizowanych przez Autoklub
Dziennikarzy. Z braku czasu nie pojawiam się jednak już na tych zawodach.
Masz ogromne doświadczenie w branży
motoryzacyjnej. Czy jest jeszcze coś, co
chciałbyś osiągnąć w tej dziedzinie? Może
Formuła 1?
Bolidem F1 już jeździłem, więc nie. Może jakaś daleka wyprawa? Na przykład Pandą 4x4 do Tybetu?
Dobry pomysł, pewnie go niebawem
zrealizujesz.

Ruszając spod świateł pewnie pokazujesz
„kto tu rządzi”?
Nie. Nigdy tak nie miałem i nie mam. Owszem,
jeżdżę szybko, ale z poszanowaniem przepisów.
Dowodem niech będzie to, że ostatni mandat zapłaciłem… 5 lat temu. Swój samochodowy temperament wykazuję na trasach odcinków specjalnych i na torach.
Twój rekord prędkości?
Całkiem niedawno. 300 km/h lexusem LFA na zamkniętym pasie startowym lotniska. Mogło być
trochę szybciej, ale niestety padało.
Jakim najdroższym albo najbardziej
wyjątkowym samochodem jechałeś?
Jeździłem prawie wszystkimi samochodami świata. Nie pamiętam, który był najdroższy. Najbardziej
wyjątkowym był przygotowany do sportu abarth
500 esseesse. Prawdziwy pocisk!
Sport samochodowy to twoja pasja –
bierzesz udział we wszelkich
dostępnych dla dziennikarzy
rajdach i wyścigach. To chęć
rywalizacji czy możliwość
zdobycia doświadczenia,
przydatnego np. w pracy?
Lubię rywalizację. Ale w ostatnich latach udział w rajdach
ograniczyłem tylko do 2-3
startów w zawodach oraz
do nieoficjalnych mistrzostw
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DANIE SPECJALNE
KOBIETY W SPORCIE

Kobiety
w męskim
świecie sportu
Marek Kamiński

zdjęcia Satiz Poland

Kobiety coraz śmielej wkraczają w obszary
zarezerwowane kiedyś tylko dla mężczyzn.
Chętnie uprawiają takie dyscypliny, jak kick-boxing,
skoki narciarskie czy hokej na lodzie.
Trenują zapasy, sumo, rugby
i kulturystykę, czyli ostatnie
zarezerwowane „tylko
dla panów” bastiony.
Na olimpiadzie
w Londynie honoru
polskiego boksu broniła
kobieta, bo do udziału
w igrzyskach nie
zakwalifikował się
żaden z naszych
bokserów.
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aron Pierre de Coubertin, twórca nowożytnych Igrzysk Olimpijskich nie był zwolennikiem sportu kobiet. O zawodach z udziałem
pań mawiał: Niepraktyczne, nieestetyczne, nieprzyzwoite”. Dlatego nie powinno nikogo dziwić, że
w pierwszych letnich igrzyskach w 1896 roku zabrakło płci pięknej. Pierwsze sportsmenki pojawiły
się jednak już cztery lata później na Olimpiadzie
w Paryżu. Było ich wprawdzie kilka i rywalizowały
tylko w tenisie, krokiecie (nie mylić z krykietem!)
i golfie, czyli w dyscyplinach, w których niewymagany był strój sportowy.
Lekkoatletki na swój debiut olimpijski musiały poczekać do olimpiady w Amsterdamie w 1928 roku. Szybko jednak pokazały, jakie drzemią w nich
możliwości. W 1948 roku Holenderka Fanny Blankers-Koen została prawdziwą bohaterką Igrzysk
w Londynie. Ta trzydziestoletnia, jak ją nazwano
„latająca gospodyni domowa”, matka dwójki dzieci, zdobyła aż cztery złote medale (na 100 i 200 m,
80 m przez płotki oraz sztafetę 43x100 m).

B

Paradoksalnie, do rozwoju kobiecego sportu przyczyniła się rywalizacja między krajami kapitalistycznymi a blokiem socjalistycznym. Uznano, że w rywalizacji z Zachodem łatwiej będzie o sukcesy kobiet. Stąd wielkie nakłady i spektakularne sukcesy
reprezentantek NRD.
Podczas Igrzysk w Londynie w 2012 roku po raz
pierwszy wystartowały kobiety z Arabii Saudyjskiej.
Nie odniosły żadnych sukcesów, ale przecież
w tych najważniejszych na świecie zawodach, jak
mawiał baron de Coubertin, przede wszystkim „liczy się udział”.
W Polsce starty kobiet obserwowane są także
z coraz większym zainteresowaniem. Mężczyźni
bowiem nie zawsze odwzajemniają miłość kibiców. Dowodzi tego chociażby słaba postawa piłkarskiej reprezentacji Polski, która już od kilkudziesięciu lat nie odnotowała sukcesów w „narodowej dyscyplinie sportu”. Dlatego ostatnio wzrok
kibiców coraz częściej kierowany jest w stronę
kobiet odnotowujących w sporcie coraz więcej
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zwycięstw i przysparzających kibicom dużo emocji. Wystarczy wspomnieć o Justynie Kowalczyk,
która popularnością bije na głowę przedstawicieli
męskich dyscyplin zimowych, czy tenisistkę
Agnieszkę Radwańską, która nie ma sobie równych wśród przedstawicieli sportów indywidualnych. Może kobiety zaczną nas zachwycać niebawem także w dyscyplinach, które do niedawna
zarezerwowane były tylko dla mężczyzn?

MISTRZYNI RINGU
Kick-boxing to jeden z najpopularniejszych sportów walki. Poszczególne odmiany i konkurencje
w tej dyscyplinie różnią się nieco od siebie. Nie wnikając w techniczne niuanse można powiedzieć, że
jest to połączenie boksu i kopnięć znanych z karate czy muai-thai. Zawodnicy walczą w rękawicach,
kaskach, ochraniaczach na stopy i zęby (w formule
zawodowej ochraniaczy jest mniej).
„Po 17 latach doświadczeń w pracy z dziewczętami mogę powiedzieć, że robią one w tym sporcie furorę. Jeszcze kilkanaście lat temu dziewczyny uprawiające kick-boxing były rzadkością – mówi trener Piotr Turchan z klubu Beskid-Dragon
Bielsko-Biała. – Teraz w tej kategorii jest osiem,
dwanaście, a czasami nawet trzydzieści dziewczyn. Poza tym imponują wspaniałą techniką, są
zadziorne i odporne psychicznie”.
Od sześciu lat w bielsko-bialskim klubie ćwiczy
Marta Waliczek – drobna blondynka o męskim
uścisku dłoni. Marta swoją sportową karierę rozpoczęła w wieku 12 lat. W dzieciństwie była, jak
mówi, trochę chłopczycą, grała z kolegami w piłkę i wspinała się po drzewach. Wcześniej znała
sporty walki tylko z filmów z Brucem Lee i z takich
kinowych hitów dla nastolatków jak Karate Kid.
Pewnego dnia koleżanka namówiła ją na trening
karate seitedo. We dwie trenowały razem z kilkudziesięcioma chłopakami. Koleżanka wkrótce zrezygnowała z zajęć. Marta zaś coraz mocniej łapała bakcyla sztuk walki. Ciężkie fizyczne ćwiczenia,
siniaki i bolące pięści równoważyła satysfakcja
z coraz większej sprawności fizycznej i rosnące poczucie własnej wartości. Wkrótce przyszły pierwsze zwycięstwa Marty
w zawodach.
„Mój ówczesny trener, Bogdan
Czapla potrafił zmotywować
nas do treningów. Od początku
uczył nas pokory, szacunku dla
siebie i kolegów. Chciał nam
przekazać zarówno technikę
karate, jak i filozofię tej sztuki.
Miał znakomite podejście do
ćwiczących” – wspomina
Marta Waliczek.
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Rekord świata w podnoszeniu ciężarów
kobiet (dwubój) w kategorii do 69 kg
wynosi 286 kg, w kategorii plus 75 kg 333 kg.
Zdecydowana większość rekordów w tej
dyscyplinie należy do Chinek.

Po kilku latach treningów przyszedł największy
sukces. W 2007 roku podczas zawodów w japońskiej Nagoi wywalczyła Mistrzostwo Świata
w kumite (walka). W ojczyźnie karate zawodnicy
z Europy mają trudności w odnoszeniu zwycięstw.
Tymczasem bielszczanka z łatwością pokonywała kolejnych rywali. Potem wygrała finałową rywalizację w walce o tytuł Grand Champion i odebrała z rąk najwybitniejszego mistrza tej
sztuki walki Tadashi Nakamury pamiątkowy miecz samurajski.
Krótko po tym sukcesie postanowiła
zmienić dyscyplinę sportu. Mówi, że chodziło o sportowy rozwój. „W seitedo
(obecnie ten styl nazywa się seido)
dziewczyn było niewiele, te starsze zakładały rodziny, studiowały, na zawodach pojawiały się coraz młodsze,
a ja zdobyłam już wszystko, co było
do zdobycia. Chciałam się dalej rozwijać, jeździć na zagraniczne zawody, wygrywać. W kick-boxingu
rywalizuje więcej dziewczyn,
są większe możliwości”.

Na zawodach walczy z kobietami, ale w czasie cotygodniowych sparingów „obija” również chłopaków. Czy panowie nie obawiają się z nią walczyć?
Czy nie boją się z jednej strony oberwać od dziewczyny, a z drugiej – zostać uznanym za „damskiego boksera”. „Typowo męski punkt widzenia” –
śmieje się mistrzyni, i dodaje, że bardzo lubi trenować z mężczyznami. „Najlepiej walczy się z takimi,
którzy startują w zawodach. Wtedy możemy się
wzajemnie poprawiać. W ten sposób pracujemy
też nad techniką”.
Trener Piotr Turchan dodaje, że dziewczyny nigdy
nie odpuszczają. „Te, które ćwiczą 5, 6 lat normalnie walczą z chłopakami. Nie ma dla nich ulg.

Marta podczas
treningu.
Na zawodach
walczy
z kobietami,
ale w czasie
cotygodniowych
sparingów
„obija” również
chłopaków

Oczywiście kobiety są trochę słabsze, ale nie mają żadnych oporów, żeby sparować z mężczyznami. Na zawodach są ponadto zawzięte i nie poddają się tak łatwo”.
Jakie kobiety mają największe szanse na triumfy
w tej dyscyplinie? „Jeżeli chodzi o formy planszowe, szczupła wysoka dziewczyna ma niesamowitą przewagę dystansu, a jeśli ma odpowiednią
technikę, jest nie do pokonania. W full-kontakcie
te atuty nie są już tak ważne, bo można skrócić
dystans, skontrować, wejść w tzw. zwarcie. Ale
tak naprawdę przy wyrównanych umiejętnościach
o zwycięstwie decyduje przede wszystkim psychika” – tłumaczy Piotr Turchan.
Marta Waliczek od sześciu lat codzienne treningi
godzi z pracą policjantki w Izbie Dziecka w Bielsku-Białej. To ciężka, ale dająca jej dużo satysfakcji praca. Policyjnego bakcyla odziedziczyła po tacie, który był także stróżem prawa.
W Izbie Dziecka, jak mówi Marta, rozmawia się
z młodymi ludźmi, którzy nie mieli łatwego życia,
są nieufni i zamknięci w sobie. Trzeba znaleźć wtedy jakiś punkt, który pozwala dotrzeć do tego młodego człowieka. Kiedyś takim elementem okazała
się właśnie jej pasja do kick-boxingu. Gdy bowiem
jeden z „trudnych” chłopców dowiedział się, że
w Izbie pracuje policjantka, która jest mistrzynią
sztuk walki, zmienił swoje nastawienie. W ten sposób Marta zyskała u młodzieńca nie tylko szacunek, ale także możliwość kontaktu z podopiecznym, stała się dla niego i jego kolegów nawet
pewnego rodzaju autorytetem.
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MISTRZYNIE Z LODOWISKA
Od mniej więcej siedmiu lat w Polsce rozwija się
nowa dyscyplina sportu jaka jest hokej na kobiet.
Wszędzie, gdzie są lodowiska i kluby z tradycjami,
powstają hokejowe żeńskie drużyny. Tak jest na
przykład w Oświęcimiu, gdzie działa UKHK Unia
Oświęcim, czyli Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet, który ma aktualnie tytuł wicemistrza Polski.
W klubie trenuje siedemnaście dziewczyn w wieku od 13 do 24 lat. Najmłodsza zawodniczka na
treningi dojeżdża z Sosnowca. Wcześniej grała
z hokeistami Zagłębia, ale kluby porozumiały się
w sprawie jej wypożyczenia.
W tym sezonie zawodniczki z Oświęcimia mają jasno określony cel – Mistrzostwo Polski. W poprzednich rozgrywkach przegrały złoty medal
zaledwie jedną bramką.
Hokej nie bez powodu uchodzi za twardą, męską dyscyplinę sportu, dlatego dużo osób dziwi
się, że kobietom podoba się ta gra – opowiadają zawodniczki z Oświęcimia. Ale te filigranowe dziewczyny świetnie sobie w niej radzą. „Mają niesamowitą chęć do pracy
– mówi trener Robert Piecha. – Hokeistki muszą być sprawne fizycznie,
dobrze jeździć na łyżwach. Początkowo z tym był problem, bo dziewczyny uczyły się jeździć dopiero
w wieku 16-17 lat. Jednak dzięki
systematyczności i wytrwałości,
teraz w wieku 22-23 lat osiągnęły
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UKHK
Unia Oświęcim,
wicemistrzynie
Polski w hokeju
na lodzie

Kulturystki przed zawodami redukują tkankę
tłuszczową. U przeciętnej kobiety norma ta
wynosi od 23-27 procent tłuszczu w organizmie,
ale u kulturystek tuż przed zawodami spada ona
do kilku procent. Wtedy sędziowie mogą
podziwiać każdy mięsień rysujący się pod skórą.
W 1922 roku British Medical Journal opublikował
raport Królewskiej Akademii Nauk w Londynie
zatytułowany „O cielesnym wychowaniu
dziewcząt”. Naukowcy uznali wtedy,
że aktywność ruchowa dziewcząt prowadzić
może do naruszenia pracy serca, utraty gracji,
a nawet do upośledzenia umysłowego.
Każda kobieta, bez względu na rasę, kolor
skóry, język, religię, wiarę, orientację
seksualną, wiek, stan cywilny, fakt bycia
niepełnosprawną, przekonania polityczne
bądź przynależność polityczną oraz bez
względu na pochodzenie narodowe lub
społeczne ma równe prawo do
udziału w sporcie i działalności
sportowej zarówno w celach
rekreacyjnych, dla promocji
zdrowia, jak i wyczynowo
(fragment Deklaracji
z Brighton w sprawie kobiet
w sporcie z 1994 r.).

W Polsce liga hokeja kobiet działa od 6 lat. Drużyny powstają wszędzie tam, gdzie są lodowiska
i gdzie sukcesy odnoszą męskie drużyny: w Katowicach, Tychach, Jastrzębiu, Toruniu, Gdańsku
czy Krakowie. W Nowym Targu żeńska drużyna
Podhala zgłosiła się do rozgrywek dopiero w tym
roku. Na razie dziewczyny przegrywają nawet
dwudziestoma bramkami, ale góralska ambicja
zapewne sprawi, że szybko zniwelują dystans
dzielący je od innych drużyn.

MISTRZYNIE KIEROWNICY

naprawdę wysoki poziom. Staramy się, żeby jak
najczęściej grały sparingi z chłopakami, bo to podnosi ich umiejętności.
W Oświęcimiu hokej jest wiodącą dyscypliną sportu. Wpływ na to ma z pewnością możliwość całorocznego trenowania na krytej hali lodowej, a także długie tradycje klubu sportowego Unia Oświęcim (1957 rok). Na przykład w rodzinie Małgorzaty
Gałuszki wszyscy grali w hokeja, więc ona poszła
za ich przykładem. Katarzynę Kozłowską do gry
zachęciła koleżanka organizująca żeńską drużynę.
W przypadku Katarzyny Frąckowiak impulsem była
szkolna wycieczka na lodowisko. „Ja od dziecka
lubiłam łyżwy – mówi zaś Sylwia Strzelecka. – Dla
mnie jazda na lodzie jest czymś cudownym. Okazało się że mogę to kontynuować nie tylko jeżdżąc
figurowo, ale też grając w hokeja”.
Męski hokej jest uznawany za jedną z najbrutalniejszych dyscyplin sportu. Wybite zęby, bójki na lodzie, ostre starcia – to dla hokeistów chleb powszedni. W hokeju kobiet jest inaczej. Przepisy są
bardziej rygorystyczne, zabroniona jest na przykład
gra ciałem. Sędziowie surowo oceniają też próby
podcięcia przeciwniczki. Mimo to dziewczyny często wracają z treningów obolałe i posiniaczone.
Najważniejszy, oprócz oczywiście zwycięstw, jest
dla dziewczyn fakt, że udało im się w ogóle stworzyć drużynę, mogą ze sobą o wszystkim porozmawiać. Twierdzą, że nawet z porażek wynoszą
naukę na przyszłość.

Karolina
Lampel-Czapka

Są dyscypliny sportu, w których kobiety rywalizują z mężczyznami. Należą do nich na przykład rajdy i wyścigi samochodowe. Tutaj nie ma odrębnej
klasyfikacji kobiet i mężczyzn. Kobiety chcąc startować w wyścigu muszą zmierzyć się w rywalizacji z płcią przeciwną.
W rajdach panie zasiadają zazwyczaj na fotelu pilota. Kierowcą jest z reguły ich chłopak lub narzeczony, z którym dzielą pasję do tego sportu.
Natalia Kowalska wyróżnia się na tle tych zawodniczek. Zaczynała jako 8-latka od wyścigów kartingowych. Potem ścigała się na torze zasiadając
za kierownicą maszyny o mocy 500 koni mechanicznych. W 2010 startowała w wyścigach F2,
a jej celem są starty w Formule 1. Wyścigowe plany pokrzyżowały problemy zdrowotne spowodowane wypadkiem (poza torem), ale przed tą 23latką jeszcze wiele sportowych szans. I ciągle jest
nadzieja, że będzie pierwszą kobietą w F1 i następczynią Roberta Kubicy.
W wyścigach samochodowych jednym z najbardziej utytułowanych zawodników jest także Karolina Lampel-Czapka, 9-krotna Mistrzyni Polski. Zanim przesiadła się do samochodów wyścigowych,
już jako 15-latka startowała w Kartingowych Mistrzostwach Polski. Panom pozostaje więc czasami pogodzenie się z tym, że kobieta może stanąć
na wyższym od nich szczeblu podium.
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Literatura

dla małych i dużych

Wielu rodziców, którzy dbają
o domową edukację swoich dzieci
nie wie, jakimi posługiwać się
metodami, aby nauka była
przyjemna, a zarazem owocna.
Najlepiej zacząć poważną naukę
czytania od tzw. „metody
sylabowej”. Polega ona, jak sama
nazwa wskazuje, na składaniu
pojedynczych liter w sylaby, te
z kolei w wyrazy. Nie jest to sprawa
prosta, zwłaszcza dla kilkulatka,
który dopiero zapoznał się
z literkami. Autorki zadbały, aby
elementarz został atrakcyjnie
zilustrowany, zadania są ułożone
zależnie od stopnia trudności,
stopniowo kolejne strony zawierają
coraz bardziej skomplikowane
konstrukcje literowe. Idealna
propozycja dla ambitnych rodziców.
Aleksandra Plec, Marzenna
Skoczylas: Elementarz. Teksty
do czytania metodą sylabową.
Wydawnictwo Pasja. Inowrocław
2008.
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Doskonała seria wydawana przez
znakomite wydawnictwo Dwie
Siostry. Nie sposób nie pokochać
sepleniącego detektywa-safanduły,
który, przy całej swej
niefrasobliwości, jest świetnym
detektywem. Porusza się
na latającym dywanie, uwielbia
ptysie z kremem (zwane przez niego
„psysiami” – Ture ma problem
z wymową niektórych głosek).
Książeczki należą do serii
„Mistrzowie ilustracji”, w której tekst
jest zawsze okraszony czarującymi
rysunkami, najczęściej w stylu retro
– zamierzeniem wydawnictwa jest
wskrzeszanie starszych wydań.
Trzeba przyznać, że książki nie
straciły nic a nic na uroku. Åke
Holmberg: Latający detektyw, Ture
Sventon w Sztokholmie.
Wydawnictwo Dwie Siostry.
Warszawa 2008 i 2012.

Nakład „Map” wyczerpał się
natychmiastowo (na szczęście
jest już na rynku dodruk), nie
jest to dziwne, wziąwszy
pod uwagę atrakcyjność
artystyczną i merytoryczną.
Książka (jak to często
w przypadku państwa
Mizielińskich bywa) nie posiada
tekstu linearnego, jedynie
błyskotliwe podpisy
pod ilustracjami. Na każdej
stronie znajduje się mapa
danego państwa, fantastycznie
i zabawnie narysowana,
na mapie naniesione są
charakterystyczne dla danego
regionu zwierzęta, rośliny, stroje,
parki narodowe, potrawy itp.
Walor edukacyjny książki jest nie
do przecenienia, to prawdziwa
perełka w biblioteczce malucha.
Aleksandra i Daniel
Mizielińscy. Mapy.
Wydawnictwo Dwie Siostry.
Warszawa 2008.

Dla miłośników

biografii i historii

Książka na szczęście nie jest zbiorem niesmacznych plotek,
a wnikliwym studium życia uczuciowego (tak, posiadali oni takowe)
najbardziej okrutnych tyranów naszych czasów. Okazało się
na przykład, że „wielki” Mao bał
się jak ognia awantur, które
robiła mu zazdrosna żona.
Władza to afrodyzjak, o czym
świadczy niesamowite wręcz
powodzenie, którym cieszyli się
wszyscy bohaterowie książki,
a jest to nie byle kto: Hitler,
Stalin, Mussolini, Ceausescu,
Mao, Salazar i Bokassa. Jak to
możliwe, że żony i kochanki
pozostawały ślepe
na okrucieństwo obiektów
swojego pożądania? Na to
pytanie odpowiedziała Diane
Ducret w swojej książce.
Diane Ducret: Kobiety
dyktatorów. Wydawnictwo
Znak. Kraków 2013.

Epicka powieść

Kryminał

z fabularnym rozmachem

w stylu retro

Książka Szczepana Twardocha to
kolejny głos w „odczarowywaniu”
historii. Autor bohaterem powieści
uczynił mężczyznę bez określonej
tożsamości - nie czuje się ani
do końca Niemcem ani Polakiem.
Konstanty Willemann to bon-vivant
uzależniony od morfiny, który jest
fatalnym mężem i złym ojcem.
Przypadkowo dostaje się
do konspiracji i próbuje się
odnaleźć w trybach wojny. Głos
Twardocha jest istotnym
impulsem do alternatywnego
sposobu dyskutowania o historii.
Wojna to nie tylko wielcy
bohaterowie i ofiary, to także
rzesze ludzi ani dobrych ani
złych, który za wszelką cenę
starają się przeżyć. Szczepan Twardoch. Morfina.
Wydawnictwo Literackie. Warszawa 2013.

Kolejny retro kryminał z lubelskim
policjantem Zygmuntem „Zygą”
Maciejewskim w roli głównej. Rok
1945, „Zyga” siedzi w więzieniu,
gdzie jest gnębiony przez ubeka
sadystę – majora Grabarza. Grabarz
grozi Maciejewskiemu okrutnymi
konsekwencjami, jeśli ten nie
zapobiegnie pogromowi, który wisi
na włosku. Jednak Lublin, który
zastaje komisarz po wyjściu
na wolność, to nie jest to samo
miasto, zmieniło się środowisko
przestępcze, zmieniły się metody
pracy. Sporo czasu minie, nim
bohater poczuje grunt pod nogami.
W tle rozgrywa się historia
szmalcowników, którzy w czasie wojny wydawali Żydów.
Jest jeszcze seryjny morderca i rodzinne dramaty. Marcin
Wroński. Pogrom w przyszły wtorek. Wydawnictwo WAB.
Warszawa 2013.
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Aromatyczny

balkon

Wraz z nadejściem wiosny nadeszła
pora na uporządkowanie balkonów
i aranżację tegorocznej hodowli. Nie
wszyscy wiedzą, że kwiaty
z powodzeniem można zastąpić
ogródkami ziołowymi, a nawet
warzywnymi. Nie potrzeba na to
wcale dużo miejsca, roślinki
w warunkach domowych świetnie
się udają. A ile przy tym frajdy
ze świeżych, pachnących
i ekologicznych zbiorów!
Sklepowe doniczki z ziołami nigdy
nie zastąpią tych wyhodowanych
przez nas samych. A do ich uprawy
potrzebne będą jedynie większe
doniczki i skrzynki wypełnione
żyzną ziemią – najlepsza będzie
mieszanka do ziół i warzyw ze
sklepu ogrodniczego. Niektórzy
najpierw wysiewają nasionka
do przejściowych inspektów, potem
przesadzają gotowe sadzonki
do docelowych skrzynek. Nie jest to
niezbędne, można od razu wysiać
ziółka do większych doniczek lub
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korytek, trzeba tylko pamiętać,
by umiejętnie je przerywać.
Koniec kwietnia, początek maja to
najlepszy czas na wysiew, można
to także zrobić wcześniej (koniec
marca), wtedy roślinki warto jednak
trzymać w domu, aby zmiany
temperatury im nie zaszkodziły.
Wraz z nadejściem majowego słońca
wystawiamy skrzynki na balkon
i do roboty! Na początek warto
wybrać zioła, których zastosowanie
znamy i na pewno będziemy z nich
korzystać. Do najbardziej
popularnych należą:
Bazylia – roślina jednoroczna,
lubiąca słońce, ale nie bezpośrednie.
Podlewamy ją obficie, pamiętając
jednak, że nie lubi być nawadniana
z góry. Bardzo aromatyczna,
a do tego ozdobna jest odmiana
o fioletowych liściach. Kiedy pojawią
się kwiaty, usuwamy je, gdyż ich
pojawienie się znacznie osłabia
roślinkę. Jeśli chodzi o zbiory,
najlepiej ucinać czubki, w miejscu

odcięcia
bazylia będzie
się ładnie krzewiła.
Zastosowanie kulinarne to
przede wszystkich potrawy
kuchni włoskiej; smaku
własnoręcznie zrobionego pesto
nie da się niczym zastąpić…
Oregano – lubi pełne słońce, wtedy
ma najmocniejszy aromat. Można
dopuścić do kwitnienia, listki mają
w tym okresie wyjątkowy smak
i zapach. Podlewamy umiarkowanie,
jesienią możemy wstawić doniczkę
do mieszkania, może uda się
przedłużyć egzystencję rośliny.
O dziwo, listki suszone są znacznie
bardziej aromatyczne niż świeże.
Najlepiej suszyć oregano
w pęczkach i w miarę potrzeby
„strząsać” listki do potrawy.
Zastosowanie kulinarne podobne jak
bazylii, z wyłączeniem pesto.
Tymianek – niezastąpiony
przy przyrządzaniu potraw
mięsnych. Bardzo lubi słońce,
idealnym dla niego miejscem
na balkonie będzie słoneczny
parapet. Podlewamy dość obficie,
dopuszczamy do kwitnienia.
Do celów kulinarnych używamy
całych łodyżek oblepionych małymi
listkami lub samych liści (łodyżka,
mimo że cienka, jest zdrewniała).
Tymianek jest idealnym
towarzyszem grillowanych potraw.
Cząber – bardzo łatwy w uprawie,
rozrasta się do dużych rozmiarów.
Lubi słońce, nie przepada natomiast

za wiatrem. Cząber jest idealny
do potraw ciężkostrawnych takich
jak rośliny strączkowe. Jest także
świetny na wszelkie problemy
gastryczne.
Majeranek – podobnie jak inne
zioła, preferuje stanowisko
słoneczne. Uwielbia regularne
podlewanie. Trudno wyobrazić sobie
polską kuchnię bez tej przyprawy.
Dodawać go można prawie
do wszystkiego: mięsa czerwonego,
drobiu, ryb i warzyw (szczególnie
strączkowych). Łatwy w uprawie,
rośnie obficie, można dopuszczać
do kwitnienia.
Oprócz ziółek świetnie hodują się
na balkonie kochane przez
wszystkich pomidorki koktajlowe
zwane cherry. Najlepiej kupić
sadzonki od sprawdzonego
ogrodnika i w połowie maja
wysadzić je do niezbyt dużych
pojemników (do standardowej
skrzynki mieszczą się 2,3 roślinki).
Warto wybierać odmiany niższe.
Niestety oprócz ziemi skrzynka musi

zawierać również drenaż (piasek lub
żwirek). Nawożenie jest wskazane
co dwa tygodnie, pamiętać jednak
należy, aby były to odżywki
naturalne. I najważniejsze, pomidorki
uwielbiają słońce!
Własna balkonowa hodowla to
źródło niewyczerpanej przyjemności,
frajdę będą miały z niej zwłaszcza

maluchy, które śmiało można
wciągać w obowiązki „ogrodnicze”.
A doznania smakowe i zapachowe
z roślin nie dają się z niczym
porównać. Mała powierzchnia nie
musi oznaczać rezygnacji
z uprawiania jadalnych roślin, jest
to ciekawa (wcale nie brzydsza)
alternatywa dla kwiatów.

Szczypiorek

Estragon

Tymianek

Oregano

Pietruszka

Zioła w kuchni

Lubczyk

Majeranek
Mi´ta

Bazylia

Pietruszka
naciowa

Sza∏wia

Melisa

Rozmaryn
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zdjęcia Satiz Poland

„Dolci al cucchiaio”,

czyli tradycyjne włoskie desery
Nie przepadam za słodyczami
i wszelkiego rodzaju ciastami,
choćby były nie wiem jak pięknie
udekorowane. Zawsze mówię moim
znajomym we Włoszech, że jeśli
mam do wyboru kawałek ciasta lub
wspaniałą rosetta con mortadella,
czyli cudownie puszystą bułkę
z mortadellą z Bolonii i z pistacjami,
wybieram to drugie. Jestem istotą
mięsożerną. Kocham arrosti,
scaloppine robione na wszystkie
sposoby, coniglio in porchetta, vitello
tonnato...
Mogłabym wymieniać
w nieskończoność. Ale
jeśli chodzi o włoskie
desery to brak mi po
prostu słów... Ich
lekkość i puszystość
nie ma sobie równych.
Delikatność włoskich
savoiardi, smak
niezrównanego
mascarpone, słodycz crema
pasticcera w połączeniu ze
świeżymi owocami, jedyna
w swoim rodzaju panna cotta,
najlepsza z ciepłym sosem
malinowym, a przede wszystkim
cudowne meringhe, czyli bezy z bitą
śmietaną i dodatkami do wyboru!!!
Nawet nie chcę wspominać
typowych sycylijskich cannoli...
Jeśli mam ochotę na coś słodkiego,
co w moim przypadku zdarza się
rzadko, wybieram i myślę o deserze
miękkim i delikatnym, deserze,
który pozostawi w moich ustach
ten niesamowity smak i aromat...,
smak Italii...
Dalej przedstawiam przepisy na:
tiramisù, panna cotta
i torta della nonna.
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TIRAMISÙ: (9 porcji)
Składniki:
• 500 g sera mascarpone
• 60 g cukru
• 2 jajka
• 2 żółtka
• kieliszek brandy (fakultatywnie)
• 400 g savoiardi (podłużne
biszkopty)
• 8 filiżanek kawy espresso
posłodzonej

To najsłynniejszy
włoski deser.
Kto raz spróbuje
tiramisu,
pozostanie mu
zawsze wierny

Wykonanie:
Najpierw przygotuj kawę, ale nie
rozpuszczalną, absolutnie nie!!
To musi być prawdziwe espresso,
to w tym tkwi sekret. Posłódź ją
i zostaw do wystygnięcia. Dodaj
brandy. A teraz przygotuj krem
z mascarpone. Najpierw ubij 2 białka
i wstaw do lodówki. Potem utrzyj
4 żółtka z cukrem do tzw. „białości”.
I stopniowo dodawaj mascarpone,
jednocześnie ucierając. Na koniec
białka. I to wszystko!!!
Przygotuj formę, najlepiej szklaną,
o wymiarach 30 na 22 cm.
Pierwsza warstwa to savoiardi
namoczone w kawie. Następnie
połowa kremu z mascarpone
i znowu savoiardi moczone
w kawie. I znów krem
z mascarpone. Włóż formę
do lodówki na przynajmniej
3 godziny. I smacznego!!! Przed
podaniem posyp gorzkim kakao.

PANNA COTTA
Z SOSEM MALINOWYM
Składniki:
• 500 ml śmietanki kremowej
do deserów 36%
• 80 g cukru
• 3 łyżeczki żelatyny
Sos:
• 2 szklanki malin, mogą być mrożone
• 1 szklanki cukru
• cukier waniliowy lub kilka kropel
olejku waniliowego

Wykonanie:
Gotuj śmietanę z cukrem ciągle
mieszając przez ok. 10 minut. Rozpuść
żelatynę w mniej niż pół szklanki gorącej
wody i dodaj do śmietanki. Dobrze
wymieszaj, tak żeby nie było grudek.
Rozlej do odpowiednich foremek i po
wystudzeniu umieść w lodówce. Po kilku
godzinach powinna być gotowa.
Następnie przygotuj sos malinowy.
W rondelku zagotuj maliny z cukrem
i odrobiną wody do momentu, kiedy
z owoców zrobi się
tzw. papka. Gotową panna cotta
delikatnie wyjmij z pojemnika
na talerzyk i polej ciepłym
sosem malinowym. Możesz też
użyć innych owoców.

TORTA DELLA NONNA (CIASTO BABCI)
Składniki:
• 300 g mąki tortowej
• proszek do pieczenia (ilość
sprawdź na opakowaniu)
• 100 g masła
• 150 g cukru
• 1 jajko
• 100 ml likieru Strega lub innego,
najlepiej owocowego
• 2 łyżki orzeszków pinii
(fakultatywnie)
• 0,5 l crema pasticcera
– składniki:4 żółtka, 40 g mąki,
100 g cukru, 0,5 l mleka,
kilka kropel olejku waniliowego
Wykonanie:
Zagnieć ciasto i wstaw do
lodówki. Przygotuj crema
pasticcera. Zagotuj
mleko i ostudź.
Ubij żółtka
z cukrem do białości i dodaj mąkę.
Następnie stopniowo dodawaj ciepłe
mleko. Podgrzewając, doprowadź
do wrzenia i gotuj na małym ogniu
kilka minut.
Podziel ciasto na dwie części
i rozwałkuj. Posmaruj masłem
tortownicę lub wyłóż papierem
do pieczenia. Jedną część ciasta
rozłóż w formie, łącznie z brzegami.
Nałóż krem i przykryj drugą warstwą
ciasta. Zlep brzegi tak, aby krem nie
wypływał. Nakłuj widelcem w kilku
miejscach i piecz w piekarniku
nagrzanym do 200 stopni około 25-30
minut. Po upieczeniu pozostaw ciasto
na kilka godzin. Musi po prostu
nawilgnąć. Posyp cukrem pudrem
i uprażonymi na patelni orzeszkami pinii.
Mam nadzieję, że podane przepisy
przypadną Państwu do gustu.
Powodzenia i smacznego!!!
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LUDZIE
FIAT TO MY

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW

POCZTA

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

„Słodki konkurs”
W czwartek 7 lutego, koleżanka z działu
Bożenka, jadąc samochodem słuchała radia.
Zorientowała się, że to Tłusty Czwartek, a ona
kompletnie o tym zapomniała. Zgodnie
z tradycją trzeba zjeść pączka, żeby zapewnić
sobie szczęście na cały rok. W pewnym
momencie ogłoszono konkurs w radiu,
w którym nagrodą było 50 pączków.
Pomyślała, że będzie to dobra szansa, aby
tradycji stało się zadość, a przy okazji będzie
czym poczęstować współpracowników. Wzięła
telefon do ręki i po kilku minutach
nieustannych prób udało się jej dodzwonić
i wygrać. Gdy dostarczono pączki do biura,
atmosfera zrobiła się wesoła, a pomieszczenie
wypełnił zapach świeżutkich smakołyków.
Niestety taką ilość kalorii wypadałoby spalić,
by nie odłożyła się w bioderkach.
Joanna Wójtowicz, Fiat Services Polska

Tym, którzy do nas
napisali, dziękujemy za
wszystkie maile i kartki.

Pierwsze wiosenne

postrzyżyny

Już czas na pierwsze postrzyżyny chłopaka,
który z oseska (niemowlaka) dorósł do wieku
przedszkola. Zatelefonowałam do
zaprzyjaźnionego zakładu fryzjerskiego
informując, że chcę przyprowadzić malca na
pierwsze strzyżenie i zapytałam, jak mam go
przygotować. Fryzjerka powiedziała,
że miejsce pracy będzie odpowiednio
przygotowane dla tak miłego i ważnego
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gościa. Obserwując pracę skupionej pani Kasi
doszłam do wniosku, że zawód ten wymaga
„benedyktyńskiej cierpliwości” oraz
wyjątkowej osobowości, by oprócz
talentu trzeba być bardzo miłym, posiadać dar
wyobraźni, by dobrać odpowiednią fryzurę,
która będzie pasować do danej osoby.
/.../ I doszłam do wniosku, że w tym zawodzie
trzeba mieć oprócz artystycznego talentu,
także umiejętność wczucia się w innych.
Lucyna Hendzel, Fiat Services Polska

Baner informacyjny
Idąc centralną drogą zakładową na obszarze
Zakładu Fiata w Bielsku Białej, od strony
południowej widoczny jest obiekt 36. Obok
budynku zlokalizowano rzucające się w oczy,
duże, kolorowe banery informacyjne, które
widać przez okna przepompowni olejów.
Na jednym z nich znajdziemy zdjęcia
i informacje o przebudowie i modernizacji
przepompowni dla potrzeb World Class
Manufacturing. Na innym plakacie z kolei
widnieją informacje o oznaczeniach
(piktogramach), które przypominają, jak
materiały chemiczne mają być oznakowane
oraz autocysterny dostarczające substancje
chemiczne takie jak oleje, etylina, olej
napędowy, gazy techniczne, kwasy itd.
Wszystkie informacje podane są jeszcze
w języku angielskim i włoskim, ponieważ
obiekt 36 jest często odwiedzany przez gości
z zagranicy. Zwieńczeniem jest baner
przedstawiający osiągnięcia zakładu, który
zarządzając produkcją według najlepszych
standardów światowych w zakresie
bezpieczeństwa, ekologii, utrzymania ruchu,
logistyki, oraz kontroli jakości z roku na rok był
nagradzany przez WCM odpowiednio
brązowym, srebrnym i ostatnio złotym
medalem. A pomysłodawcami banerów są
pracownicy magazynu.
Antoni Hendzel, Fiat Powertrain Polska

stan na 31 stycznia 2013 r.

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

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

reprezentacja i koordynacja
działalności Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów żeliwnych
dla przemysłu samochodowego

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

produkcja części samochodowych
– oświetlenie

5. Magneti Marelli Exhaust
Systems Polska Sp. z o.o.

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

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

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

produkcja części samochodowych
– zawieszenia

7. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

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

handel częściami zamiennymi

8. Plastic Components and Modules Poland SA

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

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

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

produkcja części samochodowych
– układy wydechowe

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

10. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obsługa urządzeń
dla przemysłu samochodowego

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

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

administracja księgowa,
personalna i płace

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

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

zakupy materiałów pośrednich
i bezpośrednich do produkcji
samochodów

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

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

usługi celne

14. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpożarowa oraz transport

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

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

produkcja silników do samochodów

16. Gestin Polska Sp. z o.o.

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

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

1. Fiat Bank Polska SA

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

usługi bankowe

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

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

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

1. CNH Polska Sp. z o.o.

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

produkcja
maszyn rolniczych

2. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzedaż samochodów
dostawczych i ciężarowych

Spółki joint venture

Spółki koncernu Fiat Industrial

· 7 pełnowymiarowych miejsc
· Dostępny Z NAPĘDEM NA 4 KOŁA
· Nowy benzynowy silnik 2,4 l 170 KM
· automatyczna skrzynia biegów
już od

93 900 zł

Emisja CO2: od 169 do 262 g/km; zużycie paliwa: w cyklu mieszanym od 6,4 do 11,3 l/100 km. Informacje
o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów
wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.ﬁat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow
* Dotyczy wersji 4x2.

